
CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 29/Ngày 29 - 6 - 2021 

 

1 

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2021/QĐ-UBND                           Lâm Đồng, ngày 25 tháng  6 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi Điều 15 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên  

địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND  

ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 ngày 7 năm 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 tháng 11 năm 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 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 

11 tháng 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 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều l. Sửa đổi Điều 15 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

Sửa đổi Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Khen thưởng cho các đại lý vé số trụ cột 

1. Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đối với các đại lý 

vé số trụ cột của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Lâm 

Đồng; kèm tiền thưởng trong tỷ lệ 10% số vượt dự toán thu xổ số kiến thiết thực nộp 

ngân sách Nhà nước của năm trước liền kề, nhưng tổng số tiền thưởng không quá 6 tỷ 

đồng (sáu tỷ đồng) đối với các đại lý vé số trụ cột; đại lý được xét khen thưởng đạt 

các tiêu chí sau: 

a) Có doanh thu tiêu thụ vé số Đà Lạt - Lâm Đồng đạt từ 10 tỷ đồng/năm trở 

lên (mười tỷ đồng); 

b) Chấp hành tốt các quy định về thanh toán nợ và thế chấp; 
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c) Doanh thu tiêu thụ vé số Đà Lạt - Lâm Đồng của năm xét khen thưởng có 

tăng trưởng so với năm trước liền kề. 

2. Phương pháp tính tiền thưởng cho đại lý vé số trụ cột 

a) Hệ số khen thưởng theo doanh thu tiêu thụ = Tổng số tiền thưởng cho đại 

lý/Tổng doanh thu của các đại lý được thưởng; 

b) Số tiền thưởng của đại lý = Doanh thu tiêu thụ của đại lý x Hệ số khen 

thưởng theo doanh thu tiêu thụ. 

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

và đơn vị liên quan xây dựng thang bảng điểm, nguyên tắc chấm điểm đảm bảo sự 

công bằng, khuyến khích và động viên các đại lý vé số trụ cột thi đua tiêu thụ vé số 

Đà Lạt - Lâm Đồng”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Các quy định khác tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không thay đổi./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Văn Hiệp 
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