
UBND TỈNH KON TUM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-TCCB 
V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về Thi đua, khen thưởng  

 

Kon Tum, ngày      tháng        năm 

 

    

  Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 450/SNV-TĐKT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của 

Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác tuyên truyền việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền 

quản lý triển khai nội dung sau: 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi đua, 

khen thưởng; về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức1; Văn bản 

3728/UBND-NC ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn 

chỉnh việc chấp hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh; Văn bản số 2500/UBND-NNTN ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có 

hành vi vi phạm pháp luật  

                                           
1 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2005; Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

  - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- 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 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-

BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 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; 

- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 

02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh (đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ. 
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(các Văn bản nêu trên có đính kèm theo Công văn này) 

Lưu ý: Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2019/TT-BNV: Chưa 

khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân trong thời gian 

cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, 

kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác 

minh làm rõ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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