HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM
Số:

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

/QĐ- HHDLVN
Hà Nội, ngày

tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động
của Hội đồng thi đua khen thƣởng Hiệp hội Du lịch Việt Nam
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được
Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm
2012;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường trực
Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số ....ngày..../..../2018 của BCH Hiệp hội DLVN về
việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, Thường trực Hội đồng
thi đua khen thưởng Hiệp hội Du lịch Việt Nam khóa IV.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội
đồng thi đua ,khen thưởng Hiệp hội Du lịch Việt Nam khóa IV
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hiệp hội, các Ban chuyên môn Hiệp hội,các
Hiệp hội chuyên ngành, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, các thành viên Ban Chấp
hành Hiệp hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP HH.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA , KHEN THƢỞNG
HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số........../QĐ-HHDLVN ngày….. tháng 2 năm 2018
của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam )

CHƢƠNG I
CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng của Hội đồng thi đua khen thƣởng Hiệp hội Du
lịch Việt Nam .
Hội đồng thi đua khen thưởng của Hiệp hội Du lịch Việt Nam ( sau đây
gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường trực Hiệp hội Du
lịch Việt Nam (DLVN) lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong
Hiệp hội DLVN
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng
1. Hướng dẫn các đơn vị , các Hiệp hội trực thuộc, Hiệp hội du lịch thành
viên các địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
2.Căn cứ vào báo cáo , đề nghị của lãnh đạo các đơn vị , các Hiệp hội trực
thuộc, hiệp hội du lịch thành viên các địa phương tổ chức kiểm tra, thẩm định,
tổng hợp và đề xuất hình thức khen thưởng của Ban Thường trực Hiệp hội , đề
xuất các hình thức thi đua khen thưởng của Hiệp hội cho các đơn vị.
3. Phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục du lịch làm thủ
tục đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đảng và Nhà nước khen thưởng
các tập thể, cá nhân thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam có thành tích xuất sắc
trong lao động, học tập và công tác ( theo qui định của Luật thi đua khen thưởng
và Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch )
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
1. Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội Du lịch Việt Nam hoạt động
theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định các vấn đề bằng hình thức biểu
quyết theo đa số ( giơ tay hoặc bỏ phiếu kín). Trong trường hợp ý kiến của các
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thành viên Hội đồng khác nhau, hoặc kết quả bỏ phiếu kín ngang bằng, thì ý
kiến của Chủ tịch Hội đồng là quyết định.
2. Hội đồng định kỳ họp 6 tháng một lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả
công tác tham mưu giúp Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong
công tác thi đua và xét khen thưởng , do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Hội đồng
họp khi có ít nhất 2/3 thành viên tham dự. Cơ quan thường trực Hội đồng xin ý
kiến các thành viên vắng mặt bằng văn bản, tổng hợp , báo cáo Chủ tịch Hội
đồng; hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng và hồ sơ đề nghị khen thưởng theo qui
định;
Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập họp đột xuất.
Tùy theo nội dung từng kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định mời thêm
đại biểu các cơ quan có liên quan
CHƢƠNG II
THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 4. Thành phần cơ cấu Hội đồng
- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Việt Nam
- Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng là Phó chủ tịch Thường trực Hiệp
Hội Du lịch Việt Nam.
- Phó chủ tịch Hội đồng là Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam , chủ
tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam
- Uy viên Thường trực Hội đồng là Tổng thư ký Hiệp Hội DLVN
Các Thành viên Hội đồng gồm :
Các ông, bà Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phụ trách các khu
vực miền Bắc , miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam và Đồng bằng Sông cửu
Long, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, hiệp hội trực thuộc và Hiệp hội Du lịch
thành viên các địa phương, Chánh Văn phòng Hiệp Hội Du lịch Việt Nam;
Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
- Chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Hội đồng; chủ trì và kết luận các
phiên họp của Hội đồng; Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng
- Điều hành, giải quyết các mối quan hệ công tác giữa Hội đồng thi đua khen
thưởng của Hiệp hội Du lịch Việt Nam với Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng
cục, Bộ VHTT&DL và với các cơ quan khen thưởng các cấp và các tổ chức, cá
nhân có liên quan.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệp Hội Du lịch Việt Nam về tổ chức và hoạt động
của Hội đồng; Ký các văn bản do Hội đồng phát hành.

