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HƯỚNG DẪN  

Công tác khen thưởng trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

huyện Thạch An, giai đoạn 2019 - 2021 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 1854/HD-SNV ngày 16 tháng 8 năm 2021 của 

Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc Hướng dẫn công tác khen thưởng trong thực 

hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp 

nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn công tác khen thưởng trong thực hiện 

sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, 

sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

tiêu biểu trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, 

sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021. 

2. Việc xét khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, 

kịp thời và phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn thành tích đạt được. 

II.  ĐỐI  TƯỢNG,  HÌNH  THỨC,  TIÊU  CHUẨN  VÀ  SỐ  LƯỢNG 

KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng, hình thức khen thưởng 

a) Đối tượng: 

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác sắp xếp, 

sáp nhập ĐVHC cấp huyện, cấp xã và sắp xếp xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2019 - 2021. 

b) Hình thức khen thưởng: 

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

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

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

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

a) Đối với các cơ quan, đơn vị:  

Trực tiếp tham mưu, thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

phân công theo Kế hoạch số 2253/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của 
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UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, các xã và 

xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2021 đảm bảo kịp thời, 

đúng quy định. 

b) Đối với các xã, thị trấn:  

- Tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 2253/KH-UBND 

ngày 28 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng đảm bảo thời gian, đúng 

quy định. 

- Có hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; tỷ lệ cử tri nhất trí 

phương án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã đạt 90% trở lên. 

- Sắp xếp, sáp nhập số xóm, tổ dân phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn đạt tỷ lệ 

từ 75% trở lên. 

- Xây dựng phương án cụ thể về sắp xếp ĐVHC cấp xã và sắp xếp, sáp 

nhập  xóm, tổ dân phố đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, 

cơ sở vật chất của ĐVHC cấp xã sau sắp xếp và phương án bố trí, sắp xếp chức 

danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, tổ dân phố có tính khả thi cao; 

thực hiện chế độ, chính sách đối với những người dôi dư do sắp xếp đảm bảo 

theo quy định. 

c) Đối với xóm, tổ dân phố: 

- Tích cực tổ chức thực hiện và thông tin, tuyên tuyền, đẩy mạnh các chủ 

trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sắp xếp. 

- Tỷ lệ cử tri nhất trí phương án sắp xếp xóm, tổ dân phố đạt 90% trở lên. 

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

- Trực tiếp tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp, 

sáp nhập ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố. 

- Có giải pháp tích cực, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong quá trình 

thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố. 

3. Số lượng khen thưởng  

Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện sẽ xem xét và quyết định số lượng 

khen thưởng cấp huyện, lựa chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen 

thưởng không quá 02 tập thể, 02 cá nhân (theo Hướng dẫn số 1854/HD-SNV 

ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng) dựa trên số hồ sơ đề 

nghị của các cơ quan, đơn vị, cụ thể: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện phối hợp thực hiện sắp xếp, sáp nhập 

đề nghị không quá 01 tập thể hoặc 01 cá nhân. Riêng Ban Tổ chức Huyện ủy và 

phòng Nội vụ đề nghị khen thưởng không quá 01 tập thể và 01 cá nhân. 
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- Ủy ban nhân dân các xã Vân Trình, Lê Lợi: Mỗi xã đề nghị không quá 

02 tập thể, 02 cá nhân. 

- Các xã, thị trấn còn lại:  

+ Giảm từ 01 đến 03 xóm đề nghị không quá 01 tập thể hoặc 01 cá nhân. 

+ Giảm từ 04 xóm trở lên đề nghị không quá 01 tập thể và 01 cá nhân. 

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG 

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng, gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng của cơ 

quan, đơn vị, địa phương.  

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu 

quy định. 

- Danh sách kèm theo có phần tóm tắt thành tích cụ thể và có số liệu minh 

họa. (có mẫu danh sách và mẫu báo cáo thành tích kèm theo) 

2. Thời gian nhận hồ sơ 

 Hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua bộ phận tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của huyện) trong 02 ngày: Ngày 

30 và 31 tháng 8 năm 2021. Nếu quá thời gian trên các cơ quan, đơn vị không 

có hồ sơ đề nghị coi như không có nhu cầu khen thưởng. 

 Căn cứ Hướng dẫn này, các cơ quan, đơn vị, xét khen thưởng theo thẩm  

quyền và đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng theo quy định, chú trọng 

khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân  trực tiếp tham gia triển khai thực hiện tốt 

công tác sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT-Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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Mẫu số 07 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Thạch An, ngày…… tháng.....năm…….. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị khen thưởng trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

huyện Thạch An, giai đoạn 2019 - 2021 

 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin 

điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 

quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

- Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), bám sát các nội 

dung theo kế hoạch của tỉnh, huyện và hoàn thành theo quy định. Triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quy định, có hình thức tuyên truyền đa dạng, 

phong phú, hiệu quả và tỷ lệ cử tri nhất trí phương án sắp xếp, sáp nhập đạt theo 

tiêu chuẩn quy định. 

- Kết quả về đảm bảo khiếu nại, tố cáo, an ninh chính trị trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước. 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

DANH SÁCH 



5 

 

Tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng thực hiện sắp xếp, sáp nhập 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân 

phố trên địa bàn huyện Thạch An, giai đoạn 2019 - 2021 

 

TT Họ và tên (tên đơn 

vị) 

Chứ vụ, đơn vị công tác Tóm tắt thành tích Ghi 

chú 

I Tập thể    

1     

2…     

     

     

II Cá nhân    

1     

2…     
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