ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN DẦU TIẾNG

Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dầu Tiếng, ngày

tháng

năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
huyện Dầu Tiếng

ỦY BAN NHÂN DÂN
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;
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 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-U N ngày 05/4/2019 của U N
t nh nh ương ban hành quy định về c ng t c thi đua, khen thưởng tr n địa
bàn t nh nh ương;
Xét Tờ tr nh số 107/TTr-PNV ngày 23/7/2019 của Trưởng phòng Nội vụ
huyện,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn thành vi n Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện ầu
Tiếng gồm c c ông (bà) giữ chức vụ sau:
1. Ông Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch U N

huyện - Chủ tịch Hội

đồng.
2. à Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch U N huyện - Phó Chủ tịch
Hội đồng.
3. Ông Nguyễn Hồng Phương – Quyền Trưởng phòng Nội vụ huyện - Phó
Chủ tịch thường trực Hội đồng.
Và các ủy viên Hội đồng:
4. Ch huy trưởng an Ch huy Quân sự huyện.
5. Trưởng C ng an huyện.
6. Chánh Văn phòng HĐN - U N huyện.
7. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
8. Trưởng phòng Gi o dục và Đào tạo huyện.
9. Trưởng phòng Kinh tế huyện.

10. Trưởng phòng Tài nguy n và M i trường huyện.
11. Trưởng phòng Văn hóa và Th ng tin huyện.
12. Chánh Thanh tra huyện.
13. Chuy n vi n phụ tr ch c ng t c thi đua – khen thưởng phòng Nội vụ
huyện - Thư ký.
M i c c ông ( à) giữ chức vụ sau tham gia ủy viên Hội đồng
14. Phó Chủ tịch HĐN huyện.
15. Trưởng an Tổ chức Huyện ủy.
16. Trưởng an Tuy n gi o Huyện ủy.
17. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
18. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
19. Chủ tịch Li n đoàn Lao động huyện.
20. Ch nh Văn phòng Huyện ủy.
21. Chủ tịch Hội N ng dân huyện.
22. Bí thư Huyện đoàn.
23. Chủ tịch Hội Li n hiệp Phụ nữ huyện.
Điều 2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng căn cứ vào nhiệm vụ chính trị
của cơ quan, đơn vị, địa phương xét duyệt thành tích c c tập thể, c nhân ti u
biểu, những gương người tốt, việc tốt tham mưu UBND huyện khen thưởng
hoặc đề nghị cấp tr n khen thưởng theo quy định của Nhà nước.
Quyết định này thay thế Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 16/5/2019
của Ủy ban nhân dân huyện ầu Tiếng.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐN - UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ
trưởng c c cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch U N c c xã, thị trấn và c c
ông (bà) giữ chức vụ tại Điều 1 chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ
ngày ký./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ ( an TĐKT);
- TT.HU, TT.HĐN huyện;
- CT, c c PCT U N huyện;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVNC;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Lưu: VT.
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