
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  406      /QĐ-UNBD    Tuyên Quang, ngày  03    tháng 5 năm 2019 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu và giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, 

“Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, năm 2019 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

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

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 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng  

Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao 

giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;  

Căn cứ  Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy ban   

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh 

nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Đề án tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh 

nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, năm 2019; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 103/TTr-SNV ngày 18/4/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu và giải thưởng “Doanh nhân 

tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, năm 2019 (sau 

đây viết tắt là Hội đồng), gồm các thành viên: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:  

- Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 
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- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Ủy viên:  

- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Sở Công thương; 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục trưởng Cục thuế tỉnh; 

- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; 

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 

- Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bí thư 

Tỉnh đoàn thanh niên; Chủ tịch: Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Cựu chiến binh 

tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

tham gia ủy viên Hội đồng: 

4. Trong trường hợp các cơ quan, đơn vị chưa có người đứng đầu là thành 

viên Hội đồng nêu tại khoản 3 Điều này thì người được giao phụ trách, điều hành 

cơ quan, đơn vị tham gia thành viên Hội đồng cho đến khi có người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị. 

5. Thư ký Hội đồng: Ông Vương Kim Việt, Quyền Trưởng Ban Thi đua - 

Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

Điều 2. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định tại Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và tự giải thể sau khi hoàn thành việc xét tặng và tổ chức Lễ trao 

tặng danh hiệu và giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, năm 2019. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban TĐKT Trung ương;      

- Thường trực Tỉnh uỷ;                     (Báo cáo)               

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐ TĐKT tỉnh; 

- Như điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT,NC (Chung).  

CHỦ TỊCH 

 

 
                 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 
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