
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Lào Cai, ngày       tháng  3  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố 01 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng  

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

10/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xét 

tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 125/TTr-

SNV ngày 07 tháng 3 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính lĩnh vực thi 

đua khen thưởng (cấp tỉnh) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh 

Lào Cai. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ); 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT4. 

 

 

 

 

    

CHỦ TỊCH 

 
Trịnh Xuân Trường 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 3 năm 2022 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

STT Tên thủ tục  hành chính 

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng 

1 Tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai 

  
 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
 

 1. Tên thủ tục hành chính: Tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Lào Cai. 

 2. Trình tự thực hiện: 

 a) Bước 1: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm xem xét, đề xuất trường 

hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (Quầy giao 

dịch của Sở Nội vụ) hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 31/5 hằng năm. 

 b) Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, thẩm định hồ sơ, tổ chức xin ý kiến của 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo 

Sở Nội vụ xem xét. 

 c) Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình 

của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

Lào Cai. 

 Trường hợp không trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 d) Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình 

của lãnh đạo Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng 

Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. 

 Trường hợp không tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào 

Cai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 3. Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

công ích hoặc trực tuyến (nếu có) 
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4. Thành phần và số lượng hồ sơ 

 a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

- Bản chính: 

+ Tờ trình đề nghị xét tặng Huy hiệu (kèm theo danh sách các cá nhân đề nghị 

xét tặng);  

+ Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức;  

+ Bản khai thành tích của cá nhân có xác nhận của cơ quan, tổ chức,đơn vị 

công tác hoặc địa phương. 

- Bản sao: 

+ Các quyết định làm căn cứ xác định thời gian công tác;  

+ Quyết định khen thưởng (hoặc hiện vật khen thưởng); 

+ Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng Huy hiệu. 

 Trường hợp đề nghị xét tặng Huy hiệu trong trường hợp đột xuất: Thực 

hiện theo Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 5. Thời gian giải quyết: 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 6.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

 7.  Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

 a) Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. 

 b) Cơ quan quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Huy 

hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. 

 8. Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. 

 9. Phí, lệ phí: Không 

 10. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Mẫu số 01: Tờ trình của cơ quan, tổ chức. 

 Mẫu số 02: Bản khai thành tích của cá nhân. 

 11. Yêu cầu điều kiện, thực hiện thủ tục hành chính:  

 Huy hiệu được xét tặng một lần cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo 

quy định. Trưởng hợp đối tượng có đóng góp, cống hiến đặc biệt, Hội đồng thi đua, 

khen thưởng tỉnh xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 

a) Đối tượng không xác định thời gian công tác (Điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị 

quyết số 10/2015/NQ-HĐND) 

- Cá nhân là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của 

các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cá nhân nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; 

Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thuộc tỉnh;  Thường 
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trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố có nhiều đóng góp cho sự nghiệp 

xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.  

- Cá nhân là người trong và ngoài tỉnh có nhiều công lao đóng góp vào sự 

nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đã được ghi nhận và tôn vinh. 

- Cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng 

góp lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố và phát 

triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương thuộc các 

nước mà tỉnh Lào Cai có mối quan hệ hợp tác. 

 b) Đối tượng xác định thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai (khoản 2, Điều 1, 

Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND) 

 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang có 

thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai 20 năm trở lên đối với nữ, 25 năm trở lên đối với 

nam (tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai) đã được công 

nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” hoặc đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trở lên. 

c) Cá nhân là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã; công nhân, nông dân, người lao động 

+ Cá nhân là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã (có hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ Cai 20 năm trở lên đối với nữ, 25 năm trở lên đối với 

nam), đã được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” hoặc đã được tặng 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bộ, ngành Trung ương trở lên; 

+ Cá nhân là công nhân, người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

có tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên đối với nữ, 25 năm trở lên đối 

với nam, đã được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” hoặc đã được tặng 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bộ, ngành Trung ương trở lên; 

 + Cá nhân là nông dân được công nhận là Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp 

tỉnh thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ 40 năm trở lên, đã được công nhận danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” hoặc đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, bộ, ngành Trung ương trở lên. 

