Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen
thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan
liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng
cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp
huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND
huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết
bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng
(không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn,
không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng
Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu
chính.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các các
nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua
cơ sở của cấp trình khen. - Báo cáo thành tích của
các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ
thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ
nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng
khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem
lại hiệu quả thiết thực. - Biên bản bình xét của Hội
đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình khen. Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với
sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu
trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu
trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi
đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành,
tỉnh, đoàn thể trung ương.Số lượng: 01
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có
thẩm quyền: Trong thời hạn 20 ngày làm việc từ
ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Thông báo và trả kết quả khen thưởng: Trong thời
hạn 10 ngày làm việc, sau khi nhận được thông
báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm
quyền khen thưởng.
Cơ quan thực hiện
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- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai
Phí, lệ phí

không có

Kết quả của việc thực
hiện TTHC

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng
thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Yêu cầu, điều kiện
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Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen
thưởng
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