
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2020 
 

V/v thực hiện khen thưởng 

trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành; 

 - Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 549/BTĐKT-VI ngày 26/3/2020 của Ban Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện khen thưởng trong phòng chống 

dịch bệnh COVID-19, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau:  

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố ngoài 

việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo Công văn số 305/SNV-

BTĐKT ngày 19/3/2020 của Sở Nội vụ về việc khen thưởng trong phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19, chủ động khen thưởng theo thẩm quyền (Giấy khen) và tổ 

chức trao thưởng kịp thời ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất 

sắc về phòng, chống dịch COVID-19 để động viên khích lệ kịp thời; quan tâm 

khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trực 

tiếp tham gia phòng, chống dịch,… 

2. Giao Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xem 

xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm 

vi ảnh hưởng lớn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

để xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục khen thưởng theo quy định và gửi về Sở Nội vụ. 

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thủ tục khen thưởng và trình 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tăng Bằng khen.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTN, NC, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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