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Số:          /UBND-NV 

V/v khen thưởng trong công tác giảm 

nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 

đến năm 2020 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2020 

                 
                              Kính gửi:  

    - Phòng Nội vụ; 

    - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

 Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện về 

việc tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị 

quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ 

trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Nghị quyết số 

80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững 

thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 203/HD-HĐTĐKT, ngày 16/11/2013 của Hội đồng 

Thi đua, Khen thưởng tỉnh về việc khen thưởng đối với  huyện, xã, thôn, hộ gia 

đình có thành tích giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, 

 Để có cơ sở xem xét thành tích đề nghị khen thưởng cho các tập thể và hộ 

gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, 

UBND huyện đề nghị phòng Nội vụ, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện khen 

thưởng theo quy định tại Nội dung 1.2, Phần III của Hướng dẫn số 203/HD-

HĐTĐKT để lựa chọn các tập thể và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc 

trong công tác giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện khen thưởng gửi về Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc trước ngày 30/3/2020 (Có Hướng dẫn số 203/HD-

HĐTĐKT kèm theo công văn này trên chương trình iOffice). 

-  Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có: 

+ Tờ trình của đơn vị trình khen; 

+ Biên bản họp xét khen thưởng; 
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+ Báo cáo thành tích theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (hộ gia đình 

thực hiện theo quy định hồ sơ thủ tục đơn giản); 

+ Danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích của các tập thể và hộ gia 

đình được khen thưởng. 

 2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc có trách nhiệm theo 

dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ và tổng hợp hồ sơ đề nghị 

khen thưởng của UBND các xã, thị trấn nộp gửi về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 02/4/2020. 

 3. Phòng Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, đề nghị Hội đồng thi 

đua, khen thưởng huyện họp xét thành tích đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen 

thưởng theo quy định. 

UBND huyện đề nghị phòng Nội vụ, phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc và UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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