
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:636 /UBND-NV 

V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

Hội Cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 

30 năm ngày thành lập Hội CCB 

 

     Đình Lập, ngày 19 tháng 6 năm 2019 

                    
 

Kính gửi: Hội Cựu chiến binh huyện Đình Lập. 

 

 Ngày 07/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhận đươc̣ Công văn 

số 26/CV-CCB ngày 06/6/2019 của Hội Cựu chiến binh huyện Đình Lập về việc 

xin ý kiến đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm 30 năm ngày 

thành lập Hội CCB Việt Nam và Hội nghị thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu “ 

lầm thứ VI (2014 - 2019). Sau khi xem xét Tờ trình đề nghị khen thưởng của 

Hội Cựu chiến binh huyện Đình Lập, UBND huyện Đình Lập có ý kiến như sau: 

1. Về số lượng khen thưởng 

UBND huyện nhất trí khen thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua: “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 

2019. Số lượng khen thưởng là 03 tập thể và 05 cá nhân. 

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng 

2.1 Đối với tập thể: Nội bộ đoàn kết, thống nhất; hoạt động có hiệu quả 

thiết thực, cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa 

phương, cơ quan, đơn vị, hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu thi 

đua của Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương giao; 100% cán bộ hoàn thành 

nhiệm vụ, trong đó có 70% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 90% 

đối tượng đủ điều kiện vào Hội CCB; có 91% hội viên đạt tiêu chuẩn “Hội viên 

CCB gương mẫu”; có 86% gia đình Hội viên CCB đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn 

hóa”, Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.  

 2.2. Đối với cá nhân: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong 

khu dân cư và nơi công tác; phát huy vai trò gương mẫu, là cá nhân tiêu biểu, 

tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội 

và của địa phương. Hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn “Hội viên 

gương mẫu” xuất sắc, gia đình đạt “Gia đình văn hóa”. 

3. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng 

  3.1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng (02 bộ) gồm:  

 - Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị; 
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 - Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cùng cấp; 

 - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; 

 - Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân dài từ 5-7 dòng. 

 3.2. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Hội Cựu chiến binh huyện Đình Lập có trách nhiệm rà soát, lựa chọn các 

tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị UBND huyện khen thưởng; 

hướng dẫn các tập thể, cá nhân đủ điều kiện khen thưởng hoàn thiện hồ sơ, tổng 

hợp hồ sơ gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và 

UBND huyện trước ngày 22/6/2019 để tổng hợp, thẩm định trình khen thưởng 

theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của UBND huyêṇ về viêc̣ khen  thưởng cho tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: “Cựu chiến binh gương 

mẫu” giai đoạn 2014 - 2019./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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