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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc khen thưởng thành tích trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19.

Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thành phố;
- Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2125/TLĐ ngày 09/6/2021 của Tổng LĐLĐ Việt
Nam về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid19;
Nhằm kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành
tích, đóng góp và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên trong công tác phòng chống dịch
Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh
thực hiện một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận
thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch
Covid-19; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau, cùng quyết tâm, đồng lòng vượt qua
mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.
2. Tăng cường công tác phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng theo
thẩm quyền và đề xuất cấp trên khen thưởng với tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch.
3. Về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng
3.1 Đối tượng tập trung khen thưởng:
- Cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu;
- Các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp, đông
công nhân lao động;
- Tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, có hiệu quả trong
công tác phòng, chống dịch;
- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ
giúp công tác phòng chống dịch.
3.2 Hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh;
- Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS theo thẩm
quyền.
3.3 Tiêu chuẩn khen thưởng
- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có phạm vi ảnh hưởng ở
cấp nào thì khen thưởng ở cấp đó.
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- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có tính nêu gương,
lan tỏa mạnh mẽ, có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần
thiết, có ý tưởng sáng tạo; tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác phòng,
chống dịch mang lại hiệu quả cao thì xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Ban
chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc
Huân chương Lao động.
4. Về thời gian, thủ tục, hồ sơ:
- Thực hiện thủ tục, hồ sơ đơn giản quy định tại Điều 55 Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, cụ thể:
Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm 03 bộ (bản chính),
gồm có: a) Tờ trình của Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc;
b) Bản tóm tắt thành tích 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 theo thủ tục đơn giản.
- Các cấp Công đoàn xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá
nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Tổ
chức tôn vinh trang trọng, ý nghĩa phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở; tuyên
truyển tạo sự lan tỏa và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch.
- LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách Pháp luật)tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen
thưởng bắt đầu từ 15/6/2021.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn triển khai thực
hiện, đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, ý nghĩa của việc khen thưởng. Quá trình
thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính
sách Pháp luật) để được phối hợp giải quyết./.
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