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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 
QUYẾT CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

 (Kèm theo Quyết định số 1821 /QĐ-UBND  ngày 07 /10/ 2015  
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
                                                           
                                                              PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH   
 
 

Stt                                 Tên thủ tục hành chính 
   I.     Lĩnh vực Tôn giáo 

01 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 

02 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau 
tại cơ sở tín ngưỡng 

03 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

04 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo 
cơ sở 

05 Tiếp nhận đăng ký người vào tu  

06 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín 
ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng 

07 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 
giáo trong phạm vi một xã 

   II.   Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

01 Khen thưởng đối với nông dân, hộ gia đình 

02 Khen thưởng chuyên đề 

03 Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được 

04 Khen thưởng đột xuất 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

PHẦN II 
NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

 
I. Lĩnh vực Tôn giáo 

1. Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi văn bản 
thông báo đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng. 

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét văn bản thông báo, 
lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận văn bản thông báo trực tiếp vào các 
ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần: Văn bản thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (theo mẫu). 

- Số lượng: 01 văn bản. 

d) Thời hạn giải quyết: không 

đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp phân 
cấp thực hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan phối hợp: Không 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ để thực hiện công 
tác quản lý. 

h) Lệ phí: Không. 

I) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về người đại diện cơ sở tín 
ngưỡng (Mẫu B1, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc 
Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản; 

Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân 
Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư 
và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 
hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
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Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng  

(Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng 
dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo) 

 

                                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                               ……(1),  ngày……tháng……năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng 
 

 

Kính gửi: (2)…………………………………………………………………. 

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):……………………………………..….. 

Địa chỉ: ……..…………………….………………………………………... 

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng: 

Họ và tên: ………………….Tên gọi khác……….…..Năm sinh………..… 

  Giấy CMND số:………..Ngày cấp:…………………...Nơi cấp:.……….…. 

Nơi cư trú:…………………………………………………………………... 

Là đại diện cơ sở tín ngưỡng. 

 

Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản 
lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số  giấy 
CMND, nơi cư trú). 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3) 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

              

 
 (1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng. 
 (2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng. 
 (3)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký  

Thông báo 

 

 

 

 

Mẫu B1 
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02. Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào 
năm sau tại cơ sở tín ngưỡng 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi bản thông 
báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng đến 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét bản thông báo và đề 
nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. 

Bước 3. Nếu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không có ý kiến khác 
thì cơ sở tín ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thông báo. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận bản thông báo trực tiếp vào các ngày 
làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng bản hồ sơ: 

- Thành phần: Văn bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm (theo 
mẫu), kèm danh sách các hoạt động tín ngưỡng năm. 

- Số lượng: 01 bản. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản thông báo 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp phân cấp thực 
hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan phối hợp: Không 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng được hoặc 
không được thực hiện theo nội dung đã thông báo. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng 
năm … (Mẫu B2, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước ngày 15/10 
hàng năm, người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi 
đến Ủy ban nhân dân cấp xã bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra 
vào năm sau tại cơ sở. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và 
hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
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Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm 

 (Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng 
dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo). 

 

        

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm…… 

  

  

Kính gửi: (2)………………………………………………….……………… 

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):………... ….…...……..……...………... 

Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 

Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý):  

Họ và tên: ……………….Tên gọi khác……….…Năm sinh……….. 

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:…………Nơi cấp:…..…...…... 

 

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng: 

Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm: …….. cuộc. 

(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo). 

 

 

 

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3) 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
(1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng. 
(2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng. 
(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký 

Thông báo. 

 

Mẫu B2 
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DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM…..  

Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … 
của………………………(Mẫu B2) 

 

TT Tên hoạt động tín 
ngưỡng 

Người tổ 
chức, chủ 
trì 

Số 
lượng 
người 
tham gia 

Nội dung Hình 
thức tổ 
chức 

Thời 
gian 

Ghi 
chú 

1        

2        

3        

…        

…        

…        

…        

…        

…        

n        

 

                

                                                                                    NGƯỜI ĐẠI DIỆN (1) 

                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
(1)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký 

danh sách các hoạt động tín ngưỡng . 
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03. Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Người đại diện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn 

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét hồ sơ và đề nghị bổ 
sung trong trường hợp cần thiết. 

Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chấp thuận hoặc không chấp 
thuận cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc 
trong tuần hoặc qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu). 

- Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp phân 
cấp thực hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan phối hợp: Không 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc 
không chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo (Mẫu B4, 
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại 
Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; 

- Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo; 

- Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy 
đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành  
và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo 
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Đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

(Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn 
sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo)  

           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 

 

 

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO 

 

 Kính gửi: (2)………………..……………………………………………….. 

 Tên tôn giáo:………………………………………………………………... 

Người đại diện:  

Họ và tên: ……………..Tên gọi khác…………Năm sinh……...…... 

Giấy CMND số:…………...Ngày cấp:……...…..Nơi cấp:……….… 

Nơi cư trú:…………………………………………………………… 

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:  

Tôn chỉ, mục đích:…………………………………………………………. 

Nội dung sinh hoạt:..……………………………………………………….. 

Hình thức sinh hoạt: …...…………………………………………………… 

Địa điểm sinh hoạt :……………………………………………..………….. 

Thời gian sinh hoạt:………………………………………………………… 

Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...……………..………….. 

 

 

                                   NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

                                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
 

(1)  Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.  
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt. 

 

 

 

Mẫu B4 
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04. Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo 
cơ sở 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt động 
tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn. 

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét bản đăng ký và đề 
nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. 

Bước 3. Nếu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không có ý kiến khác 
thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận bản đăng ký trực tiếp vào các ngày làm 
việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần: Bản Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo năm (theo 
mẫu). 

- Số lượng: 01 bản. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo cơ sở. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp phân 
cấp thực hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan phối hợp: Không 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo được hoặc 
không được hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký. 

 h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo 
năm …(Mẫu B21, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước ngày 15/10 
hàng năm. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 
và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
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Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo năm  

(Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng 
dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo)  

           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 
 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 

(Năm ……) 

 

Kính gửi: (2) ………………………. ………………………………………. 

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:………….... ….…...……..…………………….. 

Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở: 

Họ và tên: ………………..……………...…………Năm sinh…........ 

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………… 

Chức vụ, phẩm trật ………..…………………………….................... 

 

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau: 

 

TT Tên hoạt động tôn 
giáo 

Người 
tổ chức 

Nội dung 
hoạt 
động tôn 
giáo 

Thời gian 
tổ chức 

Dự kiến số 
lượng 
người tham 
dự 

Ghi chú 

1       

2       

       

       

       

N       
 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở. 
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo. 

Mẫu B21 
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05. Tiếp nhận đăng ký người vào tu 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét hồ sơ, lưu hồ sơ để 
thực hiện công tác quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc 
trong tuần hoặc qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu). 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 
người vào tu có hộ khẩu thường trú; 

+ Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa 
thành niên vào tu). 

- Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tôn giáo. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp phân 
cấp thực hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan phối hợp: Không 

g) Kết quả thực hiện: Lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký người vào tu (Mẫu B23, Thông tư 
số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người phụ trách cơ 
sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 
và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
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Đăng ký người vào tu  

(Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn 
sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo)  
      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………(1), ngày……tháng……năm…… 

 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU 

 

Kính gửi: (2) ….……………………………………………………………... 

Người phụ trách cơ sở tôn giáo: 

Họ và tên: ……………………….……………Năm sinh…................ 

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………….... 

Chức vụ, phẩm trật ……….………………………….……………… 

Cơ sở tôn giáo:……………………………………………………………… 

Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau: 
 

Giấy CMND 
T 

Họ và 
tên 

Số GCMND Ngày 
cấp 

Nơi 
cấp 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Quê 
quán 

Nơi cư 
trú 

Tên gọi 
trong 
tôn giáo 
(nếu có) 

        

        

. 

        

. 

        

        

Kèm theo đăng ký gồm: sơ  yếu  lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban 
nhân dân  cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc 
người giám hộ đối với người chưa thành niên. 

  

 

 

         NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO 

         (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu. 
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo. 

  

Mẫu B23 
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06. Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình 
tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở gửi 
văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét văn bản thông báo 
và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo của cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần: Văn bản thông báo về việc sử chữa, cải tạo, nâng cấp công 
trình (theo mẫu). 

