
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SNV-TĐKT Bắc Kạn, ngày        tháng 11 năm 2021 
V/v khen thưởng các tập thể, cá 
nhân điển hình có những đóng 

góp tiêu biểu, xuất sắc nhân dịp 
kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh 

Bắc Kạn  

 

Căn cứ Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 10/11/2021 về việc tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022) và 

Công văn số 7970/UBND-NCPC ngày 26/11/2021 về việc ban hành Hướng dẫn 

khen thưởng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

hướng dẫn việc bình chọn các tập thể, cá nhân điển hình có những đóng góp tiêu 

biểu, xuất sắc trong 25 năm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn với nội dung như sau: 

1. Đối tượng khen thưởng 

a) Tập thể: Là các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Bắc Kạn; các tổ chức hội quần chúng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; doanh 

nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn; doanh nghiệp địa phương; hợp tác xã. 

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, 

người lao động, công nhân, nông dân. 

2. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

a  Tiêu chuẩn chung: Tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, đường lối 

của Đ ng, ch nh sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; t ch 

cực tham gia các phong trào thi đua thường xuyên hằng năm và các phong trào thi 

đua thi đua theo đợt, chuyên đề do các cấp, các ngành, địa phương phát động  

b  Tiêu chuẩn cụ thể: 

- Đối với tập thể: Kể từ khi tái lập tỉnh Bắc Kạn đến nay có nhiều thành tích 

xuất sắc nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cũng như 

nhiệm vụ đột xuất và đã có  t nhất 02 lần được tặng danh hiệu thi đua hoặc hình 

                        Kính gửi: 

    
- Các Ban đ ng thuộc Tỉnh ủy; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 
- Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các đoàn thể, các tổ chức hội cấp tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh. 
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thức khen thưởng cấp Nhà nước (Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, Huân chương các loại   Riêng đối với tập thể là các xã, phường, 

thị trấn; doanh nghiệp địa phương; hợp tác xã đã có  t nhất 01 lần được tặng danh 

hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.  

- Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; chiến sĩ thuộc 

lực lượng vũ trang: Kể từ khi tái lập tỉnh Bắc Kạn đến nay, trong quá trình công tác 

luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đã từng được tặng các danh 

hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng thuộc một trong các trường hợp: Được 

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng, các loại (không tính Huân 

chương kháng chiến ; được tặng ít nhất 02 lần danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; có ít nhất 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng 

Bằng khen (khen thưởng toàn diện).  

- Đối với cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động: Có ít nhất 01 lần 

được khen thưởng cấp nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân 

chương của Chủ tịch nước). 

4. Chỉ tiêu khen thưởng 

a  Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Bắc Kạn; các tổ chức hội quần chúng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

doanh nghiệp tham gia các khối thi đua của tỉnh: Đề nghị khen thưởng là sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; các tổ chức hội 

quần chúng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; doanh nghiệp tham gia các 

khối thi đua của tỉnh (tập thể lớn) và không quá 01 cá nhân thuộc quyền qu n lý. 

b) Đối với UBND các huyện, thành phố: Đề nghị khen thưởng đối với tập thể 

là UBND huyện, thành phố (Đ ng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, thành phố) 

và không quá 03 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công 

nhân, nông dân. Ngoài ra mỗi huyện, thành phố lựa chọn đề nghị khen thưởng 

không quá 02 tập thể là xã, phường, thị trấn (Đ ng bộ, chính quyền và nhân dân xã, 

phường, thị trấn) và không quá 02 doanh nghiệp hoặc hợp tác xã trên địa b n. 

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có:  

a) Tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu 

01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ) 

c) Biên b n họp và kết qu  bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.  

d) Tài liệu minh chứng cho các thành t ch đã đạt được của tập thể, cá nhân 

(b n chụp). 
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Hồ sơ đề nghị khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ban Thi 

đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 10/12/2021 (qua Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Bắc Kạn). 

       Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề nghị khen thưởng theo chỉ 

tiêu của Văn b n này thì không đề nghị khen thưởng khi tổng kết Đợt thi đua do 

UBND tỉnh phát động tại Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 30/8/2021. 

Với nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi với Ban Thi 

đua - Khen thưởng (qua số điện thoại 3 870 702; 3 879 197  để cùng phối hợp gi i 

quyết./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy Bắc Kạn (b/c); 

- TT  HĐND tỉnh Bắc Kạn (b/c); 

- UBND tỉnh Bắc Kạn (b/c); 

- Ban TĐKT; 

- Lưu: VT   

                     

      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Hội 
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