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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC BÌNH

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

QUY CHẾ
Hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND
ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng (TĐKT) huyện Bắc Bình có chức năng
tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác TĐKT, chịu sự
lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện trong việc hướng dẫn, tổ chức các
phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên phạm vi toàn huyện theo đúng các quy
định hiện hành.
Điều 2. Thường trực Hội đồng TĐKT huyện gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Hội đồng TĐKT huyện.
Điều 3. Phòng Nội vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác TĐKT, đồng
thời là cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng TĐKT huyện. Ngoài ra Phòng
Nội vụ bố trí đúng 01 biên chế chuyên trách trong tổng số biên chế được giao cho
phòng để làm công tác TĐKT.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TĐKT HUYỆN
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện
1. Thực hiện sự phối hợp giữa cơ quan Nhà nước và đoàn thể nhân dân trong
việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm phong trào phát triển mạnh
mẽ, rộng khắp, đúng hướng, có hiệu quả được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đề
ra.
2. Mỗi thành viên Hội đồng TĐKT huyện có trách nhiệm phụ trách một xã, thị
trấn và một lĩnh vực thi đua theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện.

