
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng xét khen thưởng thành tích thực hiện  

nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2016 - 2020 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011- 2020; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1453/TTr-SNV ngày 27 

tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020, gồm các 

ông, bà có tên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày       tháng 8 năm 2020 



 

3. Các Ủy viên: 

- Ông Đỗ Văn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ông Nông Thế Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

- Ông Nông Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Ông Dương Nông Tuệ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Bà Nguyễn Thị Dương Kiều, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và Tổ 

chức biên chế, Sở Nội vụ - kiêm Thư ký Hội đồng. 

Điều 2. Hội đồng xét khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 có nhiệm vụ tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung khen thưởng thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại Quyết định số 

1015/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen 

thưởng trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.   

Hội đồng xét khen thưởng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng xét khen thưởng 

được phép sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những văn bản thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng ký; sử dụng con dấu của Sở Nội vụ đối với 

những văn bản thuộc thẩm quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TP; 

- Báo Cao Bằng; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NV, NC(D). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
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