- Số lượng: 01 văn bản. 

d) Thời hạn giải quyết: Không 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức 
tôn giáo cơ sở. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp phân cấp thực 
hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan phối hợp: Không 

g) Kết quả thực hiện: Kiểm tra thực hiện nội dung thông báo. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng 
cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây 
dựng (Mẫu B29, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo 
không phải là di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, 
an toàn của công trình và khu vực xung quanh; 

- Trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải gửi văn bản thông báo đến Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành  và 
hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
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Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình 
tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng (Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 
25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo) 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                 ………(1), ngày……tháng……năm…… 

  

THÔNG BÁO 

Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, 

công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng 

 

 Kính gửi: (2)………………………………………………………………… 

Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo….…...………..……………… 

……………………………………………………………………………… 

Người đại diện: 

Họ và tên: …………………………..…………Năm sinh………….. 

Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu 
có)……………...…………………………………………………………… 

Chức vụ, phẩm trật: …………………………………………………. 

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công 
trình tôn giáo với nội dung sau: 

Lý do sửa chữa, cải tạo:…………………………………………………….. 

Thời gian sửa chữa, cải tạo:……………………………………………….... 

Phạm vi và mức độ sửa chữa: ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

                       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 
 (1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn 

giáo sửa chữa, cải tạo. 

 

Mẫu B29 
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07. Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức 
tôn giáo trong phạm vi một xã 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp  
trong phạm vi một xã gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn. 

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét văn bản thông báo 
và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. 

Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chấp thuận hoặc không chấp 
thuận việc tổ chức quyên góp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, 
tổ chức tôn giáo (theo mẫu). 

- Số lượng văn bản: 01 văn bản. 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 
thông báo hợp lệ.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở tín ngưỡng, tổ 
chức tôn giáo.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp phân 
cấp thực hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan phối hợp: Không 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc 
không chấp thuận việc tổ chức quyên góp. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp của 
cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu B30, Thông tư số 01/2013/TT-BNT 
ngày 25/3/2013). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp trên cơ sở tự 
nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân ngoài nước theo 
quy định của pháp luật. 

- Việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công 
khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp. 

- Không được lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc 
thực hiện những mục đích trái pháp luật. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004. 

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành 
và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

            
Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu 

B30, Thông tư số 01/2013/TT-BNT ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử 
dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo). 
                                                                      
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………(1), ngày……tháng……năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 

 
 Kính gửi: (2)……..…………………………………………………………. 

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………........……………… 

Người đại diện: 

Họ và tên…………………………………………………………… 

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau: 

Mục đích quyên góp:……………………………………………………….. 

Phạm vi tổ chức quyên góp:…..……………………………………………. 

Cách thức quyên góp:………………………………………………………. 

Thời gian thực hiện quyên góp:..…………………………………………… 

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.……………………….… 

.……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 

                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 
(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức 

quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng 
trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức 
quyên góp trong phạm vi một xã).  

Mẫu B30 
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II. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng. 

01. Khen thưởng đối với nông dân, hộ gia đình  

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Cán bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng tiếp nhận 
hồ sơ đề nghị khen thưởng các đơn vị trực thuộc. 

Bước 2. Cán bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng thẩm định 
hồ sơ báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng xã, phường, thị trấn, tổng hợp trình 
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định khen thưởng. 

Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, cán 
bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng viết bằng, đóng dấu cấp phát 
tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị phát hiện (kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng) (02 bản); 

- Báo cáo tóm tắt thành tích do cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị thực hiện 
(02 bản). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy hồ sơ theo 
quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn làm công tác Thi đua – Khen thưởng. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Trưởng thôn, trưởng khối phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 

h) Phí, lệ phí: Không 

 i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

 k) Yêu cầu, điều kiện: 

a) Giấy khen của Chủ tịch UBND xã để tặng cho gia đình gương mẫu 
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có đóng 
góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. 
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b) Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thi trấn để tặng cho gia 
đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. 

c) Chủ tịch UBND xã, phường, thi trấn căn cứ vào tình hình thực tế quy 
định mức đóng góp của gia đình để khen thưởng cho phù hợp. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; 

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;  

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; (Bổ sung) 

- Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP và  

- Quyết định 30/2014/Q Đ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 
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02. Khen thưởng chuyên đề 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Cán bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng tiếp nhận 
hồ sơ đề nghị khen thưởng các đơn vị trực thuộc. 

Bước 2. Cán bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng thẩm định 
hồ sơ báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng xã, phường, thị trấn, tổng hợp trình 
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định khen thưởng. 

Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, cán 
bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng viết bằng, đóng dấu cấp phát 
tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân) (01 bản). 

