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HƢỚNG DẪN  

Khen thƣởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích  

trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

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

trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 31/3/2020, UBND huyện 

đã có công văn số 340/UBND-NV về việc nhất trí đề xuất xin chủ trương khen 

thưởng trong phòng chống dịch bệnh covid-19. 

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

biểu trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện, qua đó tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, công 

chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; cán bộ, chiến sĩ thuộc 

các lực lượng vũ trang; công chức, viên chức các đơn vị đóng quân trên địa bàn 

huyện và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ 

động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện hướng dẫn công tác khen thưởng 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện như sau: 

 I. ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 

 1. Đối với tập thể: Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các 

xã, thị trấn; các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đơn vị ngành dọc, đơn vị lực 

lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện. 

2. Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn; cán bộ, công chức các ban, ngành, 

đoàn thể huyện; cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị ngành dọc, đơn vị lực 

lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện; các Doanh nghiệp, doanh nhân, 

nhà hảo tâm, nhân dân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

 II. TIÊU CHUẨN, SỐ LƢỢNG KHEN THƢỞNG 

 1. Tiêu chuẩn 

- 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 

huyện; 

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

chất trị giá từ 50 triệu đồng trở lên. 

- Đối với cá nân 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. 

- Đối với doanh 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 50 triệu đồng trở lên. 

 * Lưu ý: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quy định tiêu chuẩn và khen 

thưởng theo thẩm quyền.   

2. Số lƣợng khen thƣởng 

Hôị đồng Thi đua, khen thưởng huyêṇ xem xét, lưạ choṇ 07 tâp̣ thể và 13 cá 

nhân đủ điề u kiêṇ , tiêu chuẩn đề nghi ̣ Chủ tic̣h UBND huyêṇ khen thưởng theo 

quy điṇh. 

 III. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ UBND HUYỆN KHEN THƢỞNG 

 Hồ sơ đề nghị UBND huyện khen thƣởng lập thành 02 bộ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (kèm theo 
danh sách tóm tắt thành tích). 

 - Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng của đơn vị trình khen thưởng. 

 - Báo cáo tành tích của tập thể và cá nhân. 

 - Biểu tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Các cơ quan, đơn vi ̣  

 Căn cứ đối tươṇg , tiêu chuẩn taị hướng dẫn này , lưạ choṇ các tâp̣ thể , cá 

nhân đủ điều kiêṇ, tiêu chuẩn đề nghi ̣ UBND huyêṇ khen thưởng, hướng dâñ hoàn 

thiêṇ hồ sơ gửi về  Bô ̣phận tiếp nhận và t rả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và 

UBND huyện chậm nhất ngày 20/4/2020.  

 2. Phòng Nội vụ 

 Thẩm định hồ sơ của các tập thể , cá nhân đề nghi ̣ khen thưở ng, trình Hội 

đồng Thi đua , Khen thưởng huyêṇ xét , đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen 

thưởng theo quy điṇh. 

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghi ̣ các cơ 

quan, đơn vi ̣ quan tâm triển khai thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện; 

- Các ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an, BCHQS huyện; 

- Đồn Biên phòng: 33, 35; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH HĐTĐKT 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTĐKT 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 

(B/c) 
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