
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:       /QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Hà Nam, ngày     tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Trưởng khối, Phó khối các Khối thi đua  

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-SVHTTDL ngày 24/10/2022 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế về công tác Thi đua, 

khen thưởng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-SVHTTDL ngày 26/10/2022 của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn các Khối thi đua Ngành Văn 

hoá, Thể thao và  Du lịch tỉnh Hà Nam; 

Theo đề nghị của các Khối thi đua Ngành và Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận Trưởng khối, Phó khối các Khối thi đua Ngành Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam năm 2023 (kèm theo danh sách). 

Điều 2: Đơn vị Trưởng khối, Phó khối các khối thi đua có nhiệm vụ: 

1. Căn cứ Quy chế về công tác thi đua khen thưởng Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Quy chế hoạt động của Khối và các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, chủ động triển khai tổ chức các hoạt động thi đua và phát động 

các đợt thi đua của Khối trong năm 2023; 

2. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong Khối việc thực hiện Giao ước thi 

đua, Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2023 của Khối và các phong 

trào thi đua của Sở phát động;  

3. Tổ chức sơ kết 6 tháng; tổng kết công tác thi đua, bình bầu, đề nghị 

khen thưởng những tập thể trong Khối đạt thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua năm 2023. 
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Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin 

và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị Trưởng khối, Phó khối các 

khối Thi đua và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng TĐKT, Sở Nội vụ;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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DANH SÁCH TRƯỞNG KHỐI, PHÓ KHỐI   

Các khối thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày       tháng 01 năm 2023 

của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

1. Khối các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

thuộc Sở 

- Trưởng khối: Thanh tra Sở;  

-  Phó khối: Phòng Kế hoạch - Tài chính 

2. Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

- Trưởng khối: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao; 

- Phó khối: Bảo tàng tỉnh. 

3. Khối các đơn vị Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị 

xã, thành phố  

- Trưởng khối: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thanh Liêm; 

- Phó khối: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Phủ Lý. 
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