
 

HƯỚNG DẪN 

Hồ sơ thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum  

xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng  

và hiệp y khen thưởng cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương 

 

 

Thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum - viết 

tắt là Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 

04/5/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 

22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum - viết tắt là Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND), Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh về hồ sơ, thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và hiệp y khen thưởng 

cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương như sau: 

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC 

1. Thẩm quyền trình khen thưởng:  

1.1. Đối với đơn vị, địa phương tham gia cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 về tổ chức cụm, khối 

thi đua của tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Quyết định số 756/QĐ-UBND) tại Phụ lục 1 

(thuộc cụm, khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các 

huyện, thành phố, viết tắt là đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi đua)  và tại 

Phụ lục 3 (thuộc cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc, trực thuộc sở, ngành cấp tỉnh và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, viết tắt là đơn vị, địa phương thành viên cụm, 

khối thi đua cơ sở): 

- Việc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hằng năm, khen thưởng 

thành tích theo chuyên đề (khi có hướng dẫn, đề xuất cụm, khối thi đua trình khen 

thưởng) đối với đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi đua, do Trưởng cụm, khối 

thi đua thực hiện trên cơ sở kết quả bình xét, đánh giá, suy tôn hằng năm của các đơn 

vị, địa phương thành viên cụm, khối thi đua; đối với đơn vị, địa phương thành viên 

cụm, khối thi đua cơ sở, do Thủ trưởng đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi 

đua và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý xem xét, lựa chọn và đề nghị 

trên cơ sở bình xét, đánh giá, suy tôn hằng năm của các đơn vị, địa phương thành viên 

cụm, khối thi đua cơ sở;  

SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 

BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Riêng việc đề nghị xét tặng Danh hiệu Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 

cho đơn vị thành viên khối thi đua cơ sở thuộc hệ thống giáo dục đào tạo do Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh làm đầu mối tổng hợp, thẩm định và trình khen thưởng trên cơ sở 

đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

1.2. Đối với tập thể, cá nhân thuộc đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi 

đua hoặc thuộc đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi đua cơ sở, việc trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hằng năm, khen thưởng thành tích theo chuyên 

đề do Thủ trưởng đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi đua và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện căn cứ kết quả bình chọn từ cơ sở để xem xét, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

1.3. Đối với các tổ chức kinh tế được đề nghị khen thưởng, căn cứ loại hình 

doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 

dưới 50% vốn điều lệ …); ngành, địa phương thành lập hoặc được giao quản lý doanh 

nghiệp hoặc cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký, thành lập doanh nghiệp … để trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đảm bảo đúng thẩm quyền và tuyến trình quy định. 

2. Đối với các đơn vị (bao gồm các tổ chức kinh tế) không thuộc cụm, khối thi 

đua nêu tại Quyết định số 756/QĐ-UBND, chỉ xét, đề nghị khen thưởng thành tích đột 

xuất, khen thưởng thành tích chuyên đề theo đề nghị của cơ quan quản lý chuyên 

ngành ở địa phương hoặc theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Về báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng: 

3.1. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù 

hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 

số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi 

hành một số điều 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 (gọi tắt là Thông 

tư số 12/2019/TT-BNV);  

3.2. Nội dung báo cáo thành tích rõ ràng, thể hiện đầy đủ các đề mục yêu cầu 

của mẫu báo cáo tương ứng trong Phụ lục kèm theo 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 (gọi tắt là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP) trong đó thể hiện chi tiết 

các nội dung về: tiêu chuẩn, điều kiện quy định của mức hạng đề nghị khen thưởng 

tương ứng (Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất 

sắc” và Bằng khen đối với tập thể; Danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh” và bằng 

khen đối với cá nhân); số quyết định, ngày, tháng, năm được cơ quan có thẩm quyền 

đánh giá, xếp loại đối với tập thể được đề nghị khen thưởng và đối với tổ chức Đảng 

tương ứng với tập thể được đề nghị khen thưởng (nếu có); số quyết định, ngày, tháng, 

năm được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại đối với cá nhân và công nhận 

sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Riêng đối với cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân 

sách nhà nước, báo cáo thành tích cá nhân phải thể hiện kết quả nộp ngân sách nhà 

nước của cơ quan, đơn vị do cá nhân quản lý, phụ trách.  

