
SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

e
Số:         /BTĐKT-NV

V/v thực hiện khen thưởng đột xuất trong
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 năm 2020

     

      Kính gửi:  
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh;

Thực hiện Công văn số 3146/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
về việc triển khai một số chế độ đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công văn
số 15/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 01/4/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
tỉnh về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích, đóng
góp của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19, Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan
Đảng, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác
tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, các mô hình hay, cách làm tốt trong
công tác  phòng,  chống dịch để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc  đề xuất
UBND tỉnh khen thưởng, không đợi đến khi hết dịch mới khen thưởng.

Về thủ tục hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng: thực hiện theo thủ tục
đơn giản, bao gồm:

- Tờ trình của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; UBND huyện,
thành phố, thị xã;

- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp,
trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo
thủ tục đơn giản.

Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng xin gửi về Trung tâm phục vụ
hành chính công, số 04, Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa (nếu trong quá trình
nộp hồ sơ, cơ quan, đơn vị gặp khó khăn, đề nghị liên hệ đồng chí Đào Thị Thế,
số điện thoại 0937 078408 để được hướng dẫn). Đề nghị các cơ quan, đơn vị xét
và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất
sắc đột xuất, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, trình các cấp khen thưởng. Bên
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cạnh đó, tổ chức tôn vinh trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế tại
cơ sở, tuyên truyền tạo sự lan tỏa và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng,
chống dịch.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các sở,  ban, ngành, cơ quan
Đảng, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị
tham gia thi đua tại tỉnh quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó CT HĐ.TĐKT tỉnh (b/c);
- Phòng NV các huyện, TP,TX;
- Lưu VT, NV.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Thúy Ái

2


	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tham gia thi đua tại tỉnh quan tâm thực hiện./.

		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-04-09T19:36:12+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trần Thúy Ái<aitt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-04-09T19:37:36+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ban Thi đua - Khen thưởng<btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-04-09T19:37:41+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ban Thi đua - Khen thưởng<btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




