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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA V# NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phüç

S& J.f3 /UBND-SNV
V/v thrc hin khen thu&ng
trong phông, chong djch bnh
COVID-19

Dà N&'zg, ngày Of tháng 4' nám 2020

KInhgi:ri:
- Thu tnràng các Ca quan Dãng, Mt trn, hi, doàn the thânh phô;
- Thu trithng các so', ban, ngành, TJBND các qun, huy;
- Cim tnr&ng, khi trtthng các cm, khi thi dua thuc thành pM.
Thc hin Cong van s 549/BTDKT-VJ ngày 26/3/2020 cüa Baki Thi dfla Khen thixo'ng Trung hang ye vic thirc hin khen thtthng trong phOng, chông djch
bnh COVID- 19, nhàm day mnh cong tác thi dua, khen thithng troi1g cong tác
phông, chông djch bnh COVID- 19 trên dja bàn thành phô Dà NAng, UBND thành
phô dé nghj các so', ban, ngành, Mt trn, hi, doàn the thành phO, UBN các qu.n,
huyn, các cim, khOi thi dua thuôc thành phô (sau day gçi tat là dan vj, dja
phixo'ng) quan tam chi dao mt so ni dung nhr sau:
1. V phong trào thi dua yêu nu*c trong phông, cMng djc h bnh
COVID-19
D.y m?nh các phong trào thi dua yêu nix&c, phn d.0 thirc hin tht các thim
vi chInh trj, nhim vçi phát triên kinh t - xã hi cüa ti'rng dan v, dja phrang, trong
do tp trung vn dung các cap, các ngành và nhân dan tIch circ tham gia phOng
chông djch bnh, doàn két, chia sé, h trçi 1k nhau vuqt qua khó khäiti, gop phân
sam kiêm soát và day lüi djch bnh.
2. V cong tác biu diro'ng, khen thu'&ng các tp th, cá nhâi có thành
tIch xut sc trong cOng tác phông, cMng dlch bnh COVID-19
a) Tang cixo'ng cOng tác phát hin, biu dixang và khen thiiâng p tho'i di
vói các t.p the, cá nhân cO thành tIch xuât sac tiêu biéu trong cOng tác phOng,
chông djch bnh, không dqi den khi het djch mâi thirc hin khen thixo'n. Quan tam
khen thiio'ng dôi vâi di ngü can b y t, can b, chiên si' lirc krçng vu trang, các
tp the, cá than o' dja bàn có diên biên djch phirc ttp...
b) Các dan vj, dja phticing chü dông biu duang, khen thixo'ng bang các hInh
thirc thuc thãm quyên (giay khen, thix&ng nóng...) và tO chic trao t1iu&ng ngay
sau khi tp the, cá nhân 1p duqc thành tIch dé dng viên, khIch 1 kjp tho'i.
c) EMi v&i các tp th, cá nhãn có thành tIch tiêu biu xu.t sic, phm vi ãnh
hithng 1&n, thl xem xét dé nghj Chü tjch UBND thành phô tang Bang khen, hoc
thu&ng nóng; mt sO tnr&ng hqp dc bit xuat sAc, thI xem xét dê nghj Chü tjch
UBND thành phO dê xuât trinh Thu tithng ChInh phü tng Bang khen. ho so thu
tiic thirc hin theo thu tiic khen thithng don gián gOm To' trinh cüa don vj, dja
phuang kern theo torn tat thành tIch cua tp the, cá nhân.
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D dam bào tInh tiêu biu và tránh tràng 1p thành tIch trong kihen thu&ng,
dôi vói ho sa dê nghj tang Bang khen cüa ChU tjch UBND thành phô v4 Thu trnng
ChInh phü, cac dan vj, dja phuong giri ye Sâ Y tê (Ca quan thung trçrc Ban Chi
do Phông chông djch bnh viêm duàng ho hap cap do chüng m&i] cüa vi rit
Corona t.i thành phô Dà Nãng) dê xem xét, tong hçip trmnh UBND thnh phô qua
S& Ni vii (Ban Thi dua - Khen thu&ng thành phô).
3. V cong tác thông tin, truyn thông trong thi dua thirc hiên cong tác
phông chng djch COVID-19
Giao Si Thông tin và Truyn thông thành ph chi dao các ca quan báo, dài
trên dja bàn thãnh phô tang cu?mg viêt tin, bài phân ánh, tuyên truyên trên phuang
tin thông tin d.i chiing ye các tp the, ca nhân tiêu biêu xuât sac ducic khen
ththng, cling nhu các grnmg ngithi tot, victôt, các hành dng dçp trong phông,
chOng djch COVID- 19, dông thyi giri bài viêt, phóng sir tuyên truyên :vê Ban Thi
dua - Khen thixàng thành phô (Ca quan thixmg trçrc Hi dOng Thi ua - Khen
th'ir&ng thành pho) dê tong hqp, xem xét, khen thithng tii Cuc thi vit ye guang
ngithi tot, vic tot trong phong trào thi dua yêu nuâc trên dja bàn thnh phô Dà
Nng, lan thIr hai - nm 2020.
UBND thành ph Dà Nng d nghj các dan vj, dja phuong quan âm chi do
thrc hin các ni dung trên. Nêu có vuâng mac, dê nghj lien h Ban Thi dua - Khen
thung thành phô trirc thuc S Ni vi (so din thoi 0236 3835Q86, hotline
0937670546) dê phOi hçTp xü 1)"J.(i4
Noi nhn:
- Nhu trên;
- Ban Thi dua - Khen thithng Trung ilang;
- BCD Phàng chng djch bnh viêm thr&ng ho hap
cap do chüng mài cüa vi rut Corona ti TPDN;
- Liru: VT, SNV (BTDKT) (04).
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