- Biên bản họp xét Hội đồng thi đua đề nghị khen thưởng của xã, phường, 
thị trấn trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (01 bản). 

- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ 
hành động, thành tích, công trạng của tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc 
đột xuất; ảnh hưởng của thành tích đó đối với đơn vị, địa phương (01 bản). 

* Số lượng: 01 bộ  

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy hồ sơ theo 
quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn làm công tác Thi đua – Khen thưởng. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, đoàn thể chính trị ở xã, phường, 
thị trấn, Trưởng thôn, khối phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 

h) Phí, lệ phí: Không 

 i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Báo cáo thành tích đề nghị khen (áp dụng với tập thể) mẫu số 01. 

- Báo cáo thành tích đề nghị khen (áp dụng với cá nhân) mẫu số 02. 
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(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của 
Chính phủ).  

 k) Yêu cầu, điều kiện: 

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; 

 - Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

 -Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

2. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các 
phong trào thi đua;  

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập 
thể. 

(Theo quy định tại Điều 75 Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; 

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;  

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; (Bổ sung) 

- Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP và  

- Quyết định 30/2014/Q Đ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 
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Báo cáo thành tích đề nghị khen (áp dụng đối với tập thể)  

Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ  

Mẫu số 01 
 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
_______ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________ 

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm..... 
 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ KHEN….....1 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 
___________ 

 

Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ 
chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể2. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) 
và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.  

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu 
(nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so 
với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải 
pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực 
tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước3. 

                                                
1
 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 

2 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn 
vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…). 

3 Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ: 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao 
động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn 
vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học 
tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung 
ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,… 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số 
người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, 
chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, 
xã hội…). 
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2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã 
được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.   

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước4. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể5. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG6 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu 

thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
   
   
   

 
2. Hình thức khen thưởng: 

 

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 
   
   
   

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN                                         (Ký, đóng dấu)            

     (Ký, đóng dấu)                                 

                                                
4
 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời 

sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện…  
5 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể. 
 

6
 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, 
năm ký quyết định). 
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           Báo cáo thành tích đề nghị khen (áp dụng đối với cá nhân)   

Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ  

Mẫu số 02 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
_______ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________ 

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm....... 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....1 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 
_____________ 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):  

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính: 

- Quê quán2: 

- Trú quán: 

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt được của cá nhân3: 

                                                
1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
 

2 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố 
trực thuộc trung ương). 

 

3 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, 
những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật 
vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác 
bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai 
trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ 
thiện…). 

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh 
doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư 
tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã 
hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; 
đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền).  

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học 
tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung 
ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,… 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số 
người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, 
chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, 
xã hội…). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình 
công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà 
nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa 
phương...  
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG4 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu 

thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
   
   
   

 

2. Hình thức khen thưởng: 
 

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 
   
   
   

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                 NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
  XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                              (Ký, ghi rõ họ và tên) 
         (Ký, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN   
(Ký, đóng dấu)          

                                                
4 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân 

chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 
- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”: 
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước 
thời điểm đề nghị;  

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài 
nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, 
khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm 
theo hồ sơ.  

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc 
Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề 
nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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03. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (Khen thưởng 
theo kế hoạch năm)  

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Cán bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng tiếp nhận 
hồ sơ đề nghị khen thưởng các đơn vị trực thuộc. 

Bước 2. Cán bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng thẩm định 
hồ sơ báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng xã, phường, thị trấn, tổng hợp trình 
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định khen thưởng. 

Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, cán 
bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng viết bằng, đóng dấu cấp phát 
tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (01 bản); 

- Biên bản bình xét và kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín của Hội đồng 
thi đua, khen thưởng xã, phường, thị trấn (01 bản); 

- Báo cáo thành tích của tập thể (01 bản theo mẫu 03). 

- Báo cáo thành tích của cá nhân (01 bản, theo mẫu 04). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy hồ sơ theo 
quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức làm 
công tác Thi đua- Khen thưởng xã, phường, thị trấn 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, đoàn thể chính trị ở xã, phường, 
thị trấn, Trưởng thôn, khối phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 

h) Phí, lệ phí: Không 

 i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Báo cáo thành tích đề nghị khen (áp dụng với tập thể) mẫu số 03. 

