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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV  

ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ  

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Công văn số 811/SNV-XDCQ&TN ngày 04/5/2020 của Sở Nội 

vụ về báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 

25/11/2014, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hòa An báo cáo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2014/TT-BNV 

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 

18/2014/TT-BNV 

a) Công tác tuyên truyền 

Thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ  

quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập 

và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị thanh niên xung phong chưa được 

xác định phiên hiệu, UBND huyện đã tổ chức triển khai với nhiều hình thức như: 

lồng ghép tuyên truyền trong Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật 

quý I năm 2015 tại cấp huyện 01 hội nghị với 120 người tham dự, tại cấp xã lồng 

ghép tuyên truyền trong hội nghị, cuộc họp, giao ban được 21 cuộc với gần 500 

người tham dự; Huyện đoàn thanh niên lồng ghép triển khai tuyên truyền đến 24 

cán bộ Đoàn từ cấp huyện đến cấp xã, Đoàn xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền đến 

124 bí thư chi đoàn cơ sở; thực hiện tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh 

huyện được 30 tin, 10 bài,… 

b) Công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện 

UBND huyện không ban hành văn bản riêng để triển khai thực hiện mà triển 

khai lồng ghép trong Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09/01/2015 về triển khai 

các văn bản pháp luật Quý I năm 2015 (trong đó có giới thiệu, tuyên truyền Thông 

tư số 18/2014/TT-BNV).  

c) Đánh giá về công tác chỉ đạo triển khai 

Thông tư số 18/2014/TT-BNV được triển khai với nhiều hình thức và tiếp 

cận được nhiều đối tượng. Qua giới thiệu, tuyên truyền về Thông tư số 

18/2014/TT-BNV đa số cán bộ, công chức, viên chức nắm nội dung, thông tin liên 

quan đến việc xác định phiên hiệu thanh niên xung phong, chế độ đối với thanh 

niên xung phong. 
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Tuy nhiên, bên cạnh đó việc triển khai vẫn còn một số hạn chế, việc ban 

hành các văn bản triển khai thực hiện ít, chưa có văn bản riêng để chỉ đạo, triển 

khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV. 

2. Kết quả thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV 

a) Kết quả xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong 

Việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong không thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện. 

b) Báo cáo kết quả việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên 

xung phong sau khi phiên hiệu được xác nhận  

Sau khi phiên hiệu thanh niên xung phong được xác định đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với 

thanh niên xung phong tham gia kháng chiến đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa 

phương mà chưa được hưởng các chế độ, chính sách (như chế độ hưu trí, chế độ 

bệnh binh, mất sức lao động,…). Cụ thể, sau khi Thông tư số 18/2014/TT-BNV có 

hiệu lực đã thực hiện giải quyết chế độ cho 12 trường hợp thanh niên xung phong 

đủ điều kiện. Số hồ sơ còn tồn đọng 09 hồ sơ, lí do: Xác minh lại thời gan tham gia 

TNXP và đơn vị tham gia.  

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Không có. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-

BNV của UBND huyện Hòa An báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp và tiếp tục chỉ đạo 

trong thời gian tới./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 



DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2014/TT-BNV 

(Kèm theo Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Hòa An) 
 

 
 

      

STT 
Cơ quan/đơn vị ban 

hành văn bản 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng 

ban hành 
Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 UBND huyện Hòa An 01/KHUBND 09/01/2015 Triển khai các văn bản pháp 

luật Quý I năm 2015 
 



KẾT QUẢ XÁC NHẬN PHIÊN HIỆU ĐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG 

(Kèm theo Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Hòa An) 

       

 

   

STT 

Cơ 

quan/đơn 

vị xác 

nhận 

phiên 

hiệu 

Văn 

bản 

xác 

nhận 

phiên 

hiệu 

Đơn vị TNXP 

được xác nhận 

phiên hiệu 

Số lượng 

cán bộ, 

quản lý 

đơn vị 

TNXP 

Số 

lượng 

đội 

viên 

Chế độ, chính sách đối với TNXP 

Ghi chú 

Tên gọi Ký hiệu 

Số lượng 

cán bộ, 

quản lý 

Số TNXP đã 

được hưởng 

chế độ, 

chính sách 

tại thời điểm 

thực hiện 

nhiệm vụ và 

sau khi hoàn 

thành nhiệm 

vụ 

Số TNXP đã 

được giải 

quyết chế độ, 

chính sách 

từ năm 1999 

đến nay 

Văn bản áp 

dụng giải 

quyết chế 

độ, chính 

sách 

Số TNXP 

chưa được 

hưởng chế 

độ, chính 

sách  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

                96 

Quyết định 

số  

40/2011/QĐ-

TTg ngày 27 

tháng 7 năm 

2011 của 

Thủ tướng 

Chính phủ   

9 

12 TNXP 

được giải 

quyết chế độ 

sau khi được 

xác nhận 

phiên hiệu 

theo Thông 

tư số 

18/2014/TT-

BNV 
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