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HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 

(04/10/2001 - 04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021) 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, 

chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 

(04/10/1961 - 04/10/2021); 

Để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, 

chữa cháy giai đoạn 2016 - 2021, sau khi phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ 

hướng dẫn khen thưởng cụ thể như sau: 

I. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. 

2. Đối tượng khen thưởng 

a. Tập thể 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở 

ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc và 

trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang. 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Đội dân phòng, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. 

b. Cá nhân 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, cá nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh.  

- Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang. 

- Cán bộ, đội viên Đội dân phòng, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và 

chuyên ngành. 

II. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Đối với tập thể đảm bảo các tiêu chí sau: 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị định, thông tư, chỉ thị và các văn bản 

quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Có chương 
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trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-

CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Chỉ thị số 01-

CT/TU, ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ". 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 

phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” giai đoạn 2016 - 2021 trên địa 

bàn tỉnh: 

+ Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công 

tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần bảo đảm an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh. 

+ Có mô hình hoặc giải pháp được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy tại đơn vị, địa phương và có tác dụng nêu gương trong phong trào 

toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

và duy trì Đội Dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy, 

chữa cháy chuyên ngành theo quy định, 100% đội viên được huấn luyện, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và được 

cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… có 

các hoạt động thiết thực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, 

trụ sở làm việc và được bổ sung thường xuyên. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định; đảm bảo 

nguồn kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực 

hiện nghiêm các kiến nghị về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền. 

- Đội dân phòng, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trang 

bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định, định kỳ 

hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ đạt 

hiệu quả. 

- Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, không xảy ra cháy, nổ lớn tại đơn 

vị, địa phương, cơ sở nơi mình quản lý; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có ít 

nhất 01 lần được UBND tỉnh, Công an tỉnh hoặc các cấp tương đương khen 

thưởng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

2. Đối với cá nhân đảm bảo các tiêu chí sau 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Toàn 

dân phòng cháy, chữa cháy” giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
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- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tham gia thực hiện hiệu quả 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quản lý, cơ sở 

phụ trách.   

- Làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân 

phòng cháy, chữa cháy. Có cách làm hay, sáng tạo hoặc đề ra sáng kiến, giải 

pháp, mô hình về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, áp dụng thực tiễn 

đem lại hiệu quả cao góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa 

bàn tỉnh. 

- Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

(đối với cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có ít nhất 03 năm đạt danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở) hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các Hội thi, Hội 

thao về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do cấp tỉnh hoặc cấp tương 

đương trở lên tổ chức. Đối với cá nhân là lãnh đạo quản lý, bản thân hoặc tập thể 

do mình quản lý có ít nhất 01 lần được UBND tỉnh, Công an tỉnh hoặc cấp 

tương đương trở lên khen thưởng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ. 

III. SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG 

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn tối đa 01 tập thể hoặc 01 cá nhân 

(riêng Công an tỉnh lựa chọn tối đa 02 tập thể, 05 cá nhân). Tổng số lượng được 

đề nghị khen cấp tỉnh: Không quá 10 tập thể, 15 cá nhân 

2. Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh 

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn tối đa 01 tập thể hoặc 01 cá 

nhân. Riêng đối với các đơn vị thuộc Công an tỉnh do Giám đốc Công an tỉnh 

xem xét, quyết định.  

Căn cứ vào thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác phòng cháy, 

chữa cháy giai đoạn 2016 - 2021 đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen 

theo thẩm quyền. Số lượng khen thưởng do Công an tỉnh quy định. 

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH 

1. Thủ tục, hồ sơ 

Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi 

đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

và Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành kèm theo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh, bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị; 

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 

đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận 

của thủ trưởng đơn vị cấp trình khen thưởng. 
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- Bản photo các Bằng khen, Giấy khen, kết quả các cuộc thi, hội thi, hội 

thao về phòng cháy, chữa cháy. 

2. Thời gian 

- Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Công an tỉnh (qua phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH đường Trần Nhật Duật, phường Lê hồng Phong, 

thành phố Phủ Lý) trước ngày 13/9/2021. 

- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Công an tỉnh lựa chọn các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị khen thưởng theo số lượng đã được quy định 

tại Hướng dẫn, hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua, Khen 

thưởng) trước ngày 22/9/2021 để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền khen 

thưởng theo quy định.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên đây là Hướng dẫn Khen thưởng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng 

cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021). 

Đề nghị Công an tỉnh Hà Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

rà soát, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc và chịu trách nhiệm về 

thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Sở Nội vụ thẩm định, 

hoàn thiện các quy trình để báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định khen thưởng./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (để triển khai thực hiện); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, BTĐKT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trương Công Khải 
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