
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
__________________________ 

Số: 1203 /LĐTBXH-VP 

V/v thực hiện khen thưởng trong phòng, 

chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

Hà Nội, ngày 06 tháng  4 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Ngày 26/3/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Công văn số 

549/BTĐKT-VI về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-

19 (văn bản gửi kèm theo). 

Để kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Quán triệt việc thực hiện đầy đủ theo nội dung hướng dẫn tại công văn 

của Ban Thi đua – Khen thưởng nêu trên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nước trong toàn ngành, đảm bảo tốt công tác của ngành trong ứng phó với dịch 

COVID-19. 

2. Chủ động khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất trình Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ xét, tặng Bằng khen 

cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch để kịp thời khen thưởng trong việc chống dịch COVID-19. 

3. Thực hiện hồ sơ, thủ tục đơn giản theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 

Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Văn 

phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, 

Văn phòng Bộ: Điện thoại 0243.8243992 hoặc 0243.8269552, hoặc địa chỉ thư điện 

tử: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn) để phối hợp, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, P.TĐ-KT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà   
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