
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ NỘI VỤ 

e 

Số:             /SNV-BTĐKT 

V/v khen thưởng các tổ chức, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh, công tác y tế và an sinh 

xã hội cho người dân. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2022 

  

Kính gửi: 

- 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. 

 

Nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, trong 02 năm qua, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) đã 

tham mưu UBND tỉnh ban hành 27 Quyết định khen thưởng cho 412 tập thể, 

532 cá nhân, hộ gia đình và trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 09 

tập thể, 01 cá nhân. Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh khen thưởng 

cho 9 tập thể, 142 cá nhân thuộc các đoàn công tác ngoài tỉnh đã hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh tham mưu UBND tỉnh tặng bảng “Ghi nhận tấm lòng vàng” cho 847 

tập thể và cá nhân đã có đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

Đặc biệt, ngày 06 tháng 5 năm 2022, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen 

thưởng) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh 

tổ chức Lễ tôn vinh các lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại buổi 

Lễ đã tổ chức biểu dương 06 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 

39 tập thể và 68 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích 

xuất sắc và nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 139/TTCH ngày 25/7/2022 của Trung tâm Chỉ 

huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển khai Thông báo kết luận số 

07-TB/BCĐ ngày 18/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm khen 

thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh, công tác y tế và công tác an sinh xã hội cho người 

dân. 

Đối với các trường hợp đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, tập trung đề 

nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có phát minh, 

sáng chế, sáng kiến, sáng tạo, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống dịch; tập 

thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tiêm chủng vắc xin 
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phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống dịch dịch bệnh sốt xuất huyết 

và các dịch bệnh nguy hiểm khác; tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ 

tiền, hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, an sinh xã hội cho 

người dân. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Nộp trực tuyến cổng dịch vụ hành chính công 

của tỉnh tại địa chỉ:https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TTCH Phòng chống dịch Covid-19; 

- Ban TĐKT; 

- Phòng Nội vụ các huyện, TX,TP; 

- Lưu VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Phong 
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