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC  

1. Tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và tặng bằng khen của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong hoạt động cụm, khối thi 

đua hằng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức theo Quyết định số 756/QĐ-

UBND. 

1.1. Đối với đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi đua, hồ sơ, thủ tục đề 

nghị khen thưởng gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Trưởng cụm, khối thi đua của năm đề nghị 

khen thưởng (nội dung tờ trình thể hiện rõ tên đơn vị, địa phương và danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng được đề nghị);  

- Biên bản họp của cụm, khối thi đua (thành phần họp, bình chọn, bổ phiếu đề 

nghị khen thưởng là Thủ trưởng đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi đua);  

- Báo cáo thành tích của đơn vị, địa phương được đề nghị khen thưởng thể hiện 

đầy đủ các đề mục yêu cầu của mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP và các nội dung như đã nêu tại mục 3 phần I hướng dẫn này 1;  

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền đối với những cơ 

quan có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước. 

1.2. Đối với đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối thi đua cơ sở, hồ sơ, thủ 

tục đề nghị khen thưởng gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý đơn vị, địa phương thành viên cụm, khối 

thi đua cơ sở (nội dung tờ trình thể hiện rõ tên đơn vị, địa phương và danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng được đề nghị);  

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của sở, ngành cấp tỉnh hoặc của 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý trực tiếp đơn vị, địa phương thành viên 

cụm, khối thi đua cơ sở;  

- Báo cáo thành tích của đơn vị, địa phương được đề nghị khen thưởng thể hiện 

đầy đủ các đề mục yêu cầu của mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP và các nội dung như đã nêu tại mục 3 phần I hướng dẫn này;  

                                           
(1). Lưu ý về tiêu chuẩn của mức hạng đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thể hiện đầy đủ nội dung tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và khoản 1 

Điều 12 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen thể hiện đầy đủ nội dung tiêu chuẩn quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 39 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.  

Mục các hình thức đã được khen thưởng của báo cáo thành tích, chỉ thống kê các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã 

được cấp có thẩm quyền tặng trong thời gian 02 năm, tính đến thời điểm đơn vị, địa phương trình hồ sơ. 
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- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền đối với những cơ 

quan có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước. 

- Hồ sơ bình chọn, đề nghị khen thưởng của cụm, khối thi đua đơn vị, địa 

phương thành viên cơ sở (tờ trình của Trưởng cụm, khối thi đua của năm đề nghị khen 

thưởng và biên bản họp của cụm, khối thi đua).  

2. Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được bình 

xét trong phong trào thi đua theo tiêu chuẩn nêu tại điểm a khoản 1 và điểm a 

khoản 2 Điều 39 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (khen thưởng theo đợt hoặc 

chuyên đề). 

2.1. Hồ sơ, thủ tục từ các đơn vị, địa phương gửi về cơ quan được giao làm đầu 

mối tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (nội dung tờ trình thể hiện rõ tên tập thể, cá 

nhân được đề nghị tặng bằng khen);  

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;  

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng thể hiện đầy 

đủ các đề mục yêu cầu của mẫu số 07 Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

và các nội dung liên quan như đã nêu tại mục 3 phần I hướng dẫn này;  

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền đối với những cơ 

quan có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước. 

2.2. Hồ sơ, thủ tục từ cơ quan được giao làm đầu mối (hoặc cơ quan thường trực 

của Ban Chỉ đạo…) có thẩm quyền tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh khen thưởng (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh), gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (nội dung tờ trình thể hiện rõ tên tập thể, cá 

nhân được đề nghị tặng bằng khen);  

- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;  

- Danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (nếu đề nghị khen 

thưởng từ 10 tập thể, cá nhân trở lên); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng thể hiện đầy 

đủ các đề mục yêu cầu của mẫu số 07 Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

và các nội dung liên quan như đã nêu tại mục 3 phần I hướng dẫn này;  

- Chủ trương của Tỉnh ủy hoặc của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương về 

việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua theo quy định tại Điều 5 Quyết 

định số 29/2018/QĐ-UBND. 

