
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 637 /UBND-NV 
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         Kính gửi: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đình Lập. 

 

 Ngày 07/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhận được Tờ trình số 

40-TTr/UBH ngày  07/6/2019 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đình 

Lập về việc đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng tại Đại hội Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam huyện Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau khi 

xem xét Tờ trình đề nghị khen thưởng của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 

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 đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019. Số 

lượng khen thưởng là 06 tập thể và 09 cá nhân. 

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng 

2.1. Đối với tập thể:  

- Là tập thể triển khai thực hiện tốt các chủ trương công tác của Hội; tổ chức 

các hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 mang 

lại hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và 

thu hút đông đảo HVTN tham gia, được cấp ủy Đảng, chính quyền thừa nhận; làm 

tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, tập hợp, đoàn kết thanh niên và tham 

gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng phải đạt 

thành tích tiêu biểu, được Hội cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 

02 năm trở lên. 

 - Nội bộ đoàn kết, thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí. 

 2.2. Đối với cá nhân:  

- Là cá nhân chấp hành tốt Điều lệ Hội, tích cực tham gia các hoạt động của 

Hội, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng, 

phát triển tổ chức Hội LHTN huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

 - Tích cực học tập, rèn luyện, vươn lên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính 

đáng cho bản thân, gia đình và xã hội, chấp hành tốt chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  

3. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng  
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  3.1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng (02 bộ) gồm:  

 - Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị; 

 - Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua, khen thưởng cùng cấp; 

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

 - Danh sách tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân (mỗi tập thể, cá nhân tóm 

tắt thành tích dài từ 4 – 6 dòng). 

 3.2. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện 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 26/6/2019 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 công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện tại 

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đình Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 

2019 – 2024./. 

 

 

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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