ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/2021/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND
ngày 17/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ
khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học,
nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực,
quốc gia và quốc tế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/04/2016;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật; Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi
đua, khen thưởng; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 của Bộ Nội vụ
về việc Bãi bỏ khoản 7 điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định
số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
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Căn cứ Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2006 của Bộ Văn
hóa - Thông tin về việc ban hành kèm theo Quy chế khen thưởng trong liên
hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin;
Thực hiện Thông báo số 103-TB/TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy Tuyên
Quang về Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường trực Tỉnh
ủy ngày 02/02/2021;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số
470/SVHTTDL-QLVH ngày 10/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tên Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá
nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của
tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế như sau:
“Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh đoạt giải cấp khu
vực, quốc gia và quốc tế”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND
ngày 17/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ khen thưởng
đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát
thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế:
1. Sửa đổi tên điều 1 và sửa đổi, bổ sung điểm 1.3 khoản 1 điều 1, như sau:
a) Sửa đổi tên điều 1 như sau:
“Điều 1. Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân
hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh đoạt giải
cấp khu vực, quốc gia và quốc tế”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm 1.3 khoản 1 như sau:
“1.3. Tập thể, cá nhân có tác phẩm đoạt giải trong hệ thống các giải chính
tại các giải báo chí khu vực, quốc gia; đoạt giải từ khuyến khích trở lên đối với
các cuộc liên hoan, giải báo chí quốc tế”.
2. Bổ sung khoản 1a vào điều 2 và sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 2,
như sau:
a) Bổ sung khoản 1a như sau:
“1a. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ khen thưởng cho các tập thể, cá
nhân đoạt giải nhất cấp quốc gia hoặc từ giải khuyến khích trở lên đối với các
cuộc thi quốc tế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen chi từ Quỹ
thi đua, khen thưởng tỉnh”.
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chủ trì, phối hợp với Sở Thông
tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội
Văn học Nghệ thuật, Hội nhà báo tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính
tổng hợp, thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2021.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL;
(báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - BVHTTDL;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp (kiểm tra, đăng tải lên CSDL);
- PCVP UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thi hành);
- Báo Tuyên Quang; Đài PT &TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KGVX, THCB, NC-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

