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V/v khen thưởng thành tích tiêu biểu
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
phòng, chống dịch Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

01 tháng9

Phú Yên, ngày

năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang
diễn biến phức tạp; cùng với các cấp, các ngành, ngành Giáo dục đã vào cuộc
kịp thời, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhiều cơ sở giáo
dục; thầy, cô giáo đã xông pha cùng tuyến đầu chống dịch, tham gia tổ COVID
cộng đồng, trực chốt xuyên đêm, lập những bếp ăn tình nguyện ủng hộ phòng
chống dịch bệnh,…
Thực hiện công văn số 05/HD-SNV ngày 06/8/2021 của Sở Nội vụ về việc
hướng dẫn khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, đối
tượng và hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 như sau:
1. Đối tượng, hình thức khen thưởng
a) Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trực
tiếp tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác phòng, chống dịch (Chú trọng khen
thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch).
b) Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Để tặng thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có
thành tích tiêu biểu xuất sắc khi trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến
đầu; các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, có nhiều đóng góp về kinh
phí, vật chất, trang thiết bị, v.v…trong phòng, chống dịch; tập thể, cá nhân có ý
tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, tuyên truyền góp phần tích cực
vào công tác phòng, chống dịch.
Thành tích thật sự nổi bật có phạm vi ảnh hưởng lan tỏa, nêu gương trong
ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.
3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
- Tờ trình của cấp đề nghị;
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- Báo cáo tóm tắt thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân (theo mẫu đính
kèm).
Các đơn vị gửi hồ sơ (gồm Tờ trình và Báo cáo tóm tắt thành tích (cả bản
PDF và file word) về email: nguyenthanhhoang@phuyen.edu.vn trước ngày
07/9/2021 để tổng hợp trình các cấp khen thưởng.
4. Tiền thưởng
Tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:
chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của ngành; Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh:
Chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.
hiện./.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Huy Văn
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ĐƠN VỊ……
Danh sách tóm tắt thành tích các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thành tích tiêu biểu
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Cấp đề nghị khen:……..
TT

Tên đơn vị

……, Sở Giáo dục và
Đào tạo Phú Yên

Báo cáo tóm tắt thành tích
Khoảng ½ trang giấy

2. CÁ NHÂN: (Ví dụ)
TT

Giới
Ông
(bà)

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Báo cáo tóm tắt thành tích
Khoảng ½ trang giấy

