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, , /Q ýị*/\ HƯỞN G DẪN 
-_£|Ếnen mtEơng trong sơ kết thực hiện Ngày Biêlaụphòng toàn dân 
giãi đoạn 2009 - 2019 và kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân 

(03/3/1989 - 03/3/2019), 60 năm ngàỳ truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019)

- Thực hiện Công văn số 5703-CV/VPTW ngày 03/01/2018 của Văn 
phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ 
đội Bỉền phòng (BĐBP) và 30 năm Ngày Biên phòng toận dân (BPTD);

- Căn cứ Chỉ thị số 42/2017/CT-TTg, ngày 22/11/2017 của Thủ tướng 
ChínỊi phủ về việc tổ chức sơ kết thực hiện Ngày BPTD* giai đoạn 2009 - 2019;

- Căn cứ vào công văn số 3991/BQP-CT, ngày 18/4/2018 củàBỘ Quốc 
phòng về việc tổ chức sơ kết thực hiện Ngày BPTD, giai đoạn 2009 - 2019;

- Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 15/01/2018 và Kế hoạch số 
4Í/KH-ƯBND ngày 02/3/2018 của IÍBND tỉnh về việc tổ chức sơ kết Ngày 
BPTD, giại đoạn 2009 - 2019; Kỷ niệm 30 năm Ngày BPTD (03/3/1989 - 
03/3/2019); 60 năm ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019);

Căn cứ Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh yà 
Công văn số 1565/ƯĐND-NC, ngày .6/6/2018 của UÊND tỉnh Bình Phước số 
lượng tặng thưởng Bằng khen cua Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước;

, - Căn cứ công văn số 1538/BTL-CT, ngày 07/5/2018 của Bộ Tư lệnh 
B.ĐBP về việc tổ chức sơ kết thực hiện Ngày BPTD, giai đoạn 20Ơ9 - 2019;

Ban Chỉ đạo 30/60 tỉnh Bình Phước hựớng dẫn việc xét khen thưởng sơ 
. kết 10 năm thực hiện Ngày BPTD và Kỷ niệm-30 năm Ngày BPTD (03/3/1989 - 
03/3/2019), 60 năm ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) trên địa 
bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Nguyên tắc

. - Thành tích của tập thể, cá nhân được đề' nghị khen thưởng thực hiện 
Ngày BPTD phải có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giại đoạn 2009 - 2019 
và trong thực hiện phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh-biên giới của tỉnh, xây 
dựng lực lượng BĐBP.



- Thành tích đạt ở mức nào thì khen ở mức đó, chú trọng khen thưởng ở 
mức cơ sở, ưu tiên khen thưởng những tập thể và cá nhân trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới yà tuyên truyền, 
giáo dục, tồ chức phong trào quần chúng thực hiện Ngày BPTDị xây dựng lực 
lượng BĐBP;

- Khen thưởng đối với cá nhân.lãnh đạo, 'chi huy chủ trì cơ quan, đơn vị, 
ngoài việc căn.cứ vào thành tích củạ cá nhân còn phải căn cứ vào thành tích của 
tập thể cơ quan, đơn vị do cá nhân đó phụ trách. Chỉ khen thưởng cả nhân lãnh 
đạo, chỉ huy chủ trì cơ quan, đơn vị khi tập thể được khen thưởng.

. - Tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, phạm vi ảnh 
. hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và toàn quốc thì mới đề nghị 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

2. Đối tượng khen thưởng

a) Tập thể

- ƯBND các xã, thị trấn trên địa bàn biên giới tỉnh Bình Phước;

- Các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huỳ Quân sự, Dân quân tự vệ, tổ chức 
quần chứng thuộc xã, thị trấn trên địa bàn. PiTivện.biên gỉới-eủa íỉĩih BìrỂi PỉiưỚG; ..

