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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sử đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

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

Sau khi có sự thay đổi về nhân sự của một số cơ quan là thành viên Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng huyện; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện gồm các ông, bà 

có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng;  

2. Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng;   

3. Bà Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện-Phó Chủ tịch Hội đồng;  

4. Ông Lê Tiến Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

5. Ông Phan Văn Lĩnh, Trưởng phòng Nội vụ, Uỷ viên Thường trực Hội đồng; 

6. Ông Phan Văn Thư, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ - Uỷ viên; 

7. Ông Trần Quỳnh Thao, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Ủy viên; 

8. Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện - Uỷ viên; 

9. Ông Lê Hữu Hưng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện - Uỷ viên; 

10. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Hội nông dân huyện - Uỷ viên; 

11. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện - Uỷ viên; 

12. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Uỷ viên; 

13. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện - Uỷ viên; 

14. Ông Phạm Trung Thành, Bí thư Huyện đoàn -  Uỷ viên; 

15. Ông Phan Văn Phú, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thư ký Hội đồng. 

Các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm và thực hiện chế độ công tác theo quy chế của Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng được Uỷ ban nhân dân huyện. 

Điều 2. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện có nhiện vụ: 

- Tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền ban hành các chủ trương, biện pháp 

tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng Chương trình, Kế hoạch và Nội dung thi 

đua. Xác định mục tiêu, phạm vi đối tượng thời hạn…các phong trào thi đua. 



- Phát động, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

các phong trào thi đua gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu. 

Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm động viên khích lệ mọi người tự giác 

hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, cần kiệm, sáng 

tạo, cống hiến sức lực trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thi đua. Phát 

hiện tuyên truyền, phổ biến để học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. 

- Xét đề nghị các cấp có thẩm quyền thực hiện chính sách khen thưởng 

nhằm động viên mọi người tích cực thi đua lao động sản xuất học tập công tác và 

chiến đấu. 

Điều 3. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng có Quỹ thi đua, khen thưởng được 

hình thành trên cơ sở ngân sách Nhà nước, sự đóng góp của cá nhân, tổ chức 

trong nước, cá nhân, tổ chức nước ngoài và nguồn thu khác theo quy định của 

Pháp luật. 

Quỹ thi đua, khen thưởng được sử dụng để chi cho các nội dung theo quy 

định tại Điều 66 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.  

Ban quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng gồm: 

1. Ông: Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng làm Giám đốc; 

2. Ông: Phan Văn Lĩnh, Trưởng phòng Nội vụ, Uỷ viên Thường trực Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng làm Phó Giám đốc, Chủ tài khoản; 

3. Bà: Lê Thị Thanh Hà, Kế toán Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân huyện làm Kế toán; 

4. Ông: Phan Văn Phú, Chuyên viên phòng Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký 

Hội đồng làm Thủ quỹ. 

Quỹ Thi đua, Khen thưởng huyện được mở tài khoản tại Chi nhánh Kho 

bạc Nhà nước huyện Nghi Xuân và sử dụng con dấu của phòng Nội vụ để giao 

dịch. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các Quyết 

định trước của UBND huyện về thành lập, bổ sung, kiện toàn Hội đồng thi đua 

khen thưởng huyện Nghi Xuân. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ban TĐKT tỉnh (để b/c); 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng TC-KH, Chi nhánh Kho bạc; 

- Lưu VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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