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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 

tại cuộc họp xem xét dự thảo Hướng dẫn quy trình,  

thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” 

 

 Ngày 18/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã triệu tập, chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem 

xét dự thảo Hướng dẫn quy trình, thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng 

Sơn ưu tú”. Tham dự họp có Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lãnh 

đạo các sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo về nội dung dự thảo, ý kiến 

phát biểu, đóng góp của các thành phần tham dự; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận như sau: 

Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng dự thảo đúng thời gian, tiến độ theo yêu 

cầu của UBND tỉnh. Về cơ bản, dự thảo đã hướng dẫn khá chi tiết quy trình, thủ 

tục hồ sơ đề nghị xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. Tuy nhiên, để 

hướng dẫn được chặt chẽ, thống nhất trong quá trình thực hiện, yêu cầu Sở Nội 

vụ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung sau: 

1. Về số lượng: điều chỉnh số lượng cá nhân lựa chọn, đề nghị từ cơ sở 

theo hướng các thôn, tổ dân phố xem xét, đề nghị 01 cá nhân; các xã, phường, 

thị trấn xem xét, đề nghị 01 cá nhân; các phòng, ban, tổ chức đoàn thể cấp huyện 

xem xét, đề nghị 01 cá nhân; UBND các huyện, thành phố xem xét, đề nghị tối 

đa 05 cá nhân; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh xem xét, đề nghị 01 cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn 

quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh quy định về tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. 

Riêng đối với khối lực lượng vũ trang nhân dân cần nghiên cứu, xem xét 

giới thiệu theo phương án: Công an tỉnh đề nghị tối đa 05 cá nhân, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh đề nghị tối đa 03 cá nhân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề 

nghị tối đa 03 cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 

12/2019/NQ-HĐND. 

2. Hội đồng xét chọn các cấp: là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng 

cấp để xem xét, lựa chọn các cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng 
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Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”, các cá nhân được lựa chọn phải đạt tỷ lệ 

phiếu bầu từ 90% trở lên của thành viên Hội đồng xét chọn các cấp.  

3. Xác nhận thành tích đối với cá nhân đề nghị xét tặng: cần nghiên cứu, 

quy định về yêu cầu xác nhận đối với từng đối tượng cụ thể: Nông dân, công 

nhân, cán bộ công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang... Xác định rõ đối tượng chỉ 

cần có xác nhận của thôn, tổ dân phố nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi 

công tác; đối tượng cần phải xác nhận đồng thời của cơ quan, đơn vị nơi công 

tác và xác nhận của thôn, tổ dân phố nơi cư trú. 

 4. Về việc công khai lấy ý kiến đối với các cá nhân được xét tặng danh 

hiệu thực hiện theo hệ thống các tổ chức Đảng, đoàn thể (mà cá nhân được xét 

tặng tham gia) thực hiện từ cơ sở trở lên. Nghiên cứu, bổ sung hướng dẫn trách 

nhiệm cụ thể của các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền, tiếp nhận và 

xử lý thông tin phản ánh về cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu. 

 5. Tham khảo các tỉnh đã thực hiện quy trình xét Danh hiệu Công dân ưu 

tú để vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Lạng Sơn. 

 Giao Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo hướng dẫn, trình UBND tỉnh 

xem xét trước ngày 31/7/2020./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành phần dự họp; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).                                                                                      

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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