
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Số:          /HD-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trùng khánh, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng trong tổng kết thực hiện 03 Nghị quyết  của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng - an ninh  

giai đoạn 2016 - 2020 

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, sổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;  

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao 

Bằng;  

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Huyện 

ủy Trùng khánh về tổng kết 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao 

Bằng về lĩnh vực quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn khen thưởng trong việc thực hiện 03 

Nghị quyết về lĩnh vực quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020 như sau:  

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 

03-NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/TU và Nghị quyết số 07-NQ/TU 

II. Hình thức khen thưởng 

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện theo Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 05/02/2021 của Tỉnh ủy 

(Kèm theo hướng dẫn khen thưởng của tỉnh). 

Số lượng khen thưởng: 01 tập thể hoặc 01 cá nhân cho mỗi Nghị quyết. 

2. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể và cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong thực hiện 03 Nghị quyết ở địa phương. Số lượng toàn 

huyện không quá 05 tập thể, 05 cá nhân cho mỗi Nghị quyết. 
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III. Tiêu chuẩn đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện 

1. Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Tiêu chuẩn chung 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hằng năm về thực 

hiện 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện đầy đủ các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên bảo đảm đúng nội dung, thời gian 

quy định, sát hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; có nhiều nét 

mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo 

của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công chức và quần chúng nhân dân. 

- Có kết quả cụ thể về thực hiện nhiệm vụ đột phá của địa phương, đơn vị 

trong thực hiện Nghị quyết. Các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan, đơn 

vị, địa phương, hoạt động tốt, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề bảo đảm 

đúng yêu cầu, thời gian quy định. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. 

b) Tiêu chuẩn riêng 

Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu đơn vị, địa phương trong thực 

hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, cụ thể như sau: 

- Đối với Nghị quyết 03: 

+ Quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết số 03-NQ/TU; cụ thể hóa, xây dựng, ban hành có chất lượng các 

nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình. 

+ Chỉ đạo tiến hành có hiệu quả công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh 

thần. Tiến hành có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền các đường lối, chủ 

trương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn; hoàn thành 100% kế hoạch giáo 

dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng hằng năm. 

Công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt 

kết quả tốt, đơn vị, địa phương có 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 

trong đó trên 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% đảng viên hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên; đội ngũ cán bộ qua đào tạo cao đẳng, đại học đạt trên 90%, 

85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiến hành tốt công tác vận động quần 

chúng, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định 

hiện hành, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, không để xảy ra các điểm 

nóng. 
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+ Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối 

ngoại kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm tốt ngân sách 

cho xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng các công trình quân sự, các công 

trình kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh trong khu vực 

phòng thủ đúng theo lộ trình. 

+ Tham mưu, chỉ đạo, trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, 

quốc phòng địa phương, điều chỉnh thế trận quốc phòng, xây dựng khu vực 

phòng thủ. Xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến 

đấu của lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên 

đúng luật, đúng quy định, hướng dẫn, đạt chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đề ra. 

Hoàn thành 100% kế hoạch luyện tập, diễn tập các cấp. Tuyển quân tuyển sinh 

đạt 100% chỉ tiêu. 

+ Các cấp ủy, cơ quan, ban ngành, đoàn thể; các phòng chuyên môn theo 

chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện. 

+ Đối với tổ chức đảng 03 năm (trong nhiệm kỳ 2016 - 2020) liên tục đạt 

tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trở lên. Đối với chính quyền, các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể 04 

năm liên tục được tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến (đơn vị tiên tiến) 

hoặc 02 năm liên tục được tặng Giấy khen của UBND huyện hoặc 02 năm liên 

tục được khen thưởng lĩnh vực quốc phòng. 

- Đối với Nghị quyết 05: 

+ Quán triệt thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, 

bảo đảm đúng nội dung, thời gian quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện 

chương trình, kế hoạch hằng năm sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa 

phương; có cách làm cụ thể, sáng tạo, thu hút được sự quan tâm tham gia tích 

cực, đông đảo của toàn bộ, đảng viên, chiến sỹ, công chức và quần chúng nhân 

dân. 

+ Có kết quả cụ thể, rõ nét đối với việc thực hiện nhiệm vụ đột phá của địa 

phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các chỉ tiêu, nội dung của Nghị quyết. 

Có thành tích xuất sắc trong duy trì, triển khai thực hiện các chương trình, 

phong trào, mô hình hướng về biên giới, có nhiều đóng góp cụ thể thiết thực vào 

nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; hoàn thành và vượt 

các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

+ Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, định kỳ 

đúng thời gian quy định. 

