
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ NỘI VỤ  

e 
Số:          /SNV-TĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng       năm 2021 

V/v khen thưởng thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và khen thưởng các 

doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày 

Doanh nhân Việt Nam 13/10 

 

   Kính gửi: 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Tổ chức đại diện doanh nghiệp. 

 

Căn cứ Công văn số 12657/UBND-VP ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; Công văn số 13666/UBND-VP ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về việc 

không xét tặng Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các công việc sau: 

1. Về khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, khen thưởng 

theo thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; trường hợp lập được thành tích thật sự xuất 

sắc tiêu biểu thì khẩn trương đề nghị UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình Nhà 

nước khen thưởng.  

Đối tượng đề xuất UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình Nhà nước khen 

thưởng như sau: 

- Tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay, giải pháp mới, mô hình hiệu 

quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, là tấm gương điển hình 

trong phòng, chống dịch bệnh, điều trị cho người nhiễm bệnh;  

- Những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh, những tình nguyện viên, người làm công tác thiện nguyện ngày đêm cùng 

với người dân chống chọi lại dịch bệnh Covid-19;  
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- Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ tiền, hiện vật phục vụ công 

tác phòng, chống dịch. 

2. Về khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày 

Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

Đề nghị các sở, ban, ngành; các tổ chức đại diện doanh nghiệp; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố xem xét, lựa chọn, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho 

các doanh nghiệp tiêu biểu trong thời gian qua có nhiều đóng góp trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì được sản xuất kinh doanh, ổn định 

việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh vào dịp kỷ niệm ngày 

Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay. Thời gian đề nghị khen thưởng trước ngày 

7/10/2021. 

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự, thủ tục đơn giản 

gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị; 

- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp, trong 

đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng. (Có mẫu kèm theo) 

Hồ sơ đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nộp trực tiếp trên cổng 

dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn/. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (03 bộ) nộp trực tiếp tại Ban Thi 

đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ địa chỉ số 01, Phạm Văn Đồng, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
- VCCI chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Lưu: VT, VP, BTĐKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bách Tiến 
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