
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
 

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 bổ sung 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. 

Căn cứ văn bản số 699/SNV-BTĐKT ngày 16/6/2021 của Ban Thi đua 

khen thưởng, Sở Nội vụ về hướng dẫn bổ sung khen thưởng thành tích trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngày 10/6/2021, Sở Y tế đã ban hành văn bản số 3162/SYT-TCCB về 

hướng dẫn khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 

2021. 

Để kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu trong chỉ đạo, tổ chức triển khai trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước . Sở Y tế 

hướng dẫn bổ sung 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: 

1. Khen thưởng cấp Nhà nước 

1.1. Hình thức khen thưởng 

- Huân chương Lao động;  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

Thực hiện theo khoản 3, mục II, Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 

26/5/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cụ thể:  

- 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 ninh 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. 

- 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 
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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. 

2. Thủ tục, hồ sơ 

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ về thủ tục, hồ sơ trình các hình 

thức khen thưởng trong phòng, chống dịch Covid - 19, cụ thể: 

2.1. Thủ tục 

- Trên cơ sở hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước. Các cơ 

quan, đơn vị xét chọn, đề nghị khen thưởng theo nguyên tắc “Cấp nào quản lý 

về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì 

cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với 

các đối tượng thuộc phạm vi quản lý”. 

- Việc đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự thủ tục đơn giản (quy 

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

phủ). 

2.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm: 03 bộ (bản 

chính): 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (kèm theo 

danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng); 

- Bản tóm tắt thành tích (theo mẫu đính kèm văn bản này) của cá nhân, 

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. 

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng gửi đồng 

thời vào địa chỉ email: khaiytdpls.khtc@gmail.com  

3. Các nội dung khác (không bao gồm nội dung hồ sơ đề nghị khen 

thưởng) thực hiện theo văn bản số 3162/SYT-TCCB ngày 10/6/2021 của Sở Y 

tế về hướng dẫn khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

năm 2021. 

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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