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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến 

 

Kính gửi: Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Công văn số 1155/UBND-PC ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng thành tích kháng chiến; 

UBND huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả thực hiện công tác khen thưởng thành 

tích kháng chiến trên địa bàn huyện như sau: 

I. Đặc điểm tình hình 

 Nghi Xuân là huyện nằm phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh với diện tích tự nhiên 

22.245,9 nghìn ha, dân số 102.391 người. Với lợi thế của một huyện có vị trí địa lý 

khá thuận lợi, phía bắc tiếp giáp với Thành phố Vinh, phí nam tiếp giáp huyện Lộc 

Hà, phía đông tiếp giáp biển đông, phía tây tiếp giáp thị xã Hồng Lĩnh. Số đơn vị 

hành chính cấp xã gồm có 17 đơn vị (15 xã và 2 thị trấn); toàn huyện có 151 

thôn, tổ dân phố. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn huyện 

đã có rất nhiều gia đình, cá nhân tham gia cách mạng. Phát huy truyền thống yêu 

nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, toàn dân đoàn kết tập trung xây dựng 

kinh tế ngày càng đi lên, văn hóa - xã hội ngày càng khởi sắc, bộ mặt nông thôn 

ngày càng đổi mới, quốc phòng - an ninh từng bước được giữ vững.  

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện khen thưởng 

thành tích kháng chiến, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã tổ chức triển 

khai và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả các văn bản của 

Đảng và Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương về công tác khen thưởng thành 

tích tham gia kháng chiến. 
 

 II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn, tuyên 

truyền triển khai thực hiện khen thưởng tổng kết kháng chiến trong thời 

gian qua 

 - Giai đoạn từ năm 2003 trở về trước: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị 

định số 28/CP ngày 29/4/1995 quy định và hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cuộc cách mạng trước thời kỳ cách mạng tháng 8/1945, trong 

hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cho tiếp tục kê khai thành tích để 

nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; Ủy ban nhân dân huyện 
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xây dựng kế hoạch triển khai về khen thưởng thành tích kháng chiến. Do nhận 

thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị định số 28/CP của Chính phủ, nên 

cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và Nhân dân đồng tình, tổ chức thực 

hiện tích cực, khẩn trương, cơ bản đạt kết quả tốt. UBND huyện ban hành nhiều 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đến tận 

nhân dân, quy trình triển khai thực hiện đảm bảo; đa số các hồ sơ đủ tiêu chuẩn 

được UBND huyện xét duyệt, trình hồ sơ cho các cấp có thẩm quyền khen 

thưởng theo đúng quy định.  

 - Giai đoạn từ năm 2007 đến nay: Công tác triển khai thực hiện khen 

thưởng tổng kết kháng chiến được chú trọng. Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện khen thưởng kháng chiến. Bên cạnh đó, 

công tác tuyên truyền các chủ trương khen thưởng thành tích kháng chiến được 

triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện vận động 

Nhân dân nắm được chủ trương của Nhà nước để giải quyết dứt điểm khen 

thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến. 

2. Kết quả khen thưởng kháng chiến 

- Huân chương kháng chiến chống pháp: 154 trường hợp; 

- Huy chương kháng chiến chống pháp: 1.160 trường hợp;  

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ: 1.854 trường hợp; 

- Huy chương kháng chiến chống Mỹ: 5.332 trường hợp; 

- Huân chương Độc lập gia đình có nhiều Liệt sỹ: có 10 trường hợp đã có 

quyết định; 04 hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Phong tặng; truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng”: Tổng 162 bà mẹ đã được cấp bằng, trong đó giai đoạn từ năm 2003 

trở về trước 42 bà mẹ; giai đoạn từ năm 2014-2018 có 120 bà mẹ. 

- Huân chương Độc lập cho cá nhân tham gia cống hiến: đã có quyết định 

14 trường hợp; còn 17 hồ sơ chưa có kết quả. 

- Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày: có 47 trường hợp 

được tặng kỷ niệm chương; còn 21 trường hợp chưa có kết quả. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Hội đồng Bộ trưởng: 4.223 

trường hợp. 

- Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 4.502 trường hợp. 

(Có biểu mẫu gửi kèm) 

3. Biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức, 

triển khai thực hiện khen thưởng thành tích kháng chiến trong thời gian qua 

- Biện pháp thực hiện: 
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+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai sâu rộng đến các 

tầng lớp nhân dân để biết về chủ trương khen thưởng thành tích tham gia kháng 

chiến. 

 + Tổ chức rà soát đến từng hộ gia đình, xem xét thẩm định hồ sơ, bảo đảm 

không để sót cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng nhưng chưa được 

khen thưởng. Chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các xã, thị trấn nêu cao 

trách nhiệm trong việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng kháng 

chiến; khi tổ chức họp xét duyệt phải xem xét đầy đủ các giấy tờ có liên quan để 

làm căn cứ chứng minh thành tích, căn cứ vào lịch sử Chi bộ, Đảng bộ; lịch sử tổ 

chức nhân sự của địa phương hoặc mời cán bộ lão thành ở địa phương tham gia 

dự họp và cho ý kiến. Chỉ đạo phòng Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ, bản khai 

thành tích và các căn cứ xét khen thưởng kèm theo cho từng đối tượng. 

- Kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện:  

+ Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện phải bám sát quy trình, tiêu 

chuẩn quy định hiện hành để giải quyết. Đặc biệt chú trọng khâu tuyên truyền về 

mục đích, ý nghĩa chính sách khen thưởng thành tích kháng chiến để nhân dân 

hiểu và làm đúng quy định.  

+ Tổ chức hướng dẫn cách kê khai thành tích, việc xác nhận thành tích và 

phạm vi của người xác nhận thành tích cho người có thành tích. Tổ chức thẩm 

định thủ tục hồ sơ trước khi đưa ra Hội đồng xét duyệt (loại các hồ sơ chưa đúng 

thủ tục quy định). Tiến hành xét thông qua từng hồ sơ, có ghi biên bản khái quát 

thành tích của từng cá nhân, người xác nhận, nội dung xác nhận, tư cách xác 

nhận. 

4. Đánh giá chung 

* Thuận lợi: Thời gian qua, việc khen thưởng thành tích kháng chiến được 

các cấp, các ngành quan tâm, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân. Việc giải quyết 

các tồn đọng về khen thưởng kháng chiến được thực hiện kịp thời, nhanh chóng. 

Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. 

* Khó khăn, vướng mắc:  

- Các cá nhân đề nghị khen thưởng kháng chiến hiện nay hầu hết đã qua 

đời, già, yếu; các hồ sơ thành tích kháng chiến hầu như bị rách nát, mất mát…dẫn 

đến khó khăn cho việc xét duyệt. 

-  Quá trình triển khai khen thưởng kháng chiến tồn đọng thời gian dài, 

trong khi đó cán bộ thi đua thay đổi vị trí công tác nên có khó khăn trong việc lưu 

trữ hồ sơ khen thưởng kháng chiến.  
 

 5. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị trong thời gian tới khi có chủ trương làm hồ sơ khen thưởng thành 

tích kháng chiến nên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác thi đua 
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khen thưởng cấp cơ sở để nắm rỏ nội dung chủ trương, làm đúng quy trình, đối 

tượng. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến 

trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Ban Thi đua, 

khen thưởng tỉnh./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên;  

- Chủ tich, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Bùi Việt Hùng 
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