
SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG  

e 

Số:         /BTĐKT-NV 
V/v khen thưởng thành tích trong công tác 

phòng, chống dịch Covid -19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

       

    

        Kính gửi:   

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid -19 có nhiều diễn biến phức 

tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội và an toàn sức 

khỏe Nhân dân; các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh đang tập trung thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp ngăn chặn, quyết tâm không để dịch bùng 

phát trên địa bàn; nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ của cải, vật chất, 

xung kích không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm tham gia tuyến đầu 

trong công tác phòng, chống dịch. 

Thực hiện Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi 

đua – Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác 

phòng, chống dịch Covid -19; Công văn số 6486/UBND-VP ngày 09/6/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo của Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Để kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 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, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị tăng cường phát hiện khen thưởng theo thẩm 

quyền (không chờ đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng) đối với những 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp, cách làm hay, sáng 

tạo trong công tác phòng, chống dịch; chủ động tổ chức biểu dương và khen 

thưởng ngay sau khi tổ chức, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ 

kịp thời. Trường hợp thành tích tiêu biểu xuất sắc thì lập hồ sơ trình UBND tỉnh 

khen thưởng hoặc đề xuất UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch 

Nước khen thưởng, cụ thể như sau: 
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1. Đối tượng khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, tập trung các đối tượng sau: 

- Tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia 

phòng, chống dịch tại tuyến đầu. 

- Tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, 

chống dịch. 

- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ 

giúp công tác phòng, chống dịch. 

2. Hình thức khen thưởng: 

a) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

b) Khen thưởng cấp Nhà nước: 

Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu có sức lan tỏa, 

phạm vi ảnh hưởng lớn đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh 

xem xét đề xuất UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc 

Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động: tiêu chuẩn khen thưởng 

thực hiện theo Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi 

đua – Khen thưởng Trung ương, cụ thể như sau: 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có 

nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng 

tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống 

dịch bệnh được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. 

- Huân chương Lao động: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng 

và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc trên các lĩnh vực: Y tế, quốc phòng, an 

ninh, giáo dục đào tạo, tài chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, 

khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông, hợp tác quốc tế, an sinh xã hội… 

hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần 

tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi 

nhận, đánh giá cao. 

3. Về thủ tục và địa điểm gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng:  

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo thủ tục đơn giản, bao gồm: 
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- Tờ trình của sở, ban, ngành, 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 tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (01 bộ) xin gửi 

về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 04, Phạm Văn Đồng, thành phố 

Bà Rịa. 

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân 

chương Lao động (04 bộ) xin gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh số 01, 

Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa. 

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT.TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, Phó CT HĐ.TĐKT tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Phòng NV các huyện, TP,TX; 

- Lưu VT, NV. 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Trần Thúy Ái 
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