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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 

Sở Công Thương Hà Tĩnh 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

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 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở 

Công Thương;     

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Công Thương Hà Tĩnh 

gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Hoàng Văn Quảng, Giám đốc Sở - Chủ tịch; 

2. Ông Dương Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch; 

3. Ông Lê Xuân Từ, Phó Giám đốc Sở - Thành viên; 

4. Ông Võ Tá Nghĩa, Phó Giám đốc Sở - Thành viên; 

5. Ông Trương Văn Dương, Chánh Văn phòng Sở - Thành viên;  

6. Ông Hồ Minh Châu, Chủ tịch Công đoàn Ngành - Thành viên;  

7. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm - Thành viên;  

8. Ông Đặng Tiến Bình, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp - Thành viên; 

9. Ông Lê Đức Hùng, Trưởng phòng Quản lý Năng lượng - Thành viên;                

10. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Trưởng phòng Quản lý Thương mại -    

      Thành viên; 

11. Ông Trần Huy Thành, Chánh Thanh tra Sở - Thành viên; 

12. Ông Trịnh Hồng Phú, Phó Chánh Văn phòng Sở - Thành viên - Thư ký. 
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Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong Ngành về Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định của Chính 

phủ và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về công tác thi đua, 

khen thưởng. 

- Chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra và đốn đốc việc thực hiện các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, 

khen thưởng.   

- Xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng 

trong từng thời kỳ và trên từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Ngành. 

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen 

thưởng trong phạm vi quản lý. 

- Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, phát hiện các mô hình, điển hình; đúc 

rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên 

tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất 

các danh hiệu và hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, 

khách quan kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy 

định của pháp luật. 

- Xây dựng quỹ thi đua, khen thưởng hàng năm kịp thời, đúng quy định. 

- Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Ngành; thực hiện việc tổ chức, 

trao tặng khen thưởng theo quy định. 

- Lưu giữ hồ sơ thi đua, khen thưởng của Ngành theo quy định. 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng. 

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

số 127/QĐ-SCT ngày 19/11/2021 của Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn 

vị trực thuộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Hoàng Văn Quảng 
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