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  HỘI ĐÒNG XÉT TĐKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                

   Số:           /TB-HĐTĐKT Tây Ninh, ngày         tháng 10 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ của Hội đồng xét thi đua,  

khen thưởng Sở Tài chính 

 

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh 

Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết 

định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh; 

Chủ tịch Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính thông báo phân 

công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét thi đua, khen thưởng (gọi tắt là 

HĐTĐKT) Sở Tài chính như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng 

Chủ tịch HĐTĐKT Sở Tài chính chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc 

của Hội đồng, quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng; 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng.  

Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, khen thưởng 

sâu rộng trong toàn thể công chức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 

vụ của cơ quan; đề ra mục tiêu biện pháp của cả năm hoặc từng đợt công tác của 

phong trào Thi đua - Khen thưởng trong toàn cơ quan. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng 

Phó Chủ tịch HĐTĐKT có nhiệm vụ giúp HĐTĐKT triển khai công tác thi 

đua, khen thưởng của Sở Tài chính.  

Xây dựng, tổ chức triển khai nội dung, biện pháp trong công tác thi đua, 

khen thưởng. 

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện các chính sách, chế độ về công tác thi 

đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước. 

Thẩm định, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng trình HĐTĐKT xét và 

hoàn tất thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xét quyết định khen thưởng.
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Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế và các quyết 

định về chủ trương công tác của Hội đồng; chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen 

thưởng trong cơ quan; thay mặt Chủ tịch HĐTĐKT chủ trì các phiên họp của 

HĐTĐKT, ký các văn bản của Hội đồng khi được Chủ tịch HĐTĐKT ủy quyền; 

thay mặt HĐTĐKT cung cấp thông tin và phát ngôn báo chí về công tác thi đua, 

khen thưởng của cơ quan; chịu trách nhiệm thực hiện sự phối hợp giữa các tổ chức 

đoàn thể, quần chúng và thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch HĐTĐKT phân công để 

triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cơ quan. 

5. Nhiệm vụ của thành viên 

Thành viên: Giúp việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTĐKT trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham gia xây dựng các mục tiêu, biện pháp 

trong phong trào thi đua, khen thưởng của cơ quan, theo dõi kết quả thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan và lĩnh vực chuyên môn mình phụ 

trách. Tham gia góp ý kiến hồ sơ xét khen thưởng của toàn cơ quan. 

6. Thư ký HĐTĐKT 

Kiểm tra, thẩm định các hồ sơ đề nghị khen thưởng của các phòng thuộc 

Sở. 

Tổng hợp, chấm điểm thi đua, khen thưởng của phòng Tài chính - Kế hoạch 

các huyện, thành phố. 

Hoàn thành các thủ tục để trình HĐTĐKT xem xét và đề nghị cấp có thẩm 

quyền khen thưởng. 

Chuẩn bị tài liệu tổ chức cuộc họp theo đúng yêu cầu triệu tập của Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch HĐTĐKT. 

Ghi biên bản họp HĐTĐKT; tổng hợp theo dõi, lưu trữ các tài liệu của 

HĐTĐKT. 

Tổng hợp và báo cáo tình hình thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính. 

Các thành viên HĐTĐKT có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 

được phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các nội dung cần 

điều chỉnh, bổ sung đề nghị các thành viên gửi ý kiến về HĐTĐKT để tổng hợp 

báo cáo Chủ tịch HĐTĐKT xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH HĐ XÉT TĐKT 

- Lãnh đạo Sở (b/c); GIÁM ĐỐC 

- Thành viên HĐ TĐKT; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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