UBND TỈNH LẠNG SƠN
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SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 217 /SNV-CCVTLT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 3 năm 2019

V/v rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị
xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
văn thư, lưu trữ” giai đoạn 2011-2018

Kính gửi:

Người ký: Sở
Nội vụ
Email:
sonoivu@lang
son.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Lạng Sơn

- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các cơ quan, tổ chức của trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc
nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh thành
lập nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ
về hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ Nội vụ;
Căn cứ văn bản số 156/VTLTNN-VP ngày 25/02/2019 của Cục Văn thư
và Lưu trữ Nhà nước về việc rà soát tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng kỷ
niệm chương “vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” giai đoạn 2011 – 2018;
Để có cơ sở đề nghị Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
Văn thư, Lưu trữ” giai đoạn 2011-2018 cho cán bộ, công chức, viên chức làm
công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ đề nghị các cơ
quan, tổ chức phối hợp triển khai một số nội dung sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn
a) Về nguyên tắc: Theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 01/2014/TTBNV (gửi kèm văn bản này);
b) Đối tượng: Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 2 và Khoản 2, Điều 2 của
Thông tư số 01/2014/TT-BNV, cụ thể:
- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong các
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân;
- Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố thuộc tỉnh có nhiều công
lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ
hoặc trong lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ.
c) Về tiêu chuẩn: Theo Điều 7, Thông tư 01/2014/TT-BNV

2. Về thủ tục, quy trình xét tặng Kỷ niệm chương
a) Đối với các trường hợp đã đề nghị nhưng chưa được xét tặng
Những trường hợp đã được đề nghị xét tặng từ năm 2011 đến năm 2015
nhưng chưa được tặng kỷ niệm chương;
Trên cơ sở danh sách đề nghị xét tặng (Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 kèm
theo văn bản này), các cơ quan, tổ chức rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn, quá
trình công tác, nghỉ hưu, thôi việc,.... và bổ sung, hoàn thiện danh sách những
cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương (tính đến thời điểm
31/12/2018) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp;
Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn giúp rà soát lại danh
sách của các cá nhân đang công tác tại các cơ quan Đảng, Tổ chức chính trị,
Đoàn thể,... (21 cá nhân đã được đề nghị năm 2014).
b) Đối với các trường hợp đủ điều kiện xét tặng kỷ niệm chương từ năm
2016 đến năm 2018
Các cơ quan, tổ chức lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Nội vụ
để tổng hợp, xem xét, đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trình Bộ Nội
vụ xét tặng Kỷ niệm chương.
3. Hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương
Hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương theo Điều 12 của Thông tư số
01/2014/TT-BNV, cụ thể:
a) Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Theo mẫu tại phụ
lục I, Thông tư số 01/2014/TT-BNV);
b) Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (Theo mẫu tại phụ lục II.
Phụ lục III, Phụ lục IV, Thông tư số 01/2014/TT-BNV, bao gồm cả các trường
hợp đã được đề nghị từ năm 2011 đến năm 2015 nhưng chưa được xét tặng
Kỷ niệm chương);
c) Báo cáo tóm tắt thành tích quá trình công tác đối với các cá nhân trong
ngành, có xác nhận của cơ quan, đơn vị (Theo mẫu tại phụ lục V, Thông tư số
01/2014/TT-BNV).
d) Lưu ý:
- Đối với các trường hợp đã đề nghị xét tặng kỷ niệm chương từ năm 2011
đến năm 2015 nhưng chưa được xét tặng, các cơ quan, tổ chức gửi danh sách
và bổ sung các quyết định khen thưởng, kỷ luật,...hồ sơ liên quan (nếu có);
- Những trường hợp thuộc diện ưu tiên quy định Điều 10 đề nghị bổ sung
vào hồ sơ đề nghị bản sao các Quyết định khen thưởng, Bằng công nhận
thành tích,.... (nếu có).
Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18/3/2019
để Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định.
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Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm, phối hợp triển khai.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ
quan, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ theo số điện thoại (02053.
819986 hoặc 02053. 816799) để thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Sở NV;
- CCVTLT;
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Hoàng Thị
Hiền
Email:
hthien@langson.gov.v
n
Cơ quan: Sở Nội vụ,
Tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị Hiền
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