
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:          /UBND-VP8 
V/v thực hiện khen thưởng  

trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng 4 năm 2020 

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Văn bản 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; trước tình 

hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, để động 

viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng chống 

dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

UBND các huyện và thành phố Nam Định: 

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các 

nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó tập trung vận động các cấp, các ngành và nhân 

dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau 

vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi bệnh tật. 

2. Tạm dừng việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua 

yêu nước (theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh tổ 

chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấptiến tới Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X) cho đến khi có thông báo được tổ chức trở lại. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen 

thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác 

phòng chống dịch bệnh, không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng. 

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

trang; các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp… 

 4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm 

quyền (Giấy khen) và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được 

thành tích để động viên, khích lệ kịp thời.  

Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh 

hưởng lớn, thì xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 



 

 

5. Hồ sơ, thủ tục: Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản theo 

quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định 

tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (để b/c);  

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như  trên; 

- Lưu:  VP1,  VP8. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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