- Các đơn vị Quân đội cấp Trung đoàn và tương đương, nhà tnĩờng, bệnh 
viện, nhà máy, xí nghiệp, lâm trường, nông thường đứng chân trên địa bàn biên 
giới của tỉnh Bình Phước;

- Các tập thể thuộc lực lượng BĐBP tỉnh Bình Phước;

- Các công ty, doạnh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội...thực hiện chức 
năng quản lý, tham mưu, chỉ đạo, hưóng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ 
chức phong trào quần chúng thực hiện Ngày BPTD và các tập thể có nhiều đóng 
góp về vật chất, tinh thần cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP.

b) Cá nhân

- Cán bộ, nhân dân, các xã, thị ừấn thuộc các huyện biên giới tỉnh Bình Phước.

- Cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Bộ đội, Công an, Bộ đội Biên phòng, 
Dân quân tự vệ tỉnh Bình Phước.

- Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, các lực lượng 
làm nhiệm vụ trên các xã, các huyện biên giới tỉnh Bình Phước.

- Các cá nhân thuộc các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Phước.
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3. Hình thức khen thưởng

a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

c) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bỉnh Phước;

d) Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP;

hy Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Pííửởc;

g) Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện (Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập)

II. TIÊU CHUẲN VÀ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG

A. Tiêu chuẩn chung

1. Đối với tập thể

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phong trào quần chúng 
thực hiện Ngày BPTD, xây dựng lực lượng BĐBP với các hình thức phong phú, 
đá dạng, sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông ậầo củá cán 
bộ, đảng viên và quần chúng lỉhân dân.

. - Tạo được hiệu quả nổi bật trong thựq hiện nhiệm vụ chính ừị, nhiệm vụ 
chuyên môn thông qua việc tham gia các phong trào thi đua ỵêu nựớc... ặ v

■ 2. Đối với cá nhân
Cá nhân được khen thưởng là người trực tiếp tham gia tiến hành công tác 

tuyêữ truyền giáo dục, tổ chức phong trào qụần chúng thực hiện Ngàỵ BPTD và có . 
nhiều đóng góp xây dựng lực lượng BĐBP được bình xét từ .cơ sở và thông qua các 
phong trào, thi đua yêu nước giai đoạn 2009 - 2019, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Là tấm gương tiêu biểu, có việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong chỉ 
đạo, quán lý, chỉ huy và tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức 
phong trào quần chúng thực hiện Ngày BPTD, xây dựng lực lượng BĐBP.

B. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Bằng khen cũạ Thủ tướng Chính phủ ■ ể

a) Tiêụ chuẩn 

. * Đối với tập thể

. - Lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung 
ương trong lãnh đạo, chỉ đao, tiến hành cồng tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức 
phong ừào quần chúng thực hiện Ngày BPTD, xây dựng lực ỉượng BĐẸP.



- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có ít nhất 05 năm được khen thưởng 
tr.ong phong trào thi đua yêu nước do bộ, bạn,, ngành, tỉnh, thầnh phô, đoàn thê 
Trung ương phát động.

- Đối với các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệpễ..có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thầii cho sự nghiệp bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biến giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP được cấp bộ, 
ngành, tỉnh, đoàn thể Trnng ương ghi nhận.

• * Đối với cá nhân

- Lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu bộ, ngành, tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng 
dẫn, tiến hành công tác tuyên truỵền, giáo dục, tổ chức phong trào quần chúng 
thực hiện Ngày ĐPTD, xây dựng lực lượng BĐBP.

- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có ít nhất 05 năm được khen thưởng 
trọng phong trào thi đua yêu nước do các bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung 
ương phát động.

- Đối với cá nhân thuộc các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp: có nhiều đóng góp về vật chất, tinh' thầri cho sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng lực lượng BĐBP được cấp 
bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương ghi nhận.

b) Số lượng khen thưởng: (Khi có hướng dẫn của trên).

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

a) Tiêu chuẩn '

* Đối với tập thể

- Lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu cơ quan, đơn vị cấp trực 
thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; địa phương cấp huyện trở lên trong lãnh 
đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phong trào quần 
chúng thực hiện Ngày BPTD, xây dựng lực lượng BĐBP

- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có ít íihất 03 năm được khen thưởng ữớng 
phong trào thi đua yêu nước do bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trutìg ương phát động.

- Đối với các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp...có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần cho sự nghiệp bảo vệ chủ 
quyềĩi an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực-lượng BĐBP được cạp trực 
thuộc bộ; ngành, tỉnh, đoàn-thể Trung ương ghi.nhận..



