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ðiều 35. Danh hiệu thi ñua và các hình thức khen thưởng khác do các ngành
Trung ương và tỉnh quy ñịnh ñối với các cơ quan, ñơn vị như: các cơ quan của ðảng,
Ủy ban Mặt trận, các ñoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, lực
lượng vũ trang, các ngành tòa án, viện kiểm sát, giáo dục và ñào tạo, các ñơn vị của
tỉnh ñóng trên ñịa bàn huyện... căn cứ vào quy chế và các văn bản hướng dẫn của các
sở, ngành cấp trên, các cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm trao ñổi thống nhất với Phòng
Nội vụ ñể cùng phối hợp thực hiện.
ðiều 36. ðối với ngành giáo dục - ñào tạo: Phòng Giáo dục - ðào tạo huyện có
trách nhiệm xây dựng quy chế riêng cho ngành trình UBND huyện phê duyệt ñể làm
cơ sở xét duyệt các danh hiệu công nhận và khen thưởng cho phù hợp nhưng không
trái với quy ñịnh tại Quy chế này.
ðiều 37. Ngoài các danh hiệu thi ñua, hình thức khen thưởng ñược quy ñịnh
trong Quy chế này, các ñơn vị, ñịa phương có thể có các hình thức ñộng viên khác
nhưng không trái với Luật Thi ñua, khen thưởng.
ðiều 38. Trường hợp gian dối trong tổ chức phong trào thi ñua và kê khai, xác
nhận thành tích ñể ñược khen thưởng, tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo ðiều
80 và ðiều 81 Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh.
ðiều 39. Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các cấp
thực hiện Quy chế này.
ðiều 40. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu
trách nhiệm chỉ ñạo phổ biến, tổ chức thực hiện Quy chế này trong cơ quan, ñơn vị,
ñịa phương và các tầng lớp nhân dân trong huyện./.
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