3

Điều 6 : Nhiệm vụ và quyền hạn của các ông bà Phó chủ tịch và Ủy
viên Thƣờng trực Hội đồng
1. Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ
trì các cuộc họp và giải quyết các công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt và
ủy quyền;
- Giải quyết các công việc được Chủ tịch Hội đồng phân công; Chỉ đạo
báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch
Việt Nam và Hội đồng thi đua Khen thưởng các cấp có liên quan. Được Chủ tịch
Hội đồng ủy quyền ký các văn bản do Hội đồng phát hành.
2. Khi Chủ tịch và Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng vắng mặt và ủy
quyền đ/c Phó chủ tịch Hội đồng chủ trì các cuộc họp và giải quyết công việc;
Giải quyết, thực hiện các công việc được Chủ tịch Hội đồng phân công.
3. Ủy viên Thường trực Hội đồng chỉ đạo cơ quan thường trực giúp việc
Hội đồng , được Chủ tịch Hội đồng ủy nhiệm ký các văn bản hành chính của
Hội đồng.
4. Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên
Thường trực, có nhiệm vụ :
- Tham mưu , đề xuất với Ban Thường trực Hiệp hội DLVN tổ chức các
phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng,
Nhà nước trong các đơn vị , Hiệp hội trực thuộc và Hiệp hội du lịch thành viên
các địa phương;
- Thẩm định hồ sơ, thành tích và đề xuất các hình thức khen thưởng trình
Hội đồng xem xét quyết định ;
- Lập kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng
- Thông qua dự thảo nội dung các kỳ họp trình Hội đồng thảo luận, thông
báo kết luận các kỳ họp của Hội đồng;
- Xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất cần có ý kiến của tập thể do không
thể chờ đến kỳ họp của Hội đồng hoặc không tổ chức họp đột xuất, sau đó báo
cáo lại với Hội đồng trong phiên họp gần nhất;
Điều 7: Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng
1.Các Thành viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân
công; thường xuyên báo cáo kết quả công tác thi đua , khen thưởng theo lĩnh
vực mình phụ trách cho Thường trực Hội đồng;
2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng; trường hợp vắng mặt không
tham dự cuộc họp thành viên Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng; Thảo
luận và thông qua các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng; Thảo
luận và biểu quyết thông qua các trường hợp xét tặng danh hiệu thi đua các tập
thể, cá nhân có thành tích đề nghị Hiệp Hội Du lịch Việt Nam và các cơ quan có
thẩm quyền quyết định khen thưởng;
3. Đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực, phạm vi địa bàn,
đơn vị do mình phụ trách và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các ý kiến đó;
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4. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Hội
đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng; Phối
hợp theo dõi, chỉ đạo hoạt động thi đua của các tổ chức, đơn vị và phong trào thi
đua trong toàn Hiệp hội
Điều 8: Cơ quan Thƣờng trực của Hội đồng
1- Văn phòng Hiệp hội Du lịch Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc
của Hội đồng. Cơ quan Thường trực được sử dụng một số cán bộ, nhân viên
kiêm nhiệm, có chức năng, nhiệm vụ :
- Giúp Thường trực Hội đồng hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá và phối hợp các
hoạt động trong các công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Hiệp
Hội, hiệp hội du lịch thành viên các địa phương.
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng;
- Chuẩn bị báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Hội
đồng với cấp, ngành có liên quan;
- Tham mưu, thẩm định, đề xuất làm thủ tục khen thưởng cho các tập thể và
cá nhân theo qui định.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và dự trù kinh phí hoạt động của Hội
đồng;
2- Hội đồng thi đua Hiệp hội được sử dụng con dấu của Hiệp hội DLVN.
CHƢƠNG III
QUI ĐỊNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC THI ĐUA VÀ KHEN THƢỞNG

