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QUYẾT Đ ỊNH 

V/v kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Trần Phú 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

 

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

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;  

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 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 công chức Văn phòng – Thống kê; Sau khi xin ý kiến thống 

nhất với Thường trực Đảng ủy, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng (HĐTĐKT) phường Trần 

Phú gồm các ông, bà có tên sau: 

I. Chủ tịch Hội đồng: 

 Ông: Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường. 

 II. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: 

1. Ông: Phan Chí Nguyện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; 

2. Ông: Lê Viết Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường. 

III. Các thành viên: 

1. Bà: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Công đoàn phường; 

2. Ông: Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND phường; 

3. Ông: Nguyễn Tiến Bình, Trưởng công an phường; 

4. Ông: Ngô Đức Hải, Chỉ huy trưởng quân sự phường; 

5. Bà: Trần Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường; 

6. Bà: Dương Thị Thương, Bí thư Đoàn phường; 

7. Bà: Trần Thị Minh Thảo, Chủ tịch Hội nông dân phường; 

8. Bà: Thân Thị Diệu, Công chức Kế toán - Ngân sách phường; 
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9. Bà: Nguyễn Thị Oanh, Công chức  Văn phòng - Thống kê phường  (Ủy 

viên thường trực); 

10. Ông: Dương Đình Công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; 

Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường có nhiệm vụ: 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các Tổ dân phố, tổ chức phát động 

phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

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

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

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

- Theo dõi, phát hiện những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua 

yêu nước để kịp thời đề xuất khen thưởng, đồng thời chỉ đạo xây dựng và nhân 

rộng các điển hình tiên tiến có hiệu quả. 

- 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; thay thế  Quyết định số 

82/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND phường Trần Phú. 

Công chức Văn phòng - Thống kê, các ngành, đoàn thể liên quan, các ông, 

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

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- UBND thành phố (B/c); 

- Phòng Nội vụ thành phố; 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Tổ trưởng các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 
 
 

Trần Quốc Toản 
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