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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Hà Huy Tập 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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 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 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế “Thi đua, Khen thưởng”; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng phường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Hà Huy Tập gồm 

các ông, bà có tên sau: 

I. Chủ tịch Hội đồng: 

Ông Nguyễn Văn Huyên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. 

II. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: 

1. Ông Trương Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch UBND, chủ tịch công đoàn 

phường. 

III. Các thành viên: 

1. Ông Phạm Văn Đức, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; 

2. Ông Diệp Xuân Nam, Trưởng công an phường; 

3. Ông Phạm Viết Cường, Phó chủ tịch HĐND; 

4.  Ông Trần Xuân Định, Phường đội trưởng; 

5. Bà Ngô Thị Thắm, Công chức Văn phòng – thống kê (Ủy viên kiêm thư 

ký Hội đồng); 

6. Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; 

  7. Bà Ngô Thị Đào, Chủ tịch Hội nông dân; 
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  8. Bà Nguyễn Thị Cẩm, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ; 

  9. Ông Lê Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên; 

  Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng: 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường phát động phong trào thi đua 

theo thẩm quyền và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường. 

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

tham mưu sơ kết, tổng kết công tác TĐKT; kiến nghị, đề xuất các biện pháp 

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo từng năm và từng giai đoạn. 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường tặng các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và thay thế Quyết định số 

184/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND phường Hà Huy Tập.  

Văn phòng HĐND-UBND và các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông 

bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   

- TT Đảng uỷ, TT HĐND phường; 

- Như điều 3; 

- Lưu VP. UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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