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Quy trình số: 01-TĐKT 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH 

UBND TỈNH THEO CHUYÊN ĐỀ 

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

 Thứ tự      

công việc 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thuộc Sở Nội vụ tại Trung tâm HCC tỉnh kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban 

TĐKT. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Ban TĐKT phân công chuyên viên phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ. 01 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Ban TĐKT phê duyệt.  3,5 ngày làm việc 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Trung tâm 

HCC tỉnh. 
01 ngày làm việc 

Bước 5 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC tỉnh chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND 

tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC. 
04 giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
02 giờ làm việc 

Bước 7 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và 

UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho Trung tâm HCC. 
03 ngày làm việc 

Bước 8 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC nhận hồ sơ, kết quả liên 

thông, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC. 
02 giờ làm việc 

Bước 9 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm một cửa về kết 

quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có), 

vào số giao nhận kết quả.  

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Nghiệp vụ của Ban TĐKT để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi. 

04 giờ làm việc 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 11 ngày làm việc 
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Quy trình số: 02-TĐKT 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH 

UBND TỈNH VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT 

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

 Thứ tự      

công việc 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thuộc Sở Nội vụ tại Trung tâm HCC tỉnh 

kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh 

đạo Ban TĐKT. 

04 giờ làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Ban TĐKT phân công chuyên viên phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ. 04 giờ làm việc 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Ban TĐKT phê duyệt.  06 giờ làm việc 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Trung tâm 

HCC tỉnh. 

04 giờ làm việc 

Bước 5 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC tỉnh chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng 

UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC. 

02 giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
01 giờ làm việc 

Bước 7 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho Trung tâm HCC. 
03 ngày làm việc 

Bước 8 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC nhận hồ sơ, kết quả liên 

thông, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC. 
01 giờ làm việc 

Bước 9 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm một cửa về 

kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí 

(nếu có), vào số giao nhận kết quả.  

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Nghiệp vụ của Ban TĐKT để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi. 

02 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 06 ngày làm việc 
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Quy trình số: 03-TĐKT 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH 

UBND TỈNH VỀ THÀNH TÍCH ĐỐI NGOẠI 

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

 Thứ tự      

công việc 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thuộc Sở Nội vụ tại Trung tâm HCC tỉnh 

kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh 

đạo Ban TĐKT. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Ban TĐKT phân công chuyên viên phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ. 04 giờ làm việc 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Ban TĐKT phê duyệt  03  ngày làm việc 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Trung tâm 

HCC tỉnh. 
04 giờ làm việc 

Bước 5 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC tỉnh chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng 

UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC. 
02 giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả 

liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
01 giờ làm việc 

Bước 7 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho Trung tâm HCC. 
03 ngày làm việc 

Bước 8 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC nhận hồ sơ, kết quả liên 

thông, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC. 
01 giờ làm việc 

Bước 9 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm một cửa về 

kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí 

(nếu có), vào số giao nhận kết quả.  

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Nghiệp vụ của Ban TĐKT để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi. 

04 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 09 ngày làm việc 
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Quy trình số: 04-TĐKT 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH 

UBND TỈNH VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

 Thứ tự      

công việc 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thuộc Sở Nội vụ tại Trung tâm HCC tỉnh kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban 

TĐKT. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Ban TĐKT phân công chuyên viên phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ. 01 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Ban TĐKT phê duyệt  06  ngày làm việc 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Trung tâm 

HCC tỉnh. 
01 ngày làm việc 

Bước 5 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC tỉnh chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND 

tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC. 
04 giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
01 giờ làm việc 

Bước 7 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và 

UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho Trung tâm HCC. 
03 ngày làm việc 

Bước 8 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC nhận hồ sơ, kết quả liên 

thông, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC. 
01 giờ làm việc 

Bước 9 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm một cửa về kết 

quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có), 

vào số giao nhận kết quả.  

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Nghiệp vụ của Ban TĐKT để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi. 

