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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-TCCB   Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 
V/v hướng dẫn khen thưởng trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 năm 2021  

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 616/SNV-BTĐKT ngày 28/5/2021 của Ban Thi đua 

khen thưởng, Sở Nội vụ về Hướng dẫn khen thưởng thành tích phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Sở Y tế hướng dẫn một số nội dung về công tác khen thưởng đối với tập 

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

bệnh Covid-19 năm 2021, cụ thể như sau: 

I. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung khen thưởng:  

- 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, ủng hộ công tác phòng 

chống dịch; 

- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Bằng khen của UBND tỉnh 

1.1. Đối với tập thể: Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên 

truyền, triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

1.2. Đối với doanh nghiệp: Có đóng góp thiết thực, hiệu quả bằng tiền, vật 

chất trị giá từ 300 triệu đồng trở lên. 

1.3. Đối với cá nhân: Đạt một trong các điều kiện sau: 

- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 
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- Có sáng kiến, giải pháp trong công tác tham mưu cho lãnh đạo thực hiện 

có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

- Có nhiều cố gắng, nỗ lực trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

1.4. Đối với doanh 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 200 triệu đồng trở lên. 

2. Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế 

2.1. Đối với tập thể: Có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, 

triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Đối với Doanh nghiệp: Có đóng góp thiết thực, hiệu quả bằng tiền, 

vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2.3. Đối với cá nhân đạt một trong các điều kiện sau:  

- Có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; 

- Có sáng kiến, giải pháp trong công tác tham mưu cho lãnh đạo thực hiện 

có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

- Có nhiều cố gắng, nỗ lực trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

2.4. Đối với doanh nhân, nhà hảo tâm: Có đóng góp bằng tiền, vật chất 

hoặc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền, vật chất cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Chủ thể đề nghị khen thưởng 

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn quy định tổ chức xét 

chọn, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.  

- Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị không tiếp tục đề nghị khen thưởng đối với 

các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đã được Thủ 

tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng được chia thành 2 

đợt, cụ thể: 

- Đợt 1: Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng từ ngày 

15/6/2021 đến hết ngày 18/6/2021. 

- Đợt 2: Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng từ ngày 

16/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021. 

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ (Bộ phận thường trực 

Thi đua – Khen thưởng) của Sở Y tế. 
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V. HỒ SƠ VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo quy trình khen thưởng đột 

xuất (có mẫu báo cáo gửi kèm), 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần hồ sơ như sau: 

1. Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị kèm theo danh sách 

(03 bản); 

- Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cùng cấp (03 bản); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (03 bản), thực hiện theo mẫu số 

06 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân (03 bản). 

2. Hồ sơ đề nghị Sở Y tế khen thưởng 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị kèm theo danh sách 

(01 bản); 

- Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cùng cấp (01 bản); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (01 bản), thực hiện theo mẫu số 

06 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân (03 bản). 

* Lưu ý: Không xem xét đối với: 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị gửi chậm so với thời gian quy 

định; 

- Hồ sơ không đạt yêu cầu (không đảm bảo theo các tiêu chuẩn tại mục III 

của hướng dẫn này). 

Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên 

hệ với Bộ phận thường trực Thi đua - Khen thưởng của Sở Y tế, số điện thoại: 

02053.703.999 để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                                              
- Các PGĐ Sở; 
- Công đoàn ngành; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng Sở; 

- Wesite của Sở Y tế; 

- Lưu: VT,TCCB.  

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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