ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 884 /UBND-NV
V/v hướng dẫn bình xét các danh hiệu
thi đua, khen thưởng năm 2019

A Lưới, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Trưởng các Khối thi đua;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn
số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh
về việc thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND
tỉnh; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân
huyện ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện;
Để có cơ sở xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua - khen thưởng và đề
nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2019; Ủy ban
nhân dân huyện đề nghị:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tiến
hành rà soát danh sách đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2019 để tiến hành tổ chức
bình xét và đề nghị khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.
2. Đối với các khối thi đua, Trưởng khối tổ chức hội nghị bình xét trong
khối trước khi đề nghị UBND huyện xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua, khen
thưởng và đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua năm 2019 theo quy định tại
Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT của Hội đồng thi đua, khen
thưởng tỉnh và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện.
3. UBND huyện không xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua, khen
thưởng hoặc đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân
không đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 và không xem xét những trường hợp
hồ sơ, thủ tục không đầy đủ theo quy định.
4. Riêng Khối các tổ chức xã hội như: Hội Người mù, Hội Cựu thanh niên
xung phong, Hội Người tù yêu nước, Hội Luật gia… UBND huyện không xem xét
khen thưởng hoàn thành công tác năm đối với tập thể tổ chức hội cấp huyện, cấp
xã; mỗi tổ chức xã hội chỉ tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng đối với hội viên
có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và các cá nhân, tổ chức giúp đỡ hội
viên xoá đói giảm nghèo; số lượng đề nghị khen thưởng của mỗi tổ chức hội
không quá 03 cá nhân và tổ chức.

5. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua gửi về UBND huyện, qua
Trung tâm Hành chính công huyện, trong 02 ngày, từ ngày 28 đến ngày 29
tháng 11 năm 2019; đối với 3 khối thi đua các xã, thị trấn họp bình xét đề nghị
tặng cờ thi đua gửi trong ngày 22 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp, công nhận
danh hiệu thi đua (mỗi khối bình xét và đề nghị 02 đơn vị dẫn đầu khối).
Các cơ quan, đơn vị, địa phương nộp hồ sơ không đảm bảo thời gian quy
định nêu trên, Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện sẽ không xem xét đề nghị
cấp có thẩm quyền khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2019.
Ngoài bộ hồ sơ giấy theo quy định, các cơ quan, đơn vị gửi kèm file điện tử
hồ sơ trình các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động xuất
sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen UBND tỉnh qua địa chỉ email công vụ
tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn (những hồ sơ có dung lượng lớn có thể copy
gửi qua USB).
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn
thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Trưởng các khối thi đua triển
khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP: CVP; CVNC;
- Lưu VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

2

