
       UBND TỈNH HÀ NAM 

  SỞ LAO ĐỘNG- TB VÀ XH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Số:         /SLĐTBXH- VLATLĐ 
V/v khen thưởng thành tích công tác 

An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

        Hà Nam, ngày        tháng 01 năm 2023 

 
 
 

Kính gửi: 

      - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

      - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

  
 

 Thực hiện Văn bản số số 5168/LĐTBXH-ATLĐ ngày 15 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng 

lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:  

1. Thông báo Văn bản số 5168/LĐTBXH-ATLĐ ngày 15 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 (Có Văn bản sao gửi 

kèm theo).  

- Tiến hành bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, 

vệ sinh lao động, đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định của Luật 

Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trước ngày 19 tháng 01 năm 2023 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền khen 

thưởng theo quy định. Sau ngày 19 tháng 01 năm 2023, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội không tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp quan tâm tỉnh chỉ 

đạo thực hiện đúng thời gian theo quy định trên./. 
  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, VLATLĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hảo 
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