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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng xét khen thưởng Phong trào thi đua
“Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển
của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai
tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai
đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
40/TTr-STTTT ngày 25/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng xét khen thưởng phong trào thi đua “Báo chí
đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du,
Miền núi phía Bắc” giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét khen
thưởng) như sau:
I. Hội đồng xét khen thưởng:
1. Ông Vũ Hùng Dũng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ tịch
Hội đồng;
2. Bà Trần Xuân Huệ - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phó
Chủ tịch Hội đồng;
3. Mời ông Đỗ Đức Liệu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thành viên;
4. Ông Mã Anh Lâm - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Thành viên;
5. Ông Đặng Viết Xuyên - Phó Tổng biên tập Báo Lào Cai: Thành viên;
6. Ông Nguyễn Quốc Quân - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh: Thành viên;
7. Ông Lê Văn Long - Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh: Thành viên.
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II. Tổ thư ký:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên phòng Thông tin - Báo chí Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chuyên viên phòng Thông tin - Báo chí Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên;
3. Bà Lâm Thị Tú - Chuyên viên phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở
Thông tin và Truyền thông: Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng xét khen thưởng và Tổ thư ký:
1. Hội đồng xét khen thưởng có nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá, chấm điểm,
thống nhất kết quả, trình Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xét khen thưởng đối
với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Báo chí đồng
hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền
núi phía Bắc” hàng năm và giai đoạn 2021-2025 theo quy định.
2. Tổ Thư ký có nhiệm vụ tổng hợp hồ sơ đăng ký phong trào thi đua trên
của các tập thể, cá nhân; tổng hợp kết quả xét khen thưởng và thực hiện các nhiệm
vụ khác có liên quan đến việc xét khen thưởng theo sự phân công của Chủ tịch
Hội đồng.
3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng xét khen thưởng và Tổ thư
ký do Chủ tịch Hội đồng phân công. Các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký làm
việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng chế độ thù lao theo quy định và tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3 (QĐ);
- CT, PCT3 ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Hội VHNT, Hội Nhà báo tỉnh
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP 2 ;
- Lưu: VT, TH1 , NC2 , BBT1 , VX1.
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