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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

Số: 231/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 11 tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng  

tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng 
trước đây) trực thuộc Sở Nội vụ ________________________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 
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; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 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 định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội 
vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Căn cứ Công văn số 5258-CV/TU ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thường 
trực Tỉnh ủy về việc tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2202/TTr-SNV ngày 
05 tháng 8 năm 2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh 
Thuận (trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trước đây) trực thuộc 
Sở Nội vụ - kèm theo Đề án số 2201/ĐA-SNV ngày 05/8/2020 của Sở Nội vụ. 

 
Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm: 
a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Nội vụ theo thời gian quy 
định.  

b) Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng. Thời gian hoàn thành trước ngày 
01/9/2020. 

c) Thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen 
thưởng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trước 
ngày 01/9/2020. 

d) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều 
chuyển biên chế đối với Ban Thi đua - Khen thưởng theo quy định. Thời gian 
hoàn thành trước ngày 01/9/2020. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí nhân sự, 
kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và các trang thiết bị, phương tiện làm việc cần 
thiết đảm bảo Ban Thi đua - Khen thưởng hoạt động có hiệu quả. Thời gian hoàn 
thành trước ngày 01/9/2020. 

e) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thi đua - Khen thưởng xây dựng Bản mô tả 
công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trình Sở Nội vụ thẩm định, tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung 
ương. 

 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
  

Lưu Xuân Vĩnh 
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