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Quảng Nam, ngày      tháng  4 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát danh 
sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đề nghị UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào thi đua 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua 
- Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp để rà soát danh sách các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc được các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị UBND tỉnh 
khen thưởng trong phong trào thi đua phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh 
đạo các Sở, ngành: Nội vụ; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Công 
Thương; Giao thông Vận tải; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp 
tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Sau khi nghe Sở Nội vụ, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo 
danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cơ quan, đơn vị, 
địa phương đề nghị UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào thi đua phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; 
đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

I. Đánh giá chung
Trong thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phấn 

đấu, kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và đạt được kết 
quả khả quan. Số ca nhiễm nặng, nguy kịch, tử vong và ca mắc mới trong cộng 
đồng đều giảm. UBND tỉnh hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao tinh thần 
trách nhiệm, tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 
của các Sở, ngành, địa phương và đặc biệt là ngành Y tế đã đáp ứng, triển khai 
tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 
- 19 trong tình hình mới theo đúng Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 
năm 2021 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành 
Trung ương.

II. Để động viên, khích lệ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc đợt phòng chống dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, đồng chí Trần Văn 



2

Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 
thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất và giao nhiệm vụ cụ 
thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát lại và xét, 
đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (đợt dịch thứ 4) như sau:

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố xét, đề nghị khen thưởng không quá 02 tập 
thể và không quá 04 cá nhân (Lưu ý: UBND cấp huyện không xét, đề nghị cho 
tập thể, cá nhân thuộc ngành Y tế, Công an, Quân sự, Biên phòng). 

- Mỗi Sở, ngành xét, đề nghị 01 tập thể và không quá 03 cá nhân; riêng các 
ngành: Y tế, Công an, Quân sự và Biên phòng xét, đề nghị khen thưởng không 
quá 06 tập thể và không quá 12 cá nhân. 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN tỉnh xét, đề nghị khen thưởng cho một số cơ 
sở tôn giáo; Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu 
công nghiệp tỉnh xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là doanh 
nghiệp tiêu biểu, có đóng góp lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 
- 19. 

- Các trường hợp đặc biệt khác do UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
- Đề nghị các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, 

xét, đề nghị đảm bảo khen thưởng đúng quy định; suy tôn đúng người, thiết thực, 
hiệu quả, đảm bảo tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải trực tiếp tham 
gia phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và có thành tích thực sự xuất sắc; không 
đề nghị khen thưởng trùng lặp cho các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng Bằng khen trong thời gian qua về công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid - 19; hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng phải đảm bảo theo đúng quy định 
hiện hành. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Y tế 
chậm nhất vào ngày 16 tháng 5 năm 2022; trong quá trình thực hiện nếu có 
vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh, trao đổi với Sở Y 
tế để được hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh theo thẩm quyền.

 2. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ và gửi về Sở Nội vụ để 
thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trước ngày 23 tháng 5 
năm 2022; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh 
Covid - 19 và UBND tỉnh về kết quả rà soát, đề nghị khen thưởng nêu trên.

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đợt dịch thứ 4) để tổ chức hội nghị 
tổng kết dự kiến vào cuối tháng 5 năm 2022 và tiếp tục thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch trong thời gian tới. 

3. Giao Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh khen thưởng đảm bảo 
đúng quy định, phối hợp Sở Y tế tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đợt dịch thứ 4).
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Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh tại cuộc họp rà soát danh sách các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc được các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị UBND tỉnh khen 
thưởng trong phong trào thi đua phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND tỉnh;                                                          
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- BTV Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam; - 
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; 
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, HCTC, NCKS (Ba).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Nguyễn Như Công
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