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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 36/QĐ-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

 An Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang 
______________ 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG 

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 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; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An 

Giang; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh An Giang, gồm các ông, bà sau: 

Chủ tịch Hội đồng:  Ông Nguyễn Duy Toàn, Giám đốc Sở. 

Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Phạm Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở. 

Các ủy viên Hội đồng gồm: 

1. Ông Trương Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở. 

2. Ông Võ Chí Trung, Phó Giám đốc Sở. 
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3. Bà Dương Thị Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Sở (Thư ký Hội 

đồng). 

4. Đại diện lãnh đạo phòng Doanh nghiệp. 

5. Đại diện lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh. 

6. Đại diện lãnh đạo phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 

7. Đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch Ngành. 

8. Đại diện lãnh đạo phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư. 

9. Đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở. 

10. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư. 

11. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp. 

12. Chủ tịch Công đoàn cơ quan. 

13. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan. 

Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có nhiệm vụ tham mưu, giúp 

Giám đốc Sở triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

1. Triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua trong toàn Ngành đảm bảo cho 

phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng và có hiệu quả, nhằm 

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

3. Xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua để đề nghị Giám đốc Sở khen thưởng hoặc trình các cấp khen 

thưởng theo quy định. 

4. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ 

đạo xây dựng, phổ biến kinh nghiệm, sáng kiến, cải tiến có hiệu quả trong công 

tác và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Ngành. 

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

03/QĐ-SKHĐT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Văn phòng Sở, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các 

ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Ban Biên tập Webshite Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Duy Toàn 
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