Ngày 29 tháng 10 nm 2021, Ch tch UBND thành ph à Nng ban hành Quyt nh s 3416/Q-UBND v
vic quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca Ban Thi ua - Khen thng trc thuc S Ni v thành
ph à Nng. Ban Thi ua - Khen thng thành ph à Nng la tô chc tng ng chi cuc, trc thuôc S Ni v, co chc
nng giup Giam ôc S Ni v tham mu y ban nhân dân thành ph quan ly nha nc vê công tác thi ua,
khen thng và là c quan thng trc cua Hi ng Thi ua - Khen thng thành ph; chiu s chi ao, qun lý v t
chc, biên ch và hot ng ca S Ni v; ng thi chu s ch o, hng dn v chuyên môn, nghip v ca Ban Thi ua Khen thng Trung ng trc thuc B Ni v. Theo ó, Ban Thi ua - Khen thng thành ph à Nng thc hiên
nhiêm vu và quyên han c th nh sau:
a) Tham mu, trình Ch tch y ban nhân dân cp tnh ban hành k hoch và t chc thc hin công tác tuyên
truyn t tng thi ua yêu nc ca Ch tch H Chí Minh, ch trng ca ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc v thi
ua, khen thng; tuyên truyn, nhân rng in hình tiên tin, gng ngi tt, vic tt, la chn tp th, cá nhân có thành
tích tiêu biu trong phong trào thi ua biu dng, tôn vinh, khen thng kp thi;
b) Tham mu, giúp y ban nhân dân, Ch tch y ban nhân dân cp tnh và Hi ng Thi ua - Khen thng cp
tnh t chc các phong trào thi ua; hng dn, kim tra các c quan, t chc, n v thuc phm vi qun lý ca a phng
thc hin các phong trào thi ua và ch trng ca ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc v thi ua, khen thng;
c) Thm nh h s ngh khen thng ca các c quan, t chc, n v thuc phm vi qun lý ca a phng, trình Ch tch y
ban nhân dân cp tnh quyt nh khen thng theo thm quyn hoc ngh cp có thm quyn khen thng theo
quy nh ca pháp lut;
d) Tham mu, giúp y ban nhân dân cp tnh t chc thc hin vic trao tng, ón nhn các danh hiu thi ua và
hình thc khen thng; qun lý, cp phát, thu hi, cp i, cp li hin vt khen thng theo quy nh ca pháp lut;
) Qun lý, lu tr h s khen thng; xây dng và qun lý c s d liu v thi ua, khen thng; xây dng, qun lý và s
dng Qu thi ua, khen thng theo quy nh ca pháp lut và phân cp qun lý ca y ban nhân dân cp tnh;
e) Làm nhim v thng trc Hi ng Thi ua - Khen thng cp tnh.
g) Thc hin các nhim v khác do y ban nhân dân, Ch tch y ban nhân dân cp tnh giao và theo quy nh
ca pháp lut.
V c cu t chc: Ban Thi ua - Khen thng thành ph à Nng có Trng ban, 01 (mt) Phó Trng ban và 02
(hai) phòng chuyên môn, nghip v.
Quyt nh s 3416/Q-UBND có hiu lc k t ngày ký./.
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