 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013. 

 - Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lào Cai về việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào 

Cai. 

- Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xét tặng Huy hiệu vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. 
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Mẫu số 01 

TÊN CQ,TC CHỦ QUẢN1 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 

----- 

Số:            /TTr-….3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

….4, ngày …. tháng….năm ….. 

 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai 

_____ 

 
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;  

 Cơ quan, tổ chức … trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, tặng Huy hiệu 

Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho … cá nhân. 

                            (Có danh sách kèm theo) 

Cơ quan, tổ chức … kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận:   

- Như kính gửi;                       

- Sở Nội vụ;  

- Lưu VT. 

 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký của người có thẩm quyền,  

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)  

 

 

Họ và tên 

 

 
 

 

 

 

Ghi chú: 
1Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định. 
3Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành tờ trình. 
4Địa danh nơi cơ quan, đơn vị ban hành tờ trình đóng trụ sở. 
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DANH SÁCH 

(Kèm theo Tờ trình số ....... ngày .......tháng .....của ...... 

về việc đề nghị xét tặng Huy hiệu vì  sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai) 
 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ/ nghề 

nghiệp 

Đơn vị công tác/ 

nơi cư trú  

Tóm tắt thành tích 

Theo tiêu chuẩn quy định  
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

Lưu ý: 

 - Cột (3) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang, đang công tác trong cơ quan ghi theo chức vụ, cấp hàm; đối với cá nhân đã 

nghỉ hưu ghi theo chức vụ trước khi nghỉ hưu; riêng công nhân, nông dân, người lao động 

không phải kê khai ở cột này. 

 - Cột (4) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang đang công tác ghi tên đơn vị, cơ quan công tác; đối với người dân ghi theo địa 

chỉ thường trú thuộc xã…, huyện…, tỉnh… 

 - Cột (5) ghi rõ ngày tháng năm công tác hoặc cư trú được tính thành tích để xét tặng 

theo tiêu chuẩn quy định. 

 

Người lập biểu  ........., ngày     tháng      năm 

Thủ trưởng đơn vị 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 
Đề nghị xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai 

 

 1. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN  

 -  Họ và tên: .................................. Nam/nữ: ....................................................... 

-  Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................... 

 - Chức vụ/ nghề nghiệp  (ghi rõ chức vụ đang công tác, hoặc chức vụ trước khi 

nghi hưu): ........................................................................................................................ 

 - Đơn vị công tác: (ghi rõ đơn vị đang công tác, hoặc đơn vị công tác trước khi 

nghi hưu):......................... ................................................................................................ 

 -  Địa chỉ thường trú: ............................................................................................. 

             2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC    

Từ ngày, tháng, 

năm 

Đến ngày, 

tháng, năm 

Đơn vị công tác, 

hoặc nơi cư trú 

Thời gian 

 được tính 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

3. KHEN THƯỞNG 

 Ghi rõ các hình thức khen thưởng (nếu có). Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, 

năm được khen thưởng. 

 4. KỶ LUẬT 

 Ghi rõ các hình thức kỷ luật (nếu có) 

 Tôi xin cam đoan khai đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./. 

 

XÁC NHẬN BẢN KHAI 
 ( Xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND xã, 

phường thị trấn hoặc đơn vị trực tiếp quản lý) 

 .......ngày ... tháng... năm ....... 

NGƯỜI KHAI                                                                     

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 Lưu ý:  

- Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang kể cả những trường hợp đã nghỉ hưu do thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp xác nhận, 

đối tượng còn lại do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 

- Cột (3) ghi rõ địa chỉ nơi cư trú hoặc đơn vị công tác thuộc xã…, huyện…,tỉnh. 
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