02 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 13 ngày làm việc 
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Quy trình số: 05-TĐKT 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG 

XUẤT SẮC” VÀ “ĐƠN VỊ QUYẾT THẮNG” 

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

 Thứ tự      

công việc 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thuộc Sở Nội vụ tại Trung tâm HCC tỉnh kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo 

Ban TĐKT. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Ban TĐKT phân công chuyên viên phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ. 01 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Ban TĐKT phê duyệt  06  ngày làm việc 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Trung tâm 

HCC tỉnh. 
01 ngày làm việc 

Bước 5 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC tỉnh chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND 

tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC. 
04 giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
01 giờ làm việc 

Bước 7 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho Trung tâm HCC. 
03 ngày làm việc 

Bước 8 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC nhận hồ sơ, kết quả liên 

thông, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC. 
01 giờ làm việc 

Bước 9 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm một cửa về 

kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí 

(nếu có), vào số giao nhận kết quả.  

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Nghiệp vụ của Ban TĐKT để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi. 

02 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 13 ngày làm việc 
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Quy trình số: 06-TĐKT 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA 

CẤP TỈNH” 

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

 Thứ tự      

công việc 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thuộc Sở Nội vụ tại Trung tâm HCC tỉnh kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo 

Ban TĐKT. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Ban TĐKT phân công chuyên viên phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ. 04 giờ làm việc 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Ban TĐKT phê duyệt  6,5 ngày làm việc 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Trung tâm 

HCC tỉnh. 
04 giờ làm việc 

Bước 5 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC tỉnh chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND 

tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC. 
04 giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
02 giờ làm việc 

Bước 7 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho Trung tâm HCC. 
03 ngày làm việc 

Bước 8 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC nhận hồ sơ, kết quả liên 

thông, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC. 
02 giờ làm việc 

Bước 9 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm một cửa về 

kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí 

(nếu có), vào số giao nhận kết quả.  

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Nghiệp vụ của Ban TĐKT để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi. 

04 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 13 ngày làm việc 
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Quy trình số: 07-TĐKT 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH 

CHO ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA TỈNH 

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

 Thứ tự      

công việc 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thuộc Sở Nội vụ tại Trung tâm HCC tỉnh kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Ban 

TĐKT. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Ban TĐKT phân công chuyên viên phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ. 04 giờ làm việc 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Ban TĐKT phê duyệt  6,5 ngày làm việc 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Trung tâm 

HCC tỉnh. 
04 giờ làm việc 

Bước 5 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC tỉnh chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND 

tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC. 
04 giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
02 giờ làm việc 

Bước 7 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và 

UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho Trung tâm HCC. 
03 ngày làm việc 

Bước 8 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC nhận hồ sơ, kết quả liên 

thông, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC. 
02 giờ làm việc 

Bước 9 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm một cửa về kết 

quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có), 

vào số giao nhận kết quả.  

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Nghiệp vụ của Ban TĐKT để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi. 

04 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 13 ngày làm việc 
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Quy trình số: 08-TĐKT 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH 

CHO ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH 

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

 Thứ tự      

công việc 
Chức danh, vị trí, nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thuộc Sở Nội vụ tại Trung tâm HCC tỉnh kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo 

Ban TĐKT. 

01 ngày làm việc 

Bước 2 Lãnh đạo Ban TĐKT phân công chuyên viên phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ. 04 giờ làm việc 

Bước 3 Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Ban TĐKT phê duyệt  6,5 ngày làm việc 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ liên thông cho Trung tâm 

HCC tỉnh. 
04 giờ làm việc 

Bước 5 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC tỉnh chuyển hồ sơ liên thông cho Văn phòng UBND 

tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC. 
04 giờ làm việc 

Bước 6 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên 

thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
02 giờ làm việc 

Bước 7 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho Trung tâm HCC. 
03 ngày làm việc 

Bước 8 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC nhận hồ sơ, kết quả liên 

thông, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC. 
02 giờ làm việc 

Bước 9 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban TĐKT tại Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm một cửa về 

kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí 

(nếu có), vào số giao nhận kết quả.  

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Nghiệp vụ của Ban TĐKT để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi. 

04 giờ làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 13 ngày làm việc 
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