
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SLĐTBXH-VP 

 

 Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2020 

V/v hướng dẫn bình xét khen thưởng 

đối với các cá nhân gương sáng 

 thầm lặng vì cộng đồng 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh;  

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm điều dưỡng người có công; Cơ sở bảo trợ 

xã hội tổng hợp; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. 

 

 Thực hiện Công văn số 3551/LĐTBXH-BTXH ngày 30/9/2020 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bình xét khen thưởng đối 

với các cá nhân gương sáng thầm lặng vì cộng đồng.  

Để kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân điển hình, tiêu biểu có 

thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác xã hội làm công tác chăm lo cho 

người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội triển khai một số nội dung như sau: 

 1. Căn cứ các tiêu chí bình xét khen thưởng và đối tượng được đề nghị 

khen thưởng theo Hướng dẫn số 3551/ LĐTBXH-BTXH ngày 30/9/2020 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội, các đơn vị xem xét, lựa chọn các cá nhân có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị khen thưởng. 

(Hướng dẫn số 3551/LĐTBXH-BTXH ngày 30/9/2020 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội được gửi trên hệ thống iOffice). 

2. Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 3. Hồ sơ đề nghị (02 bộ) gồm: 

 - Tờ trình đề nghị khen thưởng (kèm theo danh sách) (02 bản); 

 - Biểu tóm tắt thành tích của cá nhân (02 bản); 

 - Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng thi đua khen 

thưởng của đơn vị (02 bản);  

 - Báo cáo thành tích của cá nhân (theo mẫu số 07, Nghị định 91/2017/NĐ-

CP) (04 bản, báo cáo đóng quyển có bìa). 

Hồ sơ đề nghị gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 

12/10/2020 (qua Văn phòng Sở). Nếu sau thời hạn trên, đơn vị không nộp hồ sơ 

coi như không đề nghị khen thưởng. 
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Sở Lao động – Thương binh và xã hội đề nghị các đơn vị triển khai hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng thời gian quy định./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT (LTH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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