Điều 9: Về tổ chức phong trào thi đua
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm triển khai tổ
chức phong trào thi đua trong phạm vi quản lý và một số nội dung sau :
1. Tổ chức phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ
quan, đơn vị, tổ chức và có tính khả thi, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên
truyền; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra tiêu
chí, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực , phù hợp vơi điều kiện, khả năng
tham gia của tập thể, cá nhân.
2- Triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia
và đảm bảo các điều kiện vật chất, tinh thần cho phong trào. Thường xuyên theo
dõi quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng công tác chỉ đạo điểm, đôn đốc, hướng
dẫn , kiểm tra. Tăng cường phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay,
hiệu quả để mọi người học tập. Việc phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền, nhân
rộng gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức phong trào
thi đua.
3. Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, hiệu quả, ý
nghĩa tác dụng: tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ; đồng thời rút ra những bài học
kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua. Dân chủ khách quan, công
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khai bình xét , công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng kịp thời các tập thể,
cá nhân tiêu biểu xuất sắc.
Điều 10: Qui định chung về khen thƣởng
1. Các đơn vị , Hiệp hội trực thuộc, Hiệp hội du lịch thành viên các địa
phương tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo
Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ qui định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật thi đua khen thưởng,
Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về Qui định chi
tiết thi hành 1 số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ qui định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật thi đua khen thưởng và
các qui định hiện hành về tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen
thưởng của Bộ VHTT& DL.
2. Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội giúp Ban Thường trực Hiệp hội
hướng dẫn và đánh giá kết quả các phong trào thi đua trong các đơn vị , các
Hiệp hội trực thuộc và Hiệp hội du lịch thành viên các địa phương.
3- Hình mức, mức hạng khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt
được. Quan tâm khen thưởng cá nhân , tập thể từ yếu kém phấn đấu trở thành
điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và cá nhân có nhiều sáng tạo trong
lao động, học tập, công tác. Không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để
đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau.
4- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải
phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo qui định. Nội dung báo cáo
thành tích thực hiện theo các qui định chung và theo các tiêu chí phù hợp với các
nội dung, hình thức khen thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm do Hội đồng
thi đua khen thưởng Hiệp Hội Du lịch Việt nam quyết định.
5- Chỉ lấy kết quả khen thưởng về thành tích toàn diện để làm căn cứ xét
khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng phong
trào thi đua theo đợt được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị
cấp trên khen thưởng.
Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân
đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỳ luật hoặc
đang điều tra, thanh tra , kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn khiếu
nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
6- Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập
được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định
khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen
thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần
trước.
Điều 11: Hình thức khen thƣởng - Phân cấp khen thƣởng
1- Căn cứ đối tương, chức năng, nhiệm vụ được giao và thành tích đạt
được của tập thể, cá nhân để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các
hình thức phù hợp.
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2. Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được ;
Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp
có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó. Không đề nghị tặng 02 loại Huân
chương hoặc tặng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho
cùng một thành tích.
3. Trong 01 năm không đề nghị cấp trên xem xét, tặng 02 hình thức khen
thưởng cấp Nhà nước cho 01 tập thể hoặc 01 cá nhân ( trừ thành tích đặc biệt
xuất sắc đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng theo niên hạn)
4- Hàng năm các đơn vị, các Hiệp hội trực thuộc, Hiệp hội du lịch thành
viên các địa phương tiến hành đánh giá, phân loại các Chi hội, hội, câu lạc bộ
trực thuộc, các doanh nghiệp, tổ chức biểu dương, khen thưởng theo thẩm
quyền. Hội đồng thi đua cơ sở là cơ quan thẩm định, báo cáo cấp trên có thẩm
quyền công nhận hoặc có hình thức biểu dương, khen thưởng.
5- Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng Giấy khen, Bằng khen
đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch , chương trình công tác của các
đơn vị , Hiệp hội trực thuộc, Hiệp hội du lịch thành viên các địa phương và của
Hiệp Hội Du lịch Việt Nam vào dịp Tổng kết công tác cuối năm
6- Trong các dịp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp hội Du lịch Việt
Nam, các đơn vị , các Hiệp hội trực thuộc và Hiệp hội thành viên các địa
phương có thời gian từ 5 năm trở lên, hoặc đối với những trường hợp có thành
tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội DLVN sẽ
xem xét khen thưởng những cá nhân, tổ chức căn cứ đề nghị từ cơ sở và đánh
giá của Hội đồng .
CHƢƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12: Kinh phí hoạt động và khen thƣởng
Kinh phí hoạt động và khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng Hiệp
hội du lịch Việt nam được Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phê
duyệt theo kế hoạch hàng năm;Nguồn kinh phí được huy động từ xã hội và sự
đóng góp của các Hội viên.
Điều 13: Điều khoản thi hành
1- Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng của Hiệp hội Du lịch Việt
Nam và các đơn vị,Hiệp hội trực thuộc, Hiệp hội du lịch thành viên các địa
phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Qui chế này;
2- Trong quá trình thực hiện Qui chế, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa
đổi , các thành viên Hội đồng và các cơ quan có trách nhiệm báo cáo Thường
trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam xem xét Quyết định./,
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HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM
Số:

