
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VÀ XÃ HỘI  

Số:         /HD-SLĐTBXH         Lạng Sơn, ngày     tháng    năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân 

làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm 

 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh tổ 

chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022); Chương trình số 32/CTr-UBND ngày 16/6/2022 của 

UBND tỉnh về Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá 

nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Khen thưởng người có 

công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân 

dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Biểu dương, tôn vinh khen thưởng người có công tiêu biểu và các tập thể, 

cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). 

2. Yêu cầu 

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm 

gương thực sự tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ.  

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

KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

- Cấp tỉnh: Các Sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và các cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn 

đáp nghĩa”. 

- Cấp huyện: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn huyện, thành phố, các cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và các 
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cá nhân là Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền 

khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng; thân nhân liệt sĩ; thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ 

cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người 

hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày trên địa bàn.  

2. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.  

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Đối với tập thể 

- Có nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 

chuyên môn có liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017-2022. 

- Là phòng, ban, cơ quan, đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện có chất 

lượng, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến chăm sóc người có công với cách 

mạng, gia đình liệt sĩ. 

- Là các tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng hoặc có 

nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, hiệu quả trong phong trào chăm sóc 

người có công với cách mạng và có nhiều đóng góp nổi bật góp phần ủng hộ, 

xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 

3.2. Đối với cá nhân 

- Cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”:  

Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, trực tiếp tham mưu thực hiện có chất lượng, hiệu quả 

các nhiệm vụ chuyên môn có liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017-2022; 

hoặc là tấm gương tiêu biểu, có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực hiệu quả 

trong phong trào chăm sóc người có công với cách mạng và có nhiều đóng góp 

nổi bật góp phần ủng hộ, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh. 

- Cá nhân là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu: 

Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc hoặc nhiều đóng góp thiết 

thực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế ở địa phương. 

4. Số lượng khen thưởng 

- Đối với khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp 

nghĩa”:  Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại mục 3.1, mục 3.2 mỗi cơ quan, đơn vị đề 

xuất đề nghị xét trình khen thưởng cho 01 tập thể hoặc 01 cá nhân. Đối với Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá 

nhân.  

Trên cơ sở đề xuất khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, lựa chọn 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc 
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nhất để báo cáo trình Hội đồng TĐKT tỉnh xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tặng Bằng khen.  

- Đối với khen thưởng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu 

biểu: Mỗi huyện, thành phố đề nghị lựa chọn không quá 02 cá nhân tiêu biểu. 

III. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG  

Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen (03 bộ), gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị (kèm theo danh 

sách, biểu tóm tắt thành tích); 

- Biên bản họp xét của cấp trình khen thưởng; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07 tại Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ hướng dẫn khen thưởng này đề nghị các Sở, ban, ngành, các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh chỉ đạo, đề nghị khen thưởng đúng đối 

tượng, thủ tục. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà 

soát, lựa chọn tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và đại biểu 

là người có công tiêu biểu, hướng dẫn cá nhân lập hồ sơ đề nghị khen thưởng 

theo hướng dẫn.  

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị gửi về Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Sở) trước ngày 08/7/2022.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn khen thưởng người có 

công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân 

dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về 

Sở (qua Văn phòng Sở) để hướng dẫn, thống nhất thực hiện/. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-07-01T16:49:55+0700


		2022-07-01T16:57:22+0700


		2022-07-01T16:57:22+0700


		2022-07-01T16:57:22+0700


		2022-07-01T16:57:22+0700