- Đối với Nghị quyết 07: 
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+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm về 

thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU; thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của cấp ủy bảo đảm đúng nội dung, thời gian quy định, sát với 

tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, có cách làm mới, sáng tạo, 

hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang 

và quần chúng nhân dân. 

+ Có kết quả cụ thể về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn 

vị trong triển khai, thực hiện Nghị quyết; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo 

định kỳ, báo cáo sơ kết cấp trên yêu cầu. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các 

cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm được đánh giá trong sạch, vững mạnh, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trong giai đoạn (2016 - 2020) có ít nhất 01 

năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó có ít nhất 02 lần được tặng giấy 

khen của cấp huyện trở lên. 

+ Hoàn thành 80% trở lên mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết; có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia xây dựng cơ 

quan, đơn vị, địa phương vững mạnh, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh 

tế - xã hội ở địa phương. 

2. Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Tiêu chuẩn chung 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước; vận động gia đình và nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gia đình đạt tiêu 

chuẩn gia đình văn hóa; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết gương mẫu đi đầu trong các phong trào 

thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động đạt hiệu quả thiết 

thực. 

b) Tiêu chuẩn riêng: Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ cũng như Nghị quyết của Tỉnh ủy cụ thể như sau: 

- Đối với Nghị quyết 03: 

+ Trực tiếp chỉ đạo, tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, 

phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về quân sự, quốc phòng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ 

và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang, xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân. 

+ Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 
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+ Chỉ đạo xây dựng, giải quyết có hiệu quả các mối quan hệ giữa các lực 

lượng chức năng, chính quyền địa phương trong việc kết hợp phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại với củng cố quốc phòng; xây dựng, điều 

chỉnh thế trận quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện nhiệm vụ 

tuyển quân, xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến 

đấu của lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên 

nền kinh tế quốc dân cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. 

+ Có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân và công tác quốc phòng địa phương; cán bộ, đảng viên 04 năm 

(trong nhiệm kỳ 2016 - 2020) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó có ít 

nhất 03 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (Chiến sỹ tiên tiến) hoặc 03 năm 

được khen thưởng trong lĩnh vực quốc phòng. 

+ Thành tích của lãnh đạo đơn vị phải gắn với thành tích của tập thể. 

- Đối với Nghị quyết 05: 

+ Cá nhân luôn gương mẫu chấp hành và vận động người thân, đồng 

nghiệp thực hiện tốt đường lói, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến biên giới. 

+ Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất; có cách 

làm hay, việc làm cụ thể, thiết thực, đi đầu trong các chương trình, phong trào, 

mô hình hướng về biên giới. Các năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ (cá nhân là 

lãnh đạo thì cơ quan, đơn vị hàng năm hoàn thành tốt). 

- Đối với Nghị quyết 07: 

+ Gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước; vận động gia đình, người thân và nhân dân chấp hành và thực 

hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gia đình 

đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

+ Chủ động trong tham mưu, đề xuất thực hiện chức trách nhiệm vụ được 

giao; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các 

cấp, các ngành phát động, đạt hiệu quả thiết thực. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2016 - 2020, trong 

đó có ít nhất 01 lần được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. 

IV. Hồ sơ, quy trình và thời gian đề nghị khen thưởng 

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương, kèm theo danh sách tập thể, cá 

nhân đề nghị khen thưởng (danh sách ghi rõ họ tên, cấp bậc (nếu có), chức vụ, 

đơn vị công tác); 

- Biên bản họp xét khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác 

nhận của cấp trình khen thưởng (theo mẫu số 07 của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Quy trình và thời gian đề nghị khen thưởng 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành xem xét lựa chọn, đề nghị 

khen thưởng các tập thể, cá nhân đủ điều kiện khen thưởng và gửi hồ sơ đề nghị 

khen thưởng về Ban Chỉ huy Quân sự huyện (đối với Nghị quyết số 03-NQ/TU), 

Đồn Biên phòng Đàm Thủy (đối với Nghị quyết số 05-NQ/TU) và Công an 

huyện (đối với nghị quyết số 07-NQ/TU) chậm nhất ngày 26/02/2021. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Đàm Thủy và Công an 

huyện thẩm định thành tích các cá nhân, tập thể và tổng hợp, gửi hồ sơ đề nghị 

khen thưởng về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (qua Phòng Nội vụ) 

chậm nhất ngày 02/03/2021. 

 Trên đây là Hướng dẫn công tác khen thưởng trong tổng kết thực hiện 03 

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng - 

an ninh giai đoạn 2016 - 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đồn 

Biên phòng Đàm Thủy; Công an huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 CHỦ TỊCH 

 

 
Trịnh Trường Huy 
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