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KInh gui: Các co quan, do'n v thuc B
Thirc hin Cong van so 549/BTDKT-VI ngày 26/3/2020 ca Ban Thi dna —
Khen thu&ng Trung rnmg v vic thc hin khen thithng trong phông, chông djch
bênh COVID-19, truc din bin ngày càng phirc tp cüa djch COVID-19, dê dng
vien, khen thtx&ng kp thii trong cong tác phông, chng djch bnh. B Giao thông
vn tái d nghj các co' quan, don vj quan tam chi dao mt s ni dung sau:
1. Dy manh phong trào thi dua yêu nuâc, phn du thirc hin t& các nhim
vii chinh tr dugc giao, trong do tp trung 4n dng cong chirc, viên chuc, ngu'i
lao dng tIch c11c tham gia phOng, chng djch bnh, doàn kêt, chia sé, h6 tr lan
nhau vi.rgt qua khó khän, gop phn sóm kim soát và day lüi djch bnh.
2. Tang cung cOng tác tuyên truyên, phát hin, biu throng và khen thithng
kjp th?ri déi v9i các tp th& cá nhân có thành tIch tiêu biu trong cOng tác phOng,
chng djch bnh, không dcii dn khi ht djch mi thirc hin khen thuing. Quan tam
khen thu&ng d& vi di ngQ can b y t; các tp th& cá nhân & dja bàn có din
bin djch bnh phirc tp
3. Các hInh thirc khen thu&ng:
- Giy khen: Các cci quan, thin vj chü dng khen thu&ng theo thtm quyn.
- Bang khen cüa B tru&ng: TrInh Bô Giao thông van tâi xem xét khen
thu&ng d& v&i các tp th& cá nhân cO thành tIch tiêu biu trong cong tác phông,
chng djch bnh.
- Bang khen cüa Thu tu&ng ChInh phü: D& v&i tp th, cá nhân lap thành
tIch tiêu biu xut sc, có phm vi ânh hu&ng iOn thI d ngh B Giao thông van tâi
xern xét, trinh Thu tuóTlg ChInh phü khen thu&ng.
4. Ho so', thu tic:
Thrc hin ho so', thu tic don giân theo quy djnh tii Diu 55, Nghj dnh so
9112017/NfJ-CP ngày 3 1/7/2017 cüa ChInh phü.
B Giao thông 4n tài d nghj các cci quan, do'n vj quan tam chi do thirc
hin./. jcç
No'i nhân:
- Nhu trên;
- Bô tnróng (dê b/c);
- Liru: VT, TCCB (VN).
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