- Báo cáo thành tích đề nghị khen (áp dụng với cá nhân) mẫu số 04. 
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(Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ).  

k) Yêu cầu, điều kiện: 

* Giấy khen  

-  Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, 
chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; 

+ Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

-  Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

 + Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các 
phong trào thi đua;  

 + Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; 

 + Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong 
tập thể. 

* Danh hiệu Gia đình văn hoá  

- Danh hiệu  ’’Gia đình văn hoá’’ ở xã phường, thị trấn được xét tặng cho 
hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn sau : 

+ Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của 
Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú ; 

+ Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ ; tương trợ giúp đỡ mọi người 
trong cộng đồng ; 

+ Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, 
chất lượng và hiệu quả. 

(Theo quy định tại các Điều 29, 30, 74, 75, 80 Luật Thi đua khen thưởng). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; 

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;  

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; (Bổ sung) 

- Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 
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- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP;  

- Quyết định 30/2014/Q Đ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn.  
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Báo cáo thành tích đề nghị khen (áp dụng đối với tập thể) ban hành kèm theo 
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ  

Mẫu số 03 
 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
_______ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________ 

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm..... 
 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ KHEN….....11 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 
___________ 

 

Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ 
chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể12. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) 
và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.  

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu 
(nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so 
với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải 
pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực 
tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước13. 

                                                
11

 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
12 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn 

vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…). 

13 Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ: 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao 
động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn 
vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học 
tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung 
ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,… 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số 
người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, 
chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, 
xã hội…). 
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2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã 
được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.   

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước14. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể15. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG16 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu 

thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
   
   
   

 
2. Hình thức khen thưởng: 

 

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 
   
   
   

    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

           TRỰC TIẾP, XÁC NHẬN                                      (Ký tên, đóng dấu) 

      (Ký tên, đóng dấu)

                                                
14

 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời 
sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện…  

15 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể. 
 

16
 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, 
năm ký quyết định). 
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            Báo cáo thành tích đề nghị khen (áp dụng đối với cá nhân)  

 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ  

 
Mẫu số 04 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
_______ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________ 

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm....... 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....17 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 
_____________ 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):  

- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính: 

- Quê quán18: 

- Trú quán: 

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 

2. Thành tích đạt được của cá nhân19: 

                                                
17 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
 

18 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố 
trực thuộc trung ương). 

 

19 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, 
những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật 
vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác 
bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai 
trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ 
thiện…). 

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh 
doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư 
tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã 
hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; 
đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền).  

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học 
tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung 
ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,… 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số 
người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, 
chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, 
xã hội…). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình 
công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao. 
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG20 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu 

thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
   
   
   

 

2. Hình thức khen thưởng: 
 

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 
   
   
   

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                 NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
 XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                                (Ký, ghi rõ họ và tên) 
         (Ký, đóng dấu 
 

                                                   
 
 
 
 

 
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN   
(Ký, đóng dấu)          

                                                                                                                                                   
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà 

nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa 
phương...  

20 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân 
chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”: 
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước 
thời điểm đề nghị;  

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài 
nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, 
khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm 
theo hồ sơ.  

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc 
Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề 
nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. 
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04. Khen thưởng đột xuất  

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Cán bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng tiếp nhận 
hồ sơ đề nghị khen thưởng các đơn vị trực thuộc. 

Bước 2. Cán bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng thẩm định 
hồ sơ báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng xã, phường, thị trấn, tổng hợp trình 
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định khen thưởng. 

Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, cán 
bộ, công chức làm công tác Thi đua- Khen thưởng viết bằng, đóng dấu cấp phát 
tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

 * Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân) (01 bản). 

- Biên bản họp xét Hội đồng thi đua đề nghị khen thưởng của UBND xã, 
phường, thị trấn (01 bản). 

- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ 
hành động, thành tích, công trạng của tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc 
đột xuất; ảnh hưởng của thành tích đó đối với đơn vị, địa phương (01 bản). 

* Số lượng: 01 bộ  

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức làm 
công tác Thi đua- Khen thưởng. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, đoàn thể chính trị ở xã, phường, 
thị trấn, Trưởng thôn, khối phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng. 

h) Phí, lệ phí: Không  

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; 
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 - Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

 - Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

2. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các 
phong trào thi đua;  

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập 
thể. 

(Theo quy định tại Điều 75, Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; 

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;  

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

- Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013; 

-  Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP;  

- Quyết định 30/2014/Q Đ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 
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