
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:   Kon Tum, ngày       tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  

của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 

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

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 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; 

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh 

về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum 

(gọi tắt là Hội đồng), thành phần gồm:  

1. Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ. 

3. Thường trực Hội đồng kiêm thư ký, Chánh Thanh tra Sở. 

4. Các Ủy viên Hội đồng: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Bí thư Chi đoàn 

Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục 

trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ: 

1. Giúp Giám đốc Sở phát động các phong trào thi đua yêu nước trong phạm 

vị cơ quan và ngành nội vụ trên địa bàn tỉnh. 

2. Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng; 

phổ biến kinh nghiệm; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong 

trào thi đua; nghiên cứu tham mưu Giám đốc Sở phương hướng, mục tiêu, kế 

hoạch tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua từng năm và trong từng giai đoạn. 

3. Xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ khen, thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền 

xét khen thưởng theo quy định. 



Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc; 

các ông (bà) theo chức danh, chức vụ nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 483/QĐ-SNV 

ngày 22/12/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ./. 

 
Nơi nhận:                                                                            
- Như điều 3;  

- Lưu: VT, TTr.    

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                        A  Cường 
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