
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 
 

  Số:            /UBND-NVLĐTB&XH 
 

V/v cấp đổi, cấp lại hiện vật khen 

thưởng cấp Nhà nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Côn Đảo, ngày       tháng       năm 2021 

                                            Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp 

thuộc huyện; 

- Trưởng 09 khu dân cư. 
              

Căn cứ Công văn số 511/BTĐKT-NV ngày 18/11/2021 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp 

Nhà nước; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Để tiếp tục giải quyết nhu cầu cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng phục 

vụ kịp thời cho cán bộ và Nhân dân theo Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 

10/9/2014 và Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện việc rà soát những 

Bằng Huân, Huy chương kháng chiến bị mất, bị hư hỏng chưa được cấp đổi, cấp lại 

đã có mẫu dấu, chữ ký (cấp đổi, cấp lại được) và các trường hợp chưa có mẫu dấu, 

chữ ký (chưa cấp đổi, cấp lại được) tính đến thời điểm hiện nay. 

Trường hợp chưa cấp đổi, cấp lại được thì lập hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ - 

Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trước ngày 30/11/2021. 

2. Trưởng 09 khu dân cư niêm yết công văn này tại địa điểm người dân dễ 

nhìn thấy và hướng dẫn người dân liên hệ Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh 

và Xã hội để lập hồ sơ cấp đổi, cấp lại Bằng Huân, Huy chương kháng chiến nếu có 

nhu cầu. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thông tin nội dung cấp đổi, cấp 

lại Bằng Huân, Huy chương kháng chiến trên sóng truyền thanh, truyền hình để 

Nhân dân trên địa bàn huyện biết thực hiện. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại Bằng Huân, Huy chương kháng chiến (03 bộ 

bản chính): 

- Đối với trường hợp cấp đổi: Đơn đề nghị cấp đổi của cá nhân khi có hiện 

vật khen thưởng bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng và hư hỏng vì lý do khách 

quan như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn kèm theo hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi 

(mẫu 4.1b phụ lục IV Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ). 

- Đối với trường hợp cấp lại: Đơn đề nghị cấp lại của cá nhân khi có hiện vật 

khen thưởng bị thất lạc, bị mất do khách quan như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn (mẫu 

4.2b phụ lục IV Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ) 
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5. Giao Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện lập hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo 

quy định (nếu có). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, khu dân cư triển khai 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
Phuc-TĐKT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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