 

 



 

 

5 

3. Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân theo thủ tục đơn giản. 

3.1. Các tập thể, cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 thì được đề nghị khen thưởng 

theo thủ tục đơn giản 2;   

3.2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị của đơn vị, địa phương gồm: 

- Tờ trình đề nghị tặng bằng khen; 

- Bản tóm tắt thành tích của đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp, trong đó nêu 

ngắn gọn, đầy đủ hành động, thành tích, công trạng của tập thể, cá nhân được đề nghị 

khen thưởng theo mẫu số 06 Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. 

- Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc bản sao các hình thức ghi nhận hợp 

pháp khác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với việc khen thưởng thành tích 

xuất sắc trong kỳ thi, hội thi).   

4. Tặng bằng khen cho hộ gia đình có nhiều đóng góp về công sức đất đai và 

tài sản cho địa phương theo tiêu chuẩn nêu tại Khoản 3 Điều 39 của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP. 

Hồ sơ, thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị và thực hiện theo thủ tục 

đơn giản như đã nêu tại điểm 3.2 mục 3 Phần II hướng dẫn này. 

5. Tặng Danh hiệu thi đua và Bằng khen cho tập thể, cá nhân vào thời điểm 

kết thúc năm công tác hoặc kết thúc năm học (khen thưởng theo công trạng và 

thành tích đạt được).  

Hồ sơ, thủ tục của đơn vị, địa phương đề nghị: tặng bằng khen cho tập thể, cá 

nhân; tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho tập thể (tập thể không thuộc 

cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức), gồm: 

5.1. Tờ trình đề nghị khen thưởng (nội dung tờ trình thể hiện rõ tên tập thể, cá 

nhân và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được đề nghị đối với trường hợp đề 

nghị dưới 10 tập thể, cá nhân); 

5.2. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị, địa phương; 

5.3. Danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (nếu đề nghị từ 

10 trường hợp trở lên); 

5.4. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng thể hiện 

đầy đủ các đề mục yêu cầu của mẫu số 01 (đối với tập thể), mẫu số 02 (đối với cá 

                                           
(2). Khoản 1 Điều 85 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003: 

 1. Những trường hợp có đủ các điều kiện sau đây được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản: 

A) Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng; 

B) Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập; 

C) Thành tích, công trạng rõ ràng. 
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nhân) Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và các nội dung đã nêu tại 

mục 3 phần I hướng dẫn này 3;  

5.5. Bản sao các văn bản liên quan đến thành tích của tập thể, cá nhân được trình 

khen thưởng, cụ thể:  

a. Đối với tập thể có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước: cung cấp văn bản 

xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền về nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà 

nước. 

b. Đối với cá nhân: 

- Quyết định hoặc thông báo của cấp có thẩm quyền xếp loại cá nhân “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 02 năm trình khen thưởng; 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận hiệu quả áp dụng 02 sáng kiến 

kinh nghiệm của cá nhân trong thời gian trình khen thưởng.  

6. Tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho cá nhân (khen thưởng 

theo công trạng và thành tích đạt được): 

Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của đơn vị, địa phương gồm: 

6.1. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (nội dung tờ trình thể hiện rõ tên 

cá nhân được đề nghị đối với trường hợp đề nghị dưới 10 cá nhân); 

6.2. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị, địa phương; 

6.3. Danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng (nếu đề nghị từ 10 trường 

hợp trở lên); 

6.4. Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua thể 

hiện đầy đủ các đề mục yêu cầu của mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP và các nội dung liên quan như đã nêu tại mục 3 phần I hướng dẫn 

này;  

6.5. Bản sao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đề tài nghiên cứu 

khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả 

cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm trình khen 

thưởng. 

6.6. Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở” cho cá nhân liên tục trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm trình khen 

thưởng 4; 

                                           
(3).  Lưu ý về tiêu chuẩn của mức hạng đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích đề nghị tặng Danh hiệu “Tập thể Lao 

động xuất sắc” cho tập thể (không thuộc cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức) thể hiện đầy đủ nội dung tiêu chuẩn quy 

định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen cho tập 

thể, cá nhân, thể hiện đầy đủ nội dung tiêu chuẩn quy định tại điểm c khoản 1 (đối với cá nhân) và điểm c khoản 2 (đối với tập thể) của 

Điều 39, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.  

