
UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /CV-NV 

V/v nộp hồ sơ điện tử trên cổng dịch vụ 

hành chính công của tỉnh đối với 10 thủ 

tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng và không dùng hồ sơ giấy. 

Phú Mỹ, ngày       tháng      năm 2022 

 

                                              

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc thị xã; 

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thi đua  

 tại thị xã. 

 

Thực hiện Công văn số 2322/UBND-VP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của 

UBND thị xã Phú Mỹ v/v tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 

các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng 

dịch vụ công tỉnh.  

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng sẽ thực 

hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với 10 thủ tục 

hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng được cung cấp trên cổng dịch vụ hành 

chính công của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/) bằng hồ 

sơ trực tuyến không tiếp nhận hồ sơ giấy. 

Phòng Nội vụ (thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) chỉ tiếp 

nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, khi nhận được đầy đủ thành phần hồ sơ từ Trung tâm phục vụ hành 

chính công thị xã và từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn 

thư của cơ quan và qua phần mềm quản lý văn bản iDesk, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thị xã Phú Mỹ. 

Để đảm bảo việc trình hồ sơ điện tử liên thông đến UBND thị xã trên hệ 

thống một cửa điện tử được chính xác, đầy đủ cũng như việc thẩm định hồ sơ đề 

nghị khen thưởng. Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua – 

khen thưởng) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi nộp hồ sơ trên cổng 

dịch vụ hành chính công của thị xã lưu ý một số vấn đề sau: 

- Hồ sơ điện tử khi nộp trên hệ thống một cửa điện tử phải đầy đủ thành 

phần hồ sơ như khi trình hồ sơ giấy. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ điện tử khi nộp trên cổng dịch vụ 

hành chính công của thị xã. 

- Đối với Tờ trình, danh sách đề nghị khen thưởng scan nối lại thành 01 

file và đề nghị đặt tên như sau: Số Tờ trình_Năm ban hành Tờ trình_Đơn vị 

trình khen thưởng.pdf (Ví dụ: 18_2022_TTr_Phuong My Xuan.pdf). 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/


2 

 

- Đối với Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị đặt tên 

như sau: Số Biên bản_Năm ban hành Biên bản_Đơn vị trình khen thưởng.pdf 

(Ví dụ: 19_2022_BB_ Phuong My Xuan.pdf). 

- Đối với Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen 

thưởng, đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh số thứ tự theo đúng thứ tự của tập thể, 

cá nhân trong danh sách kèm theo tờ trình và đặt tên như sau: Số thứ 

tự_BCTT_Tên tập thể hoặc cá nhân.pdf (Ví dụ: 01_BCTT_Tran Van A Phường 

My Xuan.pdf). Sau đó cho vào 1 thư mục và nén lại ở định dạng rar hoặc zip đặt 

tên là BCTT. 

 Lưu ý: tên file được đặt không có dấu, khi đính kèm các file scan lên hệ 

thống đảm bảo phải có chữ ký và đóng dấu đầy đủ, xoay văn bản theo hướng 

thuận chiều đọc.  

 Phòng Nội vụ (thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) sẽ 

không tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ điện tử thực hiện không đúng theo hướng 

dẫn tại văn bản này. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên hệ với Phòng Nội vụ, điện thoại 02543.876.364 để 

được hướng dẫn. 

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

    Nguyễn Luân Vũ 
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