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Số: 27/HD-MTTQ-BTT

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 10 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công
tác vận động ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ Văn bản số 616/SNV-BTĐKT, ngày 28/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn về hướng dẫn khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid-19. Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn xây dựng Hướng
dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công
tác vận động, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Ghi nhận và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích
xuất sắc, tiêu biểu trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Qua đó phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc,
“thương người như thể thương thân” tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các cơ quan,
đơn vị, công ty, doanh nghiệp, tổ chức và toàn thể Nhân dân cùng chung tay, góp
sức ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid để tạo nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng,
chống dịch, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ
nhỡ, mất việc làm, một phần kinh phí mua vắc - xin tiêm cho toàn dân để sớm trở
lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.
2. Yêu cầu
Tổ chức biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, hiệu quả phù hợp
với công tác phòng, chống dịch covid -19.
II. NỘI DUNG
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác vận động ủng hộ Quỹ
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, ủng hộ hộ Quỹ phòng, chống
dịch Covid-19.
III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1. Đối tượng, hình thức khen thưởng
a) Đối tượng: Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có
nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ phòng,
chống Covid -19.

b) Hình thức khen thưởng:
- Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố (cấp huyện);
- Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
2. Tiêu chuẩn khen thưởng
a) Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện
- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện xem xét, khen thưởng cho các tập thể
và cá nhân có nhiều thành tích, xuất sắc trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ
Phòng, chống dịch Covid -19 theo tiêu chuẩn và số lượng do Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam cấp huyện quy định.
b) Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
* Đối với Tập thể
- Các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp thiết
thực, hiệu quả bằng tiền, hiện vật trị giá từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng.
- Các tổ chức vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 đạt mức từ
1 tỷ đồng trở lên.
* Đối với Cá nhân
- Doanh nhân, nhà hảo tâm: Có đóng góp bằng tiền, vật chất trị giá từ 50 triệu
đến dưới 100 triệu.
- Cá nhân có nhiều cố gắng, nỗ lực trực tiếp vận động các tổ chức, cá nhân ủng
hộ bằng tiền, vật chất trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng.
c) Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quy định cụ thể tại Hướng dẫn 616/SNV-BTĐKT, ngày 28/5/2021 của Sở
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn khen thưởng thành tích phòng, chống dịch
Covid-19.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị không tiếp tục đề nghị khen thưởng đối với các
tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đã được Thủ tướng
chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
3. Hồ sơ khen thưởng
Hồ sơ khen thưởng gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan;
- Biểu tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân;
- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng;
- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân (02 bộ- theo mẫu báo cáo số 06
Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ).
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4. Thời gian gửi hồ sơ
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn trước ngày 20/11/2021.
- Bản mềm (tờ trình, biểu tóm tắt thành tích và biên bản) gửi về địa chỉ email:
vanphongmttqtinh.ls@gmail.com.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công
tác vận động, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid -19 để đề nghị khen thưởng.
- Giao cho Ban phong trào – Dân tộc – Tôn giáo phối hợp với Văn phòng
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác
biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
vận động, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid- 19.
- Văn phòng tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng thi đua
Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
2. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Phối hợp rà soát các tập thể, cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định
tại nội dung 2, mục III để đề nghị khen thưởng và hướng dẫn các tập thể, cá nhân
hoàn thành hồ sơ khen thưởng đảm bảo thời gian quy định.
3. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố
Lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong
tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 theo các tiêu chuẩn tại nội dung
2, mục III để đề nghị khen thưởng.
Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc, tiêu biểu trong công tác vận động ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19,
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các các tổ chức thành
viên Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các Ban chuyên
môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện./.
Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc xin thông tin
Đ/c Nông Thị Loan – Phó Chánh Văn phòng, ĐT: 0986.888.248 ./.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

- Ban Tổ chức Cán bộ UB TWMTTQ Việt Nam;

- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Các tổ chức thành viên;
- UBMTTQ các H,TP;
- Ban TT-MTTQ tỉnh ;
- Lưu VT.

Nông Lương Chấn
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