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Lạng Sơn, ngày  24 tháng  3 năm 2016 

  
Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
  - UBND các huyện, thành phố; 
  - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/01/2017 của UBND tỉnh 
về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Lạng 
Sơn lần thứ 01 năm 2017; 

Để triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm về lĩnh 
vực ATVSLĐ và kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2016 được khen thưởng 
trong dịp tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 01 năm 2017, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn đề nghị các đơn vị, 
doanh nghiệp tổ chức triển khai xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân 
trong phạm vi quản lý có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2016 như sau: 

1. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an 
toàn, vệ sinh lao động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2016. 

2. Tổ chức đánh giá và xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016; lập hồ sơ đề 
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khen 
thưởng. 

3. Quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng: 

*) Tiêu chuẩn khen thưởng: 

- Đối với tập thể, cá nhân không thuộc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh: 

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: áp dụng theo tiêu chuẩn Bằng 
khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Điều 21, Thông tư 
40/2014/ TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội. 

+ Giấy khen của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: theo quy định tại 
Khoản 1, Điều 23 Thông tư 40/2014/TT-BLĐTBXH. 

- Đối với tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh: 
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+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: áp dụng theo tiêu chuẩn Bằng 
khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được hướng dẫn tại công văn số 
4220/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10/11/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã 
hội (có công văn kèm theo).  

+ Giấy khen của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: áp dụng theo tiêu 
chuẩn Giấy khen của Cục An toàn lao động được hướng dẫn tại Công văn số 
4220/LĐTBXH-ATLĐ. 

*) Hồ sơ khen thưởng gồm:  

- Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và Biên 
bản họp Hội đồng đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể (Mẫu số 07 hoặc 08 Nghị định 
39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ); 

- Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (có mẫu 
kèm theo). 

- Đối với tập thể đề nghị khen thưởng là doanh nghiệp cần có xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với nhà 
nước và người lao động (xác nhận nộp thuế, BHXH, v.v…). 

(Mỗi hồ sơ đề nghị khen thưởng đề nghị lập thành 03 bộ). 

*) Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng: 

- Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 03/4/2017 để Sở họp xét khen thưởng và 
trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo qui định. 

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn  
(Địa chỉ: số 409 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị các doanh nghiệp 
liên hệ trực tiếp với phòng chuyên môn của Sở: Phòng Việc làm - An toàn lao 
động, điện thoại: 025. 3876682 - 0949275637 để được hướng dẫn, giải đáp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- UBND tỉnh (để B/c);    
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VL-ATLĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Thanh Bình 
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