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

/QĐ- HHDLVN
Hà Nội, ngày

tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thƣởng Hiệp hội Du lịch Việt Nam
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ
Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Quyết định số ....ngày..../..../2018 của BCH Hiệp hội Du lịch Việt
Nam về việc ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp
hội DLVN
Xét đề nghị của Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội Du lịch Việt
Nam (HHDLVN) , thành phần gồm:
1- Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HH DLVN- Chủ tịch
2- Ông Vũ Thế Bình- P.chủ tịch TT HHDLVN – P. Chủ tịch thường trực
3- Bà Đỗ Thị Hồng Xoan-P.CTHHDLVN , Chủ tịch Hiệp hội khách sạn
Việt Nam - Phó chủ tịch
4- Bà Cao Thị Ngọc Lan-Tổng thư ký HHDLVN- Ủy viên Thường trực
5- Ông Trần Hùng Việt- P.CTHHDLVN- Tổng giám đốc Tổng công ty
Du lịch Sài Gòn - Ủy viên
6- Bà Nguyễn Thị Khánh- P.CTHHDLVN – P.CTTT Hiệp hội du lịch TP.
Hồ Chí Minh - Ủy viên
7- Ông Phạm Quang Thanh- P.CT HHDLVN - Tổng giám đốc Tổng công
ty DLHN - Ủy viên
8- Ông Đinh Mạnh Thắng- P.CTHHDLVN- CT Hiệp hội Du lịch Thừa
Thiên Huế - Ủy viên
9- Ông Vưu Chấn Hùng- P.CTHHDLVN- P CT HHDL Đồng bằng Sông
Cửu Long- Ủy viên
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10- Bà Lê Mai Khanh- Trưởng ban Kiểm tra HHDLVN, Phó Chủ tịch
Thường trực Hiệp hội Khách sạn Việt Nam - Ủy viên
11- Bà Tạ Thu Trang- Chánh Văn phòng Hiệp hội DLVN- Ủy viên
Điều 2.Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội DLVN có nhiệm vụ :
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các hiệp hội thành viên thực hiện công
tác thi đua khen thưởng;
- Căn cứ vào báo cáo, đề nghị của các đơn vị trực thuộc, các Hiệp hội
thành viên tổ chức kiểm tra, thẩm định, tổng hợp và đề xuất hình thức khen
thưởng của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đề xuất các hình thức khen thưởng của
Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội DLVN cho các đơn vị, các hiệp hội
thành viên;
- Phối hợp với các Hội đồng thi đua, khen thưởng Tổng cục du lịch , Bộ
VHTT&DL, các cơ quan hữu quan có liên quan làm thủ tục đề nghị Đảng, Nhà
nước khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc, các Hiệp hội
thành viên có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và công tác ( Theo Qui
định của Ngành Du lịch và Luật Thi đua, khen thưởng);
Điều 3.Tổng thư ký Hiệp hội DLVN, các Ban chuyên môn Hiệp hội,các
Hiệp hội chuyên ngành, đơn vị trực thuộc , các thành viên Ban Chấp hành Hiệp
hội, các tổ chức, cá nhân 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;
- Lưu: VP HH.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thọ
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Số:

