ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

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

Số: 1066/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua
ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng
ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều 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 về quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của 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;
Căn cứ Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017
của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên
địa bàn tỉnh An Giang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang tại Tờ trình số
528/SNV-BTĐKT ngày 08 tháng 4 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối Doanh nghiệp
tỉnh An Giang (gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau:
1. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Hội đồng;
2. Ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Bà Lê Bích Ngọc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên;

4. Ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh
nghiệp, Ủy viên;
5. Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và
Đầu tư tỉnh, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên;
7. Ông Võ Nguyên Nam, Giám đốc Sở Công thương tỉnh, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;
9. Ông Phạm Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh,
Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Ủy viên;
11. Ông Phạm Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
Ủy viên;
12. Ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh, Ủy viên;
13. Ông Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ủy viên;
14. Ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh; Ủy viên;
15. Ông Mai Văn Nói, Trưởng phòng PV05, Công an tỉnh; Ủy viên;
16. Bà Huỳnh Thị Diễm Châu, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng
(Sở Nội vụ), Ủy viên Thường trực;
17. Bà Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen
thưởng (Sở Nội vụ), Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.
Điều 2. Hội đồng có những nhiệm vụ sau:
1. Nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp
luật của Nhà nước tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, điều
chỉnh, bổ sung: Quy chế hoạt động của Hội đồng; Quy chế về tiêu chí, danh
hiệu, hình thức và quy trình xét tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh
nhân (hàng năm), Quy chế về xét tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân
xuất sắc (định kỳ hai năm một lần),… đối với doanh nghiệp, doanh nhân và đảm
bảo động viên kịp thời, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh (kể cả doanh nghiệp có vốn nhà nước và tư nhân).
2. Lập Kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức xem xét
đánh giá kết quả hoạt động của các doanh nghiệp (doanh nghiệp có vốn nhà
nước và tư nhân) hoạt động trên địa bàn để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biểu
dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu hàng năm và xem
xét tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân xuất sắc tiêu biểu theo định kỳ
hai năm một lần.
3. Phối hợp với cơ quan chức năng đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh giới thiệu doanh nghiệp (doanh nghiệp có vốn nhà nước và tư nhân), doanh
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nhân hoạt động trên địa bàn tham giá bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp, doanh
nhân theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương.
4. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khiếu nại
liên quan đến việc xét khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân (doanh
nghiệp có vốn nhà nước và tư nhân)
Điều 3. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy nhân dân
tỉnh về các hoạt động của Hội đồng;
Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của
cơ quan để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng;
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký và thay thế Quyết định số
1984/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang;
Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh
thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang
và các văn bản trái với Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị
xã, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐ-KT, HĐ Xét SK tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh;
- DNNN, Cty cổ phần có vốn Nhà nước;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Ban TĐKT (Sở Nội vụ);
- Lưu: VT, TH.

QUYỀN CHỦ TỊCH
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