
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG 

Số: 5335    /HD-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nha Trang, ngày   16  tháng 8 năm 2021 

HƢỚNG DẪN  

Tạm thời về thi đua, khen trong phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng 

địa bàn an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

Căn cứ Quyết định số 14802/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây 

dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố 

Nha Trang; 

Thực hiện Kế hoạch số 5162/KH-BCĐ ngày 10/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19” trên địa bàn thành phố về việc phát động và triển khai Phong trào 

“Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch COVID-

19” và Công văn số 7580/HD-BCĐ ngày 09/8/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào 

“Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch covid -19 

về việc hướng dẫn tạm thời về thi đua, khen trong phong trào “Toàn dân tham gia 

xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; UBND thành phố 

Nha Trang hướng dẫn tạm thời về thi đua, khen trong phong trào “Toàn dân tham 

gia xây dựng địa bàn an toàn 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 Phong trào 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, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào; 

góp phần thực hiện tốt mục tiêu mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp và tiến tới xóa 

“vùng đỏ”.  

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

II. ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHÍ THI ĐUA, SỐ 

LƢỢNG ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

Phong trào. Tập trung khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng: 

- Thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có ý tưởng 

mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiệp có nhiều thành 

tích xuất sắc, tiêu biểu trong phòng, chống dịch. 

2. Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh . 
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- Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố. 

- Giấy khen của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành 

phố, UBND các xã, phường. 

Lƣu ý: Khen thưởng Phong trào này là một trong những cơ sở để xem xét, 
lựa chọn, đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao 

động khi đạt được tiêu chuẩn quy định tại 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 COVID-19. 

3. Tiêu chí thi đua, số lượng đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh:  

a) Tập thể: đạt 2 tiêu chí thi đua 

- Xây dựng được Mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Mô hình) 

hoạt động hiệu quả, chất lượng, lan tỏa trong phạm vi toàn huyện, thị xã, thành 

phố; 

- Được đánh giá đạt tiêu chí “An toàn về Covid-19”; 

Riêng đối với cấp xã, cấp huyện đề nghị khen thưởng: có từ 99-100% thôn, 
tổ dân phố đạt 2 tiêu chí thi đua trên; 

b) Cá nhân: Có nhiều thành tích đóng góp ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, có 

tính thực tiễn cao; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tập thể góp phần đạt các 

tiêu chí thi đua của Phong trào. 

c) Số lượng khen thưởng: 

Mỗi thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp: 01 tập 

thể và 01 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu. 

4. Tiêu chí thi đua, số lượng đề nghị tặng Giấy khen của UBND thành phố:  

a) Tập thể: đạt 2 tiêu chí thi đua 

- Xây dựng được Mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Mô hình) hoạt 

động hiệu quả, chất lượng, lan tỏa trong phạm vi toàn thành phố; 

- Được đánh giá đạt tiêu chí “An toàn về Covid-19”; 

Riêng đối với UBND các xã, phường đề nghị khen thưởng: có từ 95% thôn, 
tổ dân phố đạt 2 tiêu chí thi đua trên; 

b) Cá nhân: Có nhiều thành tích đóng góp ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, có 

tính thực tiễn cao; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tập thể góp phần đạt các 

tiêu chí thi đua của Phong trào. 

c) Số lượng khen thưởng: 

Mỗi thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp: 01 tập 

thể và 01 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu. 
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5. Tiêu chí thi đua, số lượng đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố, UBND các xã, phường nghiên cứu, 

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 chí nêu trên các cơ quan, đơn vị, địa phương, 

doanh nghiệp xem xét, lựa 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 31/7/2017 của Chính phủ). 

2. Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng). 

- Bản tóm tắt thành tích của thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, 

doanh nghiệp trình khen; trong đó ghi rõ đã đạt các tiêu chí thi đua; cá nhân có 

những sáng kiến, đóng góp hiệu quả, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị 

khen thưởng. 

- Số lượng Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh: 02 bộ (bản chính). 

- Số lượng Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp thành phố: 01 bộ (bản chính). 

b) Tuyến trình khen thưởng: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiến hành họp xét khen 

thưởng và đề nghị cấp tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành 

phố) tổng hợp hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, 

báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo có ý kiến thống nhất và gửi Phòng Nội vụ thẩm 

định. 

- Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét 

quyết định khen thưởng theo quy định hoặc trình Chủ tịch UBND thành phố đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

c) Thời gian trình khen thưởng: 

- Trước mắt, Ban Chỉ đạo sẽ xem xét, quyết định trình Chủ tịch UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đối với các thôn, tổ dân phố được 

xác định là an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. 

- Ban Chỉ đạo Phong trào sẽ bố trí họp lần đầu vào ngày 23/8/2021 để xem 

xét khen thưởng tiếp theo đối với thành tích của thôn, tổ dân phố, các đơn vị... 

Thời gian Phòng Văn hóa và Thông tin nhận hồ sơ trước ngày 17/8/2021. 
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- Thời gian nhận hồ sơ và họp các lần sau: Chậm nhất là 09h00 sáng thứ 6 

hàng tuần các đơn vị gửi hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố để 

tổng hợp và đăng ký Ban Chỉ đạo Phong trào bố trí họp vào ngày thứ 2 của tuần 

tiếp theo. 

* Trường hợp có các thay đổi về thời gian, Ban Chỉ đạo sẽ có thông báo 

riêng để các đơn vị thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Căn cứ Hướng dẫn này, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp 

căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và mức độ đóng góp, tham gia 

của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Phong trào để xét chọn, khen thưởng theo 

thẩm quyền (Giấy khen) và đề nghị cấp trên khen thưởng. Chú trọng khen thưởng 

các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia Phong trào có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

hoặc đặc biệt xuất sắc. 

2. Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa - 

Thông tin và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh 

sách đề nghị khen thưởng. 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp 

quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có 

phát sinh nội dung liên quan thi đua, khen thưởng của Phong trào, đề nghị phản 

ánh về UBND thành phố (Phòng Nội vụ) để tổng hợp./. 

 

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; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Y tế; 

- 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 Nha Trang) 
 

 

TT Họ và tên  Chức vụ Cơ quan, 

đơn vị đang 

công tác  

Tóm tắt thành tích  

1 Ông/Bà     
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