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Số           /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn  

số 1963/HD-CT về phong tặng, truy tặng 
danh hiệu Anh hùng Lực lượng  

vũ trang nhân dân. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày         tháng 01 năm 2023 

 
 

 

Kính gửi:   

 - Ủy ban MTTQ VN; Các Ban xây dựng Đảng,  

Đoàn thể thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự; Phòng Nội vụ; 

 - Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

  
 

Thực hiện văn bản số 185/UBND-NC ngày 14/01/2023 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc thực hiện hướng dẫn số 1963/HD-CT ngày 16/11/2022 của Tổng cục 

Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ kháng chiến đối với cá 

nhân. UBND thành phố Lào Cai có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN; Các Ban xây dựng Đảng, Đoàn thể; Các 

cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường: 

 1.1. Tổ chức tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 1963/HD-CT ngày 

16/11/2022 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới tất cả cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn thành phố được biết 
và hiểu rõ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khen thưởng thành tích 

thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo đảm không để sót 
trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn cũng như không để khen sai, khen nhầm. 

1.2. Các cơ quan, đơn vị, xã phường chịu trách nhiệm trước UBND thành 
phố đối với các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phong tặng, truy tặng danh 

hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến đối với cá nhân mà không được 
trình khen thưởng. 

1.3. Về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, tuyến trình, hồ sơ: Thực 

hiện theo Hướng dẫn số 1963/HD-CT ngày 16/11/2022 của Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam và văn bản số 185/UBND-NC ngày 14/01/2023 của 
UBND tỉnh Lào Cai (sao gửi kèm theo). 

2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ 

và các cơ quan đơn vị có trách nhiệm thẩm định thành tích, xem xét kỹ hồ sơ của 
các trường hợp đề nghị; là đầu mối chủ trì hướng dẫn, tham mưu UBND thành 

phố tổ chức họp Hội đồng TĐKT xét và thực hiện quy trình theo quy định.  

3. Phòng Nội vụ: Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ 

quan liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát và thẩm định chặt chẽ, chính xác những 



 2 

hồ sơ đủ điều kiện, tham mưu Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố xét duyệt và 
trình khen thưởng theo đúng quy định. 

 Lưu ý:  Việc xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân 

dân thời kỳ kháng chiến đối với tập thể: Tiếp tục thực hiện theo Thông báo kết 
luận số 34-TB/TW ngày 13/6/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng 

dẫn số 1297/HD-CT ngày 18/7/2017 của Tổng cục Chính trị hướng dẫn thực hiện 
Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phong tặng, truy 

tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân thời kỳ kháng chiến.  

(Có Thông báo kết luận số 34-TB/TW ngày 13/6/2017 và Hướng dẫn số 1297/HD-

CT ngày 18/7/2017 kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường căn cứ triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Chỉ huy Quân sự thành phố) tổng 
hợp gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT TU, HĐND TP; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Cổng TTĐT TP; 
- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

  
 

Hoàng Đăng Khoa  
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