* Đối với cá nhân

- Lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu cơ quan, đơn vị cấp trực 
thuộc bộ, ngành Trung ựơng; địa phương cấp huyện trở lên trong lậnh đạo, chỉ 
đạo, tham mưu, hướĩig dẫn, tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức 
phong trào quần chứng thực hiện Ngày ẸPTD, xây dựng lực lượng BĐBP.

- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có ít nhất 03 iiẩm được khen thưởng 
tròng phong trào thi đua yêu nước do các bộ, ban, ngành, tính, đoàn thể Trung 
ương phát động.

- Đổi với các cá nhân thuộc các doanh nghiệp, các tổ chức chính ừị - xã 
hội, tổ chức xã hội - nghê nghiệp...có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần cho 
sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng 
BĐBP được các cơ quan, đơn vị cấp trực thũộc bộ, rtgầnh Trụng ương, địa 
phương eấp huyện....ghi nhận.

b) Số lượng khen thưởng: (Khi cớ hướng dẫn củạ trên).

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

a) Tiêu chuẩn -

* Đối với tập thể

*■ Xã, thị trấn có tổ chức Đảng ít nhất 03 lần đạt trorig sạch vững mạnh; tổ 
chức chính quyền, đoàn thể ít nhất 03 năm đạt tiểu chuẩn tiêu biểu xuất sắc, ít 
nhất 03 lần được huyện, tỉnh trở lên khen thưởng; là địà phương có kinh tế, văn 
hóa, xã hội phát triển năm sau cao hờn' năm trước, đời sống nhân dân được cải 
thiện, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, khống có khiếu kiện đông người, nội bộ 
đoàn kết thống nhất, có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghỉệp bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giớiế .

- Các đơn vị Dân quân tự vệ, Công an xã, Xã đội luôn hoàn thành tốt 
nhiệm, vụ, có ít nhất 02 lần đạt danh hiệu đon yị Quyết thặng, tổ chức Đảng 
trong sạch vững mạnh, là đơn vị tiêu biểu ừong góp phần vào thực hiện phong 
trào bảo vệ an ninh biên giới.

Các đơn vị Bộ đội, Biên phòng, Công an huyện: Có 02 lần đạt daíih hiệu 
đợn vị Quyễt thắng, tổ ehức Đẳng trong sạch vững mạnh, văn minh toàn diện. 
Năm 20 ỉ 7 được tặng giấy khen của ủ y  ban nhân dân huyện, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, Bộ Chí huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh trở lên. Có thành tích xuất sắc đórig 
góp vào sự nghiệp bầo vệ chủ quỹền an ninh bịến giới quốp giá và phát triển 
kiiih tế, văn hóa, xã hội ở địa phứơngế .
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- Đối với các đon vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh có ít nhất 02 năm 
được các cấp khen thưởng, trong đó có năm 2017; có Chi bộ, Đảng bộ 03 năm 
liền đạt trong sạch vững mạnh. .

- Đối với các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 
tighề nghiệpễ..có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần cho sự nghiệp bảo vệ chủ 
;qìLyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lưc Ịượng BĐBP được cấp trực 
thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương ghi nhậnễ

* Cá nhân

- Cán bộ, nhân dân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống xâm phạm
• chủ quyền an ninh biên giới quốc giaễ Chấp hạnh nghiêm đường lối, chủ trương, 
chinh sách của Đảng và pháp luật của Mià nướcễ Là cá nhân tiêu biểu ừong 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc của huyện, thị xã; Cq 02 lần được 
ũy  ban nhân dân huyện và tương đương trở lên khen thưởng thành tích trong 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an nính, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh 
tổ quốc, thực hiện “Ngày BPTD”.

- Cán bộ, chién sĩ bộ đội địa phương, công an, dân quân tự vệ: Có 02 năm 
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Có .thành tích., xuất sắc đóng góp vào sự :, 
nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phát triển kinh tế, văn hóa, xã. hội 
trên địa bàn, đã được ủ y  ban nhân dẫn huyện và tương đương trở-lên ỉđlen 
thưởng thành tích ữong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện 
“NgàyBPTD”.

- Cán bộ, chiến sĩ BĐBP: Có thành tích tiêu biểu xuất sắc, 03 năm đạt 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc có 02 lần được Chủ tịch ủy  ban nhân dâp. 
tỉnh khen thưởng, năm 2017 được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng; là điển 
hình tiên tiến trong BĐBP tỉnh.

- Cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, “Ngày Biên 
phòng toàn dân”ễ

- Đối vớỉ cá nhân thuộc các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-x ã  hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệpễ..có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần cho sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng lực lượng BĐBP được cơ 
quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành Trung ương, địa phựơng cấp huyện...ghi nhận.

b) Số lượng khen thưởng

* Khen thưởng trong Hội nghị SỌ’ kếíNgàyBPTD giai đoạn 2009 - 2019
- Bộ đội Biên phòng tỉnh: 03 tập thể và 06 cá nhân; ,
- Huyện Lộc Ninh: 01 tập thể và €3 cá nhân; .
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- Huyện Bù Đốp.ể 01 tập thề và 03 cá nhân;
-Húyện Bù Giạ Mập: 01 tập thể và 02 cá nhân;
- Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh: 01 tập thê và 01 cá nhân.
* Khen thưửng trong Kỷ liiêm 30 năm Ngày BPTD (Q3/3/1989 - 

03/3/2019) và 60 năm ngày truyền thẳng BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019)
- Bộ đội Biên phòng tỉnh: 13 tập thể và 20 cá nhân; . .
- Huỹện Lộc Ninh: 04 tập thể vả 05 cá nhân; .
- Huyện Bù Đọp: 04 tập thể và 05 cá nhân;
- Huyện Bù Gia Mập: 02 tập thể và 02 cá nhấn;
- Công ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh: 01 tập thể vả 01 cá nhân;
- Công ty TNHH MTV Cao sú Phú 'Riềng: 01 tập thể và 01 cá nhân;
- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Lóng: 01 tập thể và 02 0á nhân;
- Nhà máy xi măĩig Bình Phước: 01 tập thể và 01 cá nhân;
- Đoàn Thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh: 

01 tập thể và 01 cá nhân;
- Bệnh viện Trung Vương thành phố Hồ Chí Minh: 01 tập thể và 01 cá nhân;
- Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương: 01 tập thể và oi cạ nhân;
4. Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP 1

a) Tiêu chuẩn .

* Đối với tập thể ?

- Lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đẫn đầu eủá cơ quan, đơn vị cấp trực 
thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; địa phương cấp quận, huyện, thị xã, thành, 
phố trực thuộc tình trỏng lạnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tuyên truyền giáo dựCị 
tố chức phong trào quần chúng ừong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có ít nhất 02 năm được khen thưởng ữong 
phong trào thi đua yêu nước do bộ, ngành, tỉnh đoàn thể Trung ương phát động.

- Đối với các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 
nghe nghiệp...có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần cho sự nghiệp bảo vệ chủ 
quyền ạn nính biên gỉợi quốc gia, được cấp trực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương ghỉ nhận.

* Đối với cá nhân .

- Lập được thành tích xuất sắc, tiêu hiểu, dẫ đầu cơ quan, đơn vị cấp trựQ 
thuộc bộ, ngành Trũng ương, địa phương cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, tiến hành công tác 
tuyên truyền giáo dục, tổ chức phong trào quần chúng thực hiện ‘‘Ngày Biên 
phòng toàn dân”.

7



V Đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có ít nhật 02 năm. được khen 
thưởng trong phong trào thi đua yêu nước do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
Trung ương phát động.

- Đối với cá nhân thuộc các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp...có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần cho sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc j|ia-, được các cơ quan, đơn vị 
cấp trực thuộc, ngành Trung ương,; địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh ghi nhận.

b) Số lượng khen thưởng

* Khen thưởng trong Hội nghị sơ kết Ngày BPTD giai đoạn 2009 - 2019
- Bộ đội Biên phòng tỉnh: 01 tập thể và 02 cá nhân;
- Huyện Lộc Ninh: 01 cá nhân;
- Huyện Bù Đốp: 01 tập thể và 01 cá nhân;
- Huyện Bù Gia Mập: 01 tập thể và 01 cá nhân;
* Khen thưởĩig trong kỷ niệm 30 năm Ngày BPTD (03/3/1989 - 

03/3/2019) và 60 năm ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019): (KM 
có hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BĐBP

5« Giấý-kh-eiỉ-cỗa-Bệ^lil^ầưỹ:.'B©BPríỉa-h-v ■ • ■

a) Tiêu chuẩn

Tặng cho tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị bộ đội địa phương, công an, 
bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ; các phòng, ban, đoàn thể; các xã, thị trấn, cơ 
quan, đơn vị ừên địa bàn các huyện biên giới và các tập thể, cá nhân ngoài 
huyện đã cố những đóng góp công sức, vật chất, tinh thần chọ sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền an ninh, biên giới và xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên 
địa bàn biên giới.

b) Số lượng khen thưởng

* Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ứong Hội nghị sơ kết 10 năm 
“Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/2009 - 03/3/2019) ' ’

- Bộ đội Biên phòng tỉnh: 02 tập thể và 05 cá nhãri;
- Huyện Lộc Nịnh: 01 tập thề vả 02 cá nhân;
- Huyện Bù Đốp: 02 tập thể và 02 cá nhân;
- Huyện Bù Gịa Mập: 01 tập thể và 02 cá nhân;
- Cty cổ phần Thủy điện Thác Mơ: 01 tập thể và 02 cá nhân
- Cty TNHH Mỹ Lệ: 02 cá nhân

Cty Cổ phần Thủy điện Sóc Phu Miêng: 01 cạ nhân
- Cty TNHH Cao Su Bình Phước: 01 cá nhân

8



. * Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong Kỷ niệm 30 năm “Ngày 
BPTD” (03/3/1989 - 03/3/2019), 60 năm ĩigày truyền thống BĐBP

- Bộ đội Biên phòng tính: 02 tập thể vâ 09 cá nhân;
- Huyện Lộc Ninh: 01 tập thể và 02 cá nhân;
- Huyện Bù Đốp: 01 tập thể và 02 cá nhân; .
-Hụyận Bù Gia Mập: 01 tập thể và 02 cá nhân; „ , .
- Cty TNHH MTV Cao Su Phước Long: 01 tập thể và 01 cá nhân

• - Cty TNHH MTV Cao Su Đồng Phú: 01 tập thể và .01 cá nhân
. - Ctỵ Cổ phần Thủy điện cần Đơn: 01 tập thể yà 0 ĩ  cả nhân

- Cty TNHH MTV Cao su Sông Bé: 01 tập thể và 01 cá nhân
- Cty Cổ phần Xi măng Binh Phước: 0 Ị tập thể và 01 cá nhân
6. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện biên giới (Lộc Ninh, Bù Đốp, 

Bù Gia Mập)
. (Do Chủ tịch UBND huyện qui định về tiêu chuẩn và số lượng khen thưởng)

7. Kinh phí khen thưởng
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thưộc cấp nào ra Quyết định, khen thưởng th ì . 

cợ quan, đan vị đó cổ trách nhiệm chi tiền thựởng từ quỹ thi đua, khen thưởng 
của cơ quan, đơn vị mình quản lý. ■ ; ■ '  ■'

III. THỜI GIAN VÀ HÒ Sơ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng
ạ) Đối với khẹn thưởng trong sơ kết 10 năm thực hiện Ngày BPTD (2009

- 2019) gửi trước ngày 30/6/2018.
b) Đối với kheii thưởng trong Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP 

gửỉ trướe 30/10/2018
2. Hồ sơ ỉdien thưởng
-T ờ  trình đề nghị khen thưởng; .
- Bảo cáo thàiửi tích (nêu những thành tích nổi bật, giá trị phạm vi ánh 

hưởng của thành tích, các danh hiệu thi đua, cáo hỉnh thức khen thưởng đạt 
đượỏ, có. xác nhận củá lãnh đạo chỉ huy cơ quaa, đơn vị).

- Đanh sách trích ngáng đối với cá nhân (Ghi rồ họ tên, cấp bậc, chức vụ, 
qùê quán, trú quán).

* Lưụ ý báo cáo thành tích của tặp thế, cá nhân (thực hiện theo mẫu báo 
cáo thành tÍQh khen thưởng theo chuyên đề của Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 
31/7/2017 của Thủ tướng Chính phu quỵ định chi tiết một số điều của Luật thi 
đua, khen thưởng và ọó xác nhận của cap trình khen)

- Các trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập khen 
thưởng hồ sơ khen thưởng gửi về Đồn Biến phòng Đắc ơ; địa chi HT 4TK-379, 
Đắc ơ , Bù Gia Mập, Bình PỊíưởc;
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Hưng Phước, Bù Đôp, Bình Phước.
- Các trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh khen thưởng 

hồ sơ khen thưởng gửi về Đồn Biên phòng cửa. khẩu quốc tế Hoa Lư; địa chỉ HT 
4TK-259 Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước

; ' - Các trường hợp đề nghị Bộ Chỉ huy ĨSĐBP tỉnh, BTL Bộ đội Bỉên 
phòng, Chủ tịch ƯBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Quốc pbỉồng, Thủ tướng Chính phủ 
khen thưởng hồ sở khen thưởng gửi về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước; địa 
chỉ HT4TK-210 Lộc Ninh, Bình Phước /

Lưu ỷ: Sau thời gian quy định nêu trên nếu cơ quan, đon vị riào chưa gửi 
hồ sơ đề nghị khen thưởng thì coi như. không đề nghị khen thưởng.

Khen thưởng cấp UBND huyện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, của BTL Bộ đội 
Biên phòng gửi 02 bộ hồ sơ; UBND tỉnh và Bộ Quốc phòng gửi 03 bộ hồ sơ, 
câp Chính phũ gửi 04 bộ hô sơ, bản gôc, dâu đỏ và có đóng dâu giáp lại vào báo 
cáo thành tích). . ' .

I V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Đồn Biên phòng: Đắc ơ, Hoàng Diệu, Hoa Lư tham mưu cho Chủ 

tịch UBND huyện (Bu Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh) triển khai thực hiện và thẩm 
định, tổng họp hồ sơ khen thưởng trình Chủ tịch ƯBND huyện khen thưởng.

2. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thẩm định, tổng họp trình Chủ tịch ƯBNĐ tỉnh, 
Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng.

Trên đây là hướng dẫn việc xét khen thưởng sơ kết 10 năm thực hiện Ngày 
BPTD và Kỷ niệm 30 năm Ngày BPTĐ (03/3/1989 - 03/3/2019), 60 năm ngày 
truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019)./.

K.T TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 30/60Nơi nhận:
• UBND tinh; ~ ì , ■
•• Cục Chính trị; r- (để bạo cáo)
- Sơ Nội vụ (Ban TĐ-KT) tỉnh; J
- Các đ/c trong BCH;
- 06 phòng, vãn phòng BCH;
-15  Đồn BP, d HL-CĐ; ^
- Khối trường, khối phó Cụm TĐ số 3: TAND tỉnh, 
Cục THA tinh;  ̂ ,
- Cụm truửng Cụm TĐ số 4: BCH BĐBP tỉnh An 
Giang
- UBND 03 huyện (Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập);
- Hộí Chữ Thập đỏ Tp Hồ Chí Minh; CtyTNHHMTV Cao 
su Lộc Nịnh, Cao su Phú Riềng, Cao su Bình Long, Cao su 
Bình Phưóc, Gao su Phưóc Long, Cao su Đồng Phú, Cao sư 
Sồng Bé; Nhà máy Xi măng Bhìh Phước; Đoàn Thầy

PHÓ T R ff f i^ B À N  THƯỜNG TRựC
■ Ế

Ể ĩĩiả

CHỈ HUY TRƯỞNG 
Đại tá Nguyễn Văn Liên

Bình Dương; Cty Gổ phần Thủy điện Thác Mơ, cần Đan; 
Cty TNHH Mỹ Lệ; Q y cổ  phần Thủy điện Sóc Phu Miêng; 
¿¿VT;ra,N5s

; */Ư CT f>CX'^X
_ p. Ị̂ ĨTisliẴ ^
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