
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG 

Số:  5209 /HD-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nha Trang, ngày  11   tháng 8 năm 2021 

HƢỚNG DẪN  

Về việc khen thƣởng thành tích trong công tác phòng, chống   

dịch bệnh COVID-19 

 

  Căn cứ hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi 

đua – Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID -19 và Hướng dẫn số 7115/HD-UBND ngày 

29/7/2021 của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; UBND thành phố Nha Trang hướng dẫn khen 

thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Đánh giá, biểu dương, tôn vinh 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 thành phố Nha Trang. 

2. Cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng, các gương điển hình tiên tiến, gương 

người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch 

bệnh thời gian qua. 

3. Thực hiện đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

II. ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƢỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

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

dịch bệnh COVID -19. 

Tập trung khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng: 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham gia 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tuyến đầu;  

- Tập thể trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; 

- Cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về: trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, 

kinh phí, cơ sở vật chất; 

- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, 

trợ giúp công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Hình thức khen thưởng 

- Huân chương lao động. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Bằng khen của UBND tỉnh. 

- Giấy khen của UBND thành phố 

- Giấy khen của UBND các xã, phường. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

a) Tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động: 

Tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phong, 

chống dịch bệnh COVID-19, 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 và đào tạo; tài 

chính; công thương; giao thông vận tải, nông nghiệp; khoa học và công nghệ; 

thông tin và truyền thông; hợp tác quốc tế; an sinh 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 COVID-19 được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh 

giá cao.  

b) Tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: đạt 02 

tiêu chuẩn sau: 

- Tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, 

trang thiết bị cần thiết; hoặc có ý tưởng sáng tạo, tham gia tuyên truyền, cổ vũ, 

góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, lan tỏa trong toàn tỉnh Khánh Hòa. 

c) Tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: đạt 02 

tiêu chuẩn sau: 

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19; hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang 

thiết bị cần thiết; hoặc có ý tưởng sáng tạo, tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp 

phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, lan tỏa trong toàn thành phố thuộc 

tỉnh Khánh Hòa hoặc trong toàn sở, ban, ngành, doanh nghiệp thuộc tỉnh Khánh 

Hòa; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

d) Tiêu chuẩn đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố: 

đạt 02 tiêu chuẩn sau: 

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19; hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang 

thiết bị cần thiết; hoặc có ý tưởng sáng tạo, tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp 

phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, lan tỏa trong toàn thành phố hoặc 

trong các phòng, ban, doanh nghiệp và UBND các xã, phường thuộc thành phố 

Nha Trang; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. 
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e) Tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND các xã 

phường hướng dẫn theo quy định, phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ được giao. 

 III. THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƢỞNG  

 1.Thủ tục 

 - Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên các phòng, ban, doanh 

nghiệp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; UBND 

các xã, phường xét chọn, khen thưởng và đề nghị cấp trên 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 và 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 31/7/2021 của Chính 

phủ) 

2. Hồ sơ khen thưởng 

a) Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các phong, ban; doanh nghiệp; Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; UBND các xã, 

phường. 

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng kèm theo tóm tắt thành 

tích (ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng  theo mẫu 

đính kèm). 

b) Số lượng hồ sơ 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương Lao động, 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ): 04 bộ giấy (bản chính). 

 - Hồ sơ đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 02 bộ giấy 

(bản chính). 

 - Hồ sơ đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố: 01 bộ 

giấy (bản chính). 

c) Tuyến trình khen thưởng 

 - Các phòng, ban; doanh nghiệp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội thành phố và UBND các xã, phường tiến hành họp xét khen 

thưởng, lập danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng  theo mẫu quy định. 

 - Hồ sơ đề nghị khen thưởng các phòng, ban; doanh nghiệp; Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và UBND các xã, phường gửi 

về Phòng Y tế thành phố, đồng thời gửi kèm tệp văn bản điện tử - nếu đơn vị 

không có văn bản điện tử thì gửi qua thư điện tử: minhchi92yt@gmail.com để 

tổng hợp. 

mailto:minhchi92yt@gmail.com
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- Phòng Nội vụ thành phố thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng trình 

Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định; tham mưu hoàn tất hồ sơ trình 

UBND tỉnh khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định. 

3. Thời gian đề nghị các cấp khen thưởng: từ tháng 8/2021, hồ sơ đề nghị 

khen thưởng gửi về UBND thành phố (qua Phòng Y tế). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đặc điểm, hình hình, yêu 

cầu, nhiệm vụ và mức độ đóng góp, tham gia của các tập thể, cá nhân trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc 

đề nghị cấp trên khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao 

động trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19. 

2. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị. 

3. Giao cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố 

(Phòng Nội vụ) phối hợp với Phòng Y tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành 

phố khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố, các đoàn thể thành phố căn cứ 

chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại 

đoàn kết toàn dân, chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID – 19. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn khen thưởng trong công tác 

phòng,chồng dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố Nha Trang đề nghị các 

phòng, ban; doanh nghiệp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

thành phố và UBND các xã, phường quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 
- TT thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Phòng Nội vụ tp; 

- Phòng Y tế tp; 

- Các đơn vị thuộc Khối thi đua thành phố 

(VBĐT đơn vị có VBĐT, còn lại Vb giấy); 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu VT, NV. (25b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 Nguyễn Sỹ Khánh 
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DANH SÁCH VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ  

ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG  
 

(Kèm theo Hướng dẫn:          /HD-UBND ngày     tháng  8 năm 2021 của UBND  

thành phố Nha Trang) 

 
TT Tên tập thể  Thuộc Cơ quan/Đơn 

vị  

Tóm tắt thành tích  

1    
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DANH SÁCH VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG  

(Kèm theo Hướng dẫn:          /HD-UBND ngày    tháng 8 năm 2021 của UBND  

thành phố Nah Trang) 
 

 

TT Họ và tên  Chức vụ Cơ quan, 

đơn vị đang 

công tác  

Tóm tắt thành tích  

1 Ông/Bà     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-13T08:16:19+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Sỹ Khánh<nskhanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-13T08:16:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang<nhatrang@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




