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tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và hướng dẫn tổ chức
tốt phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.
2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ
đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi ngành, địa
phương, đơn vị mình; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức phong trào thi đua,
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và của
tỉnh.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh, trong phạm vi chức
năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, giám sát việc thực hiện quy định về thi đua, khen
thưởng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
Phối hợp với cơ quan nhà nước phát động, hưởng ứng và tuyên truyền vận động nhân
dân tham gia thực hiện tốt nội dung thi đua do tỉnh, Trung ương phát động.
4. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa
bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua và nêu
gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đồng thời phê phán các hành vi vi
phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Điều 5. Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" thực hiện theo
quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật thi đua, khen thưởng năm 2003.
2. Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến":
a) Cấp tỉnh, gồm: Các phòng, ban và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
b) Cấp huyện, gồm: Các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tương
đương; các đơn vị trực thuộc cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
c) Đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, gồm: Các khoa, phòng và tương đương.
d) Đơn vị doanh nghiệp thuộc tỉnh gồm: Phòng, ban, xí nghiệp, phân xưởng.
Điều 6. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" thực hiện theo
quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật thi đua, khen thưởng năm 2003.
2. Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" được lựa
chọn trong số các đơn vị đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” tại Điều 5 của
Quy định này.
3. Tỷ lệ xét tặng danh hiệu:

