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         Kính gửi:  

                       - Các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

                        chính trị - xã hội cấp huyện; 

                        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

    - Các doanh nghiệp, trường học thuộc các khối thi đua của huyện. 
 

Thực hiện Văn bản số 4025/UBND-NC ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện yêu cầu các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học thuộc các khối thi đua của huyện thực hiện việc khen thưởng 

và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên; phát hiện, khen 

thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, nhưng chưa được các cấp khen thưởng. 

Trong đó, tập trung ưu tiên khen thưởng: 

- Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các 

tập thể, cá nhân ở địa bàn trọng điểm, tuyến đầu trực tiếp tham gia công tác 

phòng, chống dịch.  

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức kinh tế trong và ngoài huyện tham gia tích 

cực phong trào ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

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

trợ giúp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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2. Hình thức khen thưởng 

- Huân chương Lao động. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Giấy khen của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh; Chủ tịch UBND, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và 

cấp xã. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Huân chương Lao động 

Tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh, 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 và đào tạo, tài 

chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, 

thông tin và truyền thông, 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 các cấp có thẩm quyền ghi nhận và đánh giá cao. 

3.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh 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, địa phương, đơn vị. 

3.3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Đối với tập thể: 

+ Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 

19, có phạm vi ảnh hưởng trên toàn tỉnh. 

+ Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

+ Doanh nghiệp có đóng góp thiết thực, hiệu quả bằng tiền, vật chất trị giá 

từ 300 triệu đồng trở lên. 

- Đối với cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và có sáng kiến, giải pháp trong công 

tác tham mưu thực hiện hoặc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

+ Trực tiếp thực hiện  nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có thành 

tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

+ Cá nhân, nhà hảo tâm có đóng góp bằng tiền, vật chất trị giá 100 triệu 

đồng trở lên hoặc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền, 

vật chất trị giá 300 triệu đồng trở lên. 
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3.4. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

- Đối với tập thể 

+ Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 

19, có phạm vi ảnh hưởng trên toàn huyện. 

+ Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

+ Doanh nghiệp có đóng góp thiết thực, hiệu quả bằng tiền, vật chất trị giá 

từ 200 triệu đồng trở lên. 

- Đối với cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và có sáng kiến, giải pháp trong công 

tác tham mưu thực hiện hoặc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

+ Trực tiếp thực hiện  nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có thành 

tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

+ Cá nhân, nhà hảo tâm có đóng góp bằng tiền, vật chất trị giá 50 triệu 

đồng trở lên hoặc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền, 

vật chất trị giá 150 triệu đồng trở lên. 

3.5. Giấy khen của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:  

- Các xã, thị trấn căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19, để xây dựng tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen cho các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

nhưng chưa được xét đề nghị cấp trên khen thưởng. 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã tặng cho tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, có phạm vị ảnh hưởng 

trong địa phương.  

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, bao 

gồm: 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị, địa phương kèm theo danh 

sách tập thể thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. 

+ Trích Biên bản họp thi đua của đơn vị trình khen. 

+ Báo cáo và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân trong đó ghi rõ hành 

động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng do cơ quan, đơn vị đề nghị 

khen thưởng thực hiện 

- Số lượng hồ sơ: 

+ Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động: 04 bộ, 

+ Hồ sơ đề nghị tặng Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 03 bộ. 

+ Hồ sơ đề nghị  Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01 bộ. 

+ Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen: 01 bộ. 
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5. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các xã, thị trấn xét, chọn 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen 

thưởng gửi về UBND huyện (qua phòng Y tế) từ ngày 01/7/2021.  

- Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp, thẩm định hồ sơ, 

trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện 

tặng Giấy khen và trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện (qua Phòng nội vụ). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ Công văn này các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện việc khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xem xét điều kiện trình khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có đóng góp cho công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

3. Phòng Y tế (thường trực phòng chống dịch bệnh covid-19) tiếp nhận hồ 

sơ, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân trình Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện khen thưởng theo quy định. 

4. Phòng Nội vụ (thường trực Hội đồng - Khen thưởng huyện) thẩm định 

thành tích của các tập thể, cá nhân trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem 

xét đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và trình các cấp có thẩm 

quyền khen thưởng theo quy định. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, 

đề nghị các phòng, ban ngành, đơn vị, địa phương phản ánh về Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng TĐKT huyện; 

- Lưu: VT, HĐTĐKT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Nguyễn Hải Nam 
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