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Nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành 

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

Căn cứ Công văn số 1836-CV/TĐTN-PT, ngày 17/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19”.  

Ban Thường Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ 

sở đoàn trực thuộc quan tâm, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời (nếu có) cho những 

trường hợp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến đầu và những tấm gương 

hy sinh quên mình trong công tác phòng chống dịch bệnh; những tình nguyện 

viên và người làm công tác thiện nguyện đang ngày đêm cùng với người dân 

chống chọi lại dịch bệnh Covid-19. 

2. Việc đề nghị xem xét khen thưởng phải theo quy định của pháp luật về 

thi đua, khen thưởng; đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục thực hiện theo 

Hướng dẫn số 1247/HD-BTĐKT ngày 26/5/2020 và Hướng dẫn số 1248/HD-

BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. 

3. Hồ sơ khen thưởng bao gồm: 

- Công văn đề nghị khen thưởng của đoàn cấp cơ sở. 

- Báo cáo thành tích cá nhân hoặc tập thể trong qúa trình tham gia công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19  (có xác nhận của cấp ủy/thủ trưởng đơn vị). 

- Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân hoặc tập thể trong qúa trình tham gia 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 (không quá một trang A4). 

- Bản sao có công chứng các bằng khen, giấy khen, quyết định khen 

thưởng, các danh hiệu thi đua, các giải thưởng … (nếu có) đã đạt được trong 

năm 2021. 

- 02 ảnh cá nhân (4cm x 6cm) 

Thời gian gửi hồ sơ về Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp trước ngày 23/9/2021 (bản mềm gửi qua Ioffice Đoàn khối). Ban Thường 
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vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở đoàn trực 

thuộc triển khai thực hiện theo tinh thần công văn này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Ban Phong trào; 

- Lưu VT.                       

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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