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NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA …., KỲ HỌP THỨ ….. 
 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Xét Tờ trình số ….TTr-UBND ngày  … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi Giải 

thưởng Bùi Dục Tài; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức chi cho các cá nhân đạt giải thưởng Bùi Dục 

Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cá nhân được đạt Giải thưởng Bùi Dục Tài. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Giải thưởng Bùi 

Dục Tài. 

Điều 3. Mức thưởng 
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Các cá nhân đạt giải thưởng Bùi Dục Tài được tặng Giấy chứng nhận và 

kèm theo tiền thưởng như sau: 

1. Mức thưởng cho học sinh trung học phổ thông là học sinh đang học ở các 

trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, có đạo đức tốt và đạt một trong các 

tiêu chuẩn sau:  

a) Xếp loại học tập đạt loại giỏi trong các năm học và điểm thi tốt nghiệp 

THPT bình quân từ 9 điểm trở lên đối với tất cả các môn thi: 4 lần mức lương cơ sở.                                                   

b) Học sinh có điểm xét tuyển vào các đại học công lập đạt thủ khoa theo 

khối xét tuyển hoặc theo ngành đăng ký học: 5 lần mức lương cơ sở. 

2. Mức thưởng cho sinh viên đang theo học ở các trường đại học công lập 

hệ chính quy (Không áp dụng đối với các chương trình đào tạo liên thông và các 

chương trình đào tạo ở nước ngoài theo chương trình hợp tác của tỉnh) trong nước 

và nước ngoài, có đạo đức tốt, Tốt nghiệp đại học đạt thủ khoa: 6 lần mức lương 

cơ sở. 

3. Mức thưởng cho Thạc sỹ là những người có bằng tốt nghiệp đại học loại 

giỏi hệ chính quy, theo học loại hình đào tạo thạc sỹ tập trung ở các trường công 

lập trong nước và các trường ở nước ngoài đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ 

có điểm bình quân toàn khóa và điểm bảo vệ luận văn từ 9 điểm trở lên đối với 

thang điểm 10 và 3,6 điểm trở lên đối với thang điểm 4: 7 lần mức lương cơ sở. 

4. Mức thưởng cho Tiến sỹ là những người đã bảo vệ thành công luận án 

tiến sỹ trong nước và nước ngoài, được Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ đạt yêu 

cầu khi có 6/7 hoặc 5/6 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành hoặc được 

xếp loại đạt (đối với tiến sỹ bảo vệ luận án ở nước ngoài) hoặc xếp loại xuất sắc 

(đối với tiến sỹ bảo vệ luận án trong nước): 10 lần mức lương cơ sở. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện khen thưởng và các chi phí phục vụ công tác khen 

thưởng: từ Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá 

nhân theo đúng quy định của Pháp luật (nếu có). 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối 
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hợp với Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - 

xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa…, Kỳ 

họp thứ …. thông qua ngày … tháng … năm 2023, có hiệu lực từ ngày …. tháng 

… năm 2023./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 5;                           

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Tài chính; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
 - Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, …..     

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang 
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