Mục các hình thức đã được khen thưởng của báo cáo thành tích, chỉ thống kê các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã 

được cấp có thẩm quyền tặng trong thời gian 03 năm (đối với hình thức bằng khen) và 02 năm (đối với Danh hiệu “Tập thể Lao động 

xuất sắc”), tính đến thời điểm đơn vị, địa phương trình hồ sơ. 



 

 

7 

6.7. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền đối với cá 

nhân là người đứng đầu cơ quan có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước. 

7. Tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài (khen thưởng đối 

ngoại) 

Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của đơn vị, địa phương gồm:  

7.1. Tờ trình đề nghị khen thưởng (nội dung tờ trình thể hiện rõ tên tập thể, cá 

nhân được đề nghị khen thưởng đối với trường hợp đề nghị dưới 10 tập thể, cá nhân); 

7.2. Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;  

- Danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (nếu đề nghị khen 

thưởng từ 10 tập thể, cá nhân trở lên); 

7.3. Báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân nước ngoài do đơn vị, địa phương 

quản lý trực tiếp thực hiện, trong đó nêu ngắn gọn, đầy đủ thành tích đóng góp của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài được đề nghị khen thưởng theo mẫu số 08 (đối với tập thể) 

và mẫu 09 (đối với cá nhân nước ngoài) Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP. 

7.4. Chủ trương của Tỉnh ủy hoặc của bộ, ban ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. 

8. Đối với việc hiệp y để đề nghị bộ, ngành, tỉnh đoàn thể Trung ương khen 

thưởng 

Hồ sơ thủ tục đề nghị hiệp y khen thưởng gồm: 

8.1. Công văn đề nghị của đơn vị; 

8.2. Ý kiến của Trưởng khối thi đua đối với đơn vị thành viên được đề nghị hiệp 

y khen thưởng; 

8.3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị hiệp y theo mẫu báo 

cáo tương ứng trong Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.  

8.4. Đối với tập thể và cá nhân là người đứng đầu tập thể có nghĩa vụ nộp ngân 

sách cho nhà nước: cung cấp văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm 

quyền về nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước. 

III. CÁCH THỨC GỬI HỒ SƠ. 

Đơn vị, địa phương trình khen thưởng có trách nhiệm: gửi hồ sơ bản giấy đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 đường Lê Hồng Phong, 

phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); đồng thời gửi các file điện 

                                                                                                                                             
(4).  Ví dụ về hồ sơ nêu tại mục 6.5 và 6.6: năm 2020, đơn vị đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” giai đoạn 2017-2019 cho cá nhân, hồ sơ kèm theo gồm các văn bản liên quan đến cá nhân: 

quyết định tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017, 2018, 2019; quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

công nhận sáng kiến, đề tài được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ năm 2017 

trở về sau. 
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tử của hồ sơ trình khen thưởng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước (1. 

Ở định dạng .doc đối với tờ trình, danh sách - nếu có, báo cáo thành tích của các tập 

thể, cá nhân được đề nghị; 2. Ở định dạng .pdf đối với các hồ sơ khác có liên quan) 

đến Hộp thư điện tử của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, địa 

chỉ: phongtdkt.snv@gmail.com. 

Trên đây là hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét 

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và hiệp y để đề nghị bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương khen thưởng, thay thế Hướng dẫn số 61/BTĐKT-NV ngày 14 tháng 02 

năm 2019, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum kính đề nghị các đơn 

vị, địa phương phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG BAN                                                                                                

- UBND tỉnh (b/c);  

- Các đơn vị thành viên cụm,  

  khối thi đua thuộc tỉnh; 

- Đ/c PGĐ SNVPT TĐKT; 

- Trang TTĐT - SNV tỉnh KT; 

- Lưu: VT, NV, THHC. 

                              

                  Nguyễn Văn Tuấn                                                                                     
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