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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

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 Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; Thông tư 05/2020/TT-BNV 

ngày 09 tháng 11 năm 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 162/TTr-SNV ngày 

11 tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum (sau 

đây gọi tắt là Hội đồng), thành phần gồm có: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: 

- Phó Chủ tịch thứ nhất: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được giao 

nhiệm vụ giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi công tác thi đua, khen 

thưởng. 

- Phó Chủ tịch Thường trực: Giám đốc Sở Nội vụ.  

Mời tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng: 
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- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

3. Các Ủy viên: 

- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng; 

- Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - Thư ký Hội đồng. 

 Mời tham gia ủy viên: 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức, hoạt động 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum có con dấu riêng, do cơ 

quan thường trực quản lý. 

2. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham 

mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác 

hằng năm. 

3. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn  

1. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động các phong 

trào thi đua theo thẩm quyền. 

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

tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất 

các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng 

năm và từng giai đoạn.  

3. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát các 

phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, 

khen thưởng.  

4. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các danh hiệu thi 

đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền 

khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và 

thay thế Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

Kon Tum. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; 

các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     
 

Nơi nhận:                                                                           
- Như Điều 5;                                                                                             

- Ban TĐKT Trung ương (b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Sở Nội vụ; 

- VP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, TTHG. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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