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

/TB- HHDLVN
Hà Nội, ngày

tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên
Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội Du lịch Việt Nam
Căn cứ Quyết định số… ngày…./…./2018 của Hiệp Hội Du lịch Việt Nam về
việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội Du lịch Việt
Nam(HHDLVN); Quyết định số….. ngày…../…/2018 của Hiệp hội DLVN về việc
ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội Du lịch
Việt Nam ( HĐTĐKTHHDLVN) .
Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp Hội DLVN phân công nhiệm vụ các ông,
bà thành viên như sau :
1- Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch HHDLVN, Chủ tịch Hội đồng
TĐKTHHDLVN :
- Phụ trách chung, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng; chủ trì và kết luận
các phiên họp của Hội đồng; có trách nhiệm phân công nhiệm vụ các thành viên Hội
đồng;
- Chỉ đạo dự thảo nội dung các kỳ họp trình Hội đồng thảo luận và thông báo
kết luận các kỳ họp của Hội đồng;
2- Ông Vũ Thế Bình, P.chủ tịch thường trực HHDLVN,Chủ tịch HH Lữ
hành Việt Nam, P. chủ tịch thường trực HĐTĐKTHHDLVN :
- Thay mặt Chủ trình Hội đồng chủ trì các phiên họp và giải quyết các công
việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt và ủy quyền;
- Chỉ đạo hoạt động thi đua của các đơn vị trực thuộc, các Hiệp hội thành viên
- Phối hợp chỉ đạo dự thảo nội dung các kỳ họp trình Hội đồng thảo luận và
thông báo kết luận các kỳ họp của Hội đồng;
- Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất : Kế hoạch, phong trào thi đua trong từng năm
và từng giai đoạn; Hướng dẫn các hình thức thi đua khen thưởng; Xây dựng các tiêu
chí, tiêu chuẩn, điều kiện đánh giá , xét thi đua khen thưởng nói chung và lĩnh vực
lữ hành, hướng dẫn viên ;
- Chỉ đạo phong trào thi đua của các đơn vị, Hiệp hội, Hội trực thuộc và Hiệp
hội thành viên khu vực phía Bắc ( bao gồm : 20 địa phương : Hà Giang, Bắc giang,
Lạng sơn, Lào cai, Cao Bằng, Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc , Hà
Nam, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nội, Phú thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh hóa,
Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh)
3- Bà Đỗ Thị Hồng Xoan, Phó chủ tịch HHDLVN, chủ tịch Hiệp hội Khách
sạn Việt Nam.
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- Thay mặt Chủ tịch và P, chủ tịch thường trực Hội đồng chủ trì các cuộc họp
và giải quyết các công việc khi Chủ tịch và P. chủ tịch thường trực vắng mặt và ủy
quyền
- Phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp trình Hội đồng
- Phối hợp cùng ông Vũ Thế Bình theo dõi, chỉ đạo, triển khai các chỉ thị,
nghị quyết, chính sách về thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTT&DL
và chủ trường trong công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng HHDLVN trong
hoạt động thi đua khen thưởng của các tổ chức, đơn vị thuộc khu vực phía Bắc
- Chỉ đạo phong trào thi đua của Hiệp hội khách sạn Việt Nam và các đơn vị
thành viên
- Nghiên cứu, đề xuất : Kế hoạch, phong trào thi đua trong từng năm và từng
giai đoạn; Hướng dẫn các hình thức thi đua khen thưởng; Xây dựng các tiêu chí, tiêu
chuẩn, điều kiện đánh giá , xét thi đua khen thưởng thuộc lĩnh vực cơ sở lưu trú du
lịch;
4- Bà Cao thị Ngọc Lan – tổng thư ký HHDLVN, ủy viên Thường trực Hội
đồng :
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng, thay mặt
Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản hành chính của Hội đồng
- Lập Kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng
- Giúp Thường trực Hội đồng hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động trong công
tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị , Hiệp hội, Hội chuyên ngành trực thuộc,
các Hiệp hội thành viên
- Chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng,
dự thảo kết luận trình Thường trực Hội đồng xem xét, quyết định;
- Chuẩn bị báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Hội
đồng với các cấp, ngành có liên quan;
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Hội đồng.
5- Ông Trần Hùng Việt- P. CTHHDLVN,Chủ tịch HHDL TP Hồ Chí Minh
Tổng Giám đốc Tổng công ty du lịch Sài gòn và bà Nguyễn Thị Khánh –
PCTHHDLVN , P, chủ tịch TT HHDL TP Hồ Chí Minh .
- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chính
sách về thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTT&DL và chủ trường
trong công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng HHDLVN trong hoạt động thi đua
khen thưởng của các tổ chức, đơn vị thuộc khu vực phía Nam ( bao gồm 07 địa
phương : Nha Trang- Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận , Đồng Nai, TP Hồ Chí
Minh, Tây Ninh, Bà Rịa- vũng Tàu) ;
- Chủ tri, phối hợp với các thành viên trong Hội đồng đôn đốc việc thực hiện
kế hoạch, phong trào thi đua của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sơ , tổng kết các Chỉ
thị, nghị quyết của Hội đồng ; Chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định,tổng hợp, nhận
xét và báo cáo đề xuất khen thưởng thi đua đối với các đơn vị, tổ chức thuộc các
Hiệp hội thành viên khu vực phía Nam ;
11

- Đôn đốc việc thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác của Hội đồng theo sự
phân công của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng;
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Hội đồng
6- Ông Phạm Quang Thanh- P.CT HHDLVN - Tổng giám đốc Tổng công ty
DLHN –
- Phối hợp cùng ông Vũ Thế Bình trong việc chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ
đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chính sách về thi đua khen thưởng của Đảng,
Nhà nước, Bộ VHTT&DL và chủ trường trong công tác của Hội đồng thi đua khen
thưởng HHDLVN trong hoạt động thi đua khen thưởng của các tổ chức, đơn vị
thuộc khu vực phía Bắc
- Chủ tri, phối hợp với các thành viên trong Hội đồng đôn đốc việc thực hiện
kế hoạch, phong trào thi đua của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sơ , tổng kết các Chỉ
thị, nghị quyết của Hội đồng ; Chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định,tổng hợp, nhận
xét và báo cáo đề xuất khen thưởng thi đua đối với các đơn vị, tổ chức thuộc các
Hiệp hội thành viên khu vực phía Bắc
- Đôn đốc việc thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác của Hội đồng theo sự
phân công của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng;
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Hội đồng
8- Ông Đinh Mạnh Thắng- P.CTHHDLVN- CT Hiệp hội Du lịch Thừa
Thiên Huế - Ủy viên
- Chủ trì chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết,
chính sách về thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTT&DL và chủ
trường trong công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng HHDLVN trong hoạt động
thi đua khen thưởng của các tổ chức, đơn vị thuộc khu vực miền Trung và Tây
Nguyên ( bao gồm 10 địa phương : Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng
Nam, Quảng Ngãi,Bình Định, Phú Yên, Đăklak, Gia Lai, KonTum ) .
- Chủ tri, phối hợp với các thành viên trong Hội đồng đôn đốc việc thực hiện
kế hoạch, phong trào thi đua của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sơ , tổng kết các Chỉ
thị, nghị quyết của Hội đồng ; Chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định,tổng hợp, nhận
xét và báo cáo đề xuất khen thưởng thi đua đối với các đơn vị, tổ chức thuộc các
Hiệp hội thành viên khu vực miền Trung và Tây Nguyên
- Đôn đốc việc thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác của Hội đồng theo sự
phân công của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng;
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Hội đồng
9- Ông Vƣu Chấn Hùng- P.CTHHDLVN- P Chủ tịch HHDL Đồng bằng
Sông Cửu Long- Ủy viên
- Chủ trì chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết,
chính sách về thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTT&DL và chủ
trường trong công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng HHDLVN trong hoạt động
thi đua khen thưởng của các tổ chức, đơn vị thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu
Long ( bao gồm : An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang và HH Đồng bằng
sông Cửu Long ) .
- Chủ tri, phối hợp với các thành viên trong Hội đồng đôn đốc việc thực hiện
kế hoạch, phong trào thi đua của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sơ , tổng kết các Chỉ
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thị, nghị quyết của Hội đồng ; Chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định,tổng hợp, nhận
xét và báo cáo đề xuất khen thưởng thi đua đối với các đơn vị, tổ chức thuộc các
Hiệp hội thành viên khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
- Đôn đốc việc thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác của Hội đồng theo sự
phân công của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng;
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Hội đồng
10- Bà Lê Mai Khanh- Trưởng ban Kiểm tra HHDLVN, Phó Chủ tịch
Thường trực Hiệp hội Khách sạn Việt Nam - Ủy viên
- Giúp Hội đồng kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng chung
của Hiệp Hội Du lịch Việt Nam; cung cấp, xác nhận thông tin kiểm tra liên quan
đến công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo Luật Thi đua,
khen thưởng và Qui chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội
Du lịch Việt Nam.
- Phối hợp cùng bà Đỗ Thị Hồng Xoan theo dõi, chỉ đạo, triển khai các chỉ thị,
nghị quyết, chính sách về thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTT&DL
và chủ trường trong công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng HHDLVN trong
hoạt động thi đua khen thưởng của các tổ chức, đơn vị thuộc khu vực phía Bắc và
của Hiệp hội khách sạn Việt Nam cùng các đơn vị thành viên.
- Đôn đốc việc thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác của Hội đồng theo sự
phân công của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng;
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Hội đồng
11- Bà Tạ Thu Trang- Chánh Văn phòng Hiệp hội DLVN- Ủy viên
Triển khai nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng gồm:
- Giúp Thường trực Hội đồng hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá và phối hợp các
hoạt động trong các công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Hiệp
Hội, hiệp hội du lịch thành viên .
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng;
- Chuẩn bị báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Hội
đồng với cấp, ngành có liên quan;
- Tham mưu, thẩm định, đề xuất làm thủ tục khen thưởng cho các tập thể và
cá nhân theo qui định.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và dự trù kinh phí hoạt động của Hội
đồng;
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Hội đồng
TM/ HỘI ĐỒNG TĐKT HHDLVN
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DLVN KIÊM CT HĐTĐKT

- TT HHDLVN
- Thành viên Hội đồng
- Lưu VPHH

Nguyễn Hữu Thọ
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