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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 1572/BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 10  tháng 6 năm 2019 

BÁO CÁO  

Sơ kết công tác thi đua,khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 

 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

Từ đầu năm 2019Sở Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của ngành y tế, tổ chức thực hiện tốt các đầu công việc được UBND tỉnh 

và Bộ Y tế giao theo chương trình công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 6 

tháng đầu năm cụ thể như: khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh; đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc cho các 

cơ sở điều trị; thực hiện tốt các dự án được phê duyệt, sử dụng nguồn kinh phí có 

hiệu quả và thiết thực cho toàn ngành. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa 

phương trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên giám sát, kiểm tra, chỉ đạo kịp 

thời, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành nhiệm vụ.  

Một số hoạt động đã triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu 

năm đạt kết quả chủ yếu như sau: 

+ Mạng lưới Y tế ở cả 3 tuyến được củng cố và tiếp tục phát triển, đáp ứng 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật chất, 

nâng cấp trang thiết bị cho các cơ sở y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế, 

từ đó đã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Y tế cơ sở được củng cố 

nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tại địa 

phương. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được những 

thành tựu quan trọng, mạng lưới y tế được củng cố ổn định, chất lượng hoạt động 

được nâng cao, các chỉ số sức khỏe người dân tiếp tục được cải thiện, giảm tỷ suất 

tử vong trẻ em, tỷ số tử vong mẹ. Ngành Y tế đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng 

nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

 + Tình hình dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2019 đến nay 

không có biến động lớn, ngành y tế đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống 

dịch bệnh SXH, bệnh Tay chân miệng,…đẩy mạnh các hoạt động truyền thông 

phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm 

tra thường xuyên nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, 

đảm bảo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới... do đó đã khống chế tốt các dịch 

bệnh lưu hành, không để phát triển thành dịch lớn. Đặc biệt là hiện nay tình hình 

dịch tả heo Châu Phi đã được phát hiện trên địa bàn tỉnh, ngành y tế đã phối hợp 

với các Sở ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền phòng dịch và hướng dẫn cho 

người dân sử dụng thực phẩm an toàn. 

+ Ngành Y tế đã tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động “Vì an toàn 

thực phẩm”năm 2019. Kết hợp các ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra 
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4.186 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, qua kết quả kiểm 

tra, tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP chung là 88,2% (cùng kỳ năm 2018 kiểm 

tra 4.436 cơ sở, tỷ lệ đạt VSATTP là 75,9%). Tính từ đầu năm đến nay trong 

tỉnhghi nhận 01 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 18/4/2019 với 03 người 

mắc do ăn con so biển, trong đó có 01 ca tử vong. 

+ Thực hiện đạt các chỉ tiêu cơ bản về khám chữa bệnh - BHYT, chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, Dân số - KHHGĐ. Mạng lưới Y học cổ truyền tiếp tục được 

củng cố đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt hoạt 

động khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.  

+ Mạng lưới khám, chữa bệnh tiếp tục được đầu tư phát triển, điều kiện cơ 

sở vật chất, trang thiết bị các bệnh viện được cải thiện, phát triển chuyên môn kỹ 

thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, 

thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao y đức, cải cách thủ tục khám, chữa bệnh, 

đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, phát triển y tế chuyên sâu tại 

tuyến tỉnh.Tổ chức triển khai hệ thống phòng chống Đột quỵ tại các bệnh viện. 

Chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục thực hiện đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên 

từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới” nhằm nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh, thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của 

Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện Hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa qua hệ thống robot. Tiếp 

tục thực hiện Chương trình đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, với sự tài trợ 

đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đã tổ chức thực hiện phẫu 

thuật mắt miễn phí cho 58 người với tổng kinh phí là 116 triệu đồng. 

+ Tình hình thực hiện xã hội hóa lĩnh vực y tế tiếp tục duy trì và phát huy 

các kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhận 

thức và tham gia của cộng đồng trong xã hội hóa y tế ngày càng chủ động, tích 

cực, mạng lưới hành nghề Y dược ngoài công lập tiếp tục phát triển cả về số 

lượng và quy mô. Mô hình xã hội hóa của tỉnh gồmhỗ trợ cơm, cháo, nước uống, 

vận chuyển bệnh nhân tại các bệnh viện của hội Chữ thập đỏ; Hiến máu tình 

nguyện; phòng khám nhân đạo Y học cổ truyền; vận động nhân dân chủ động 

tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe… 

+ Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp như mở rộng Bệnh viện Tim 

mạch An Giang (điểm cũ);xây dựng trụ sở 04 đơn vị y tế gồm Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng 

chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế để chuẩn bị thành lập Trung 

tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) vào năm 2020. 

 - Trình UBND phê duyệt phương án tự chủ các đơn vị giai đoạn 2019-

2021. Lập quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chênh lệch tiền lương tăng thêm 

theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ đối với các đơn 

vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh năm 2018. 

- Trình UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí bệnh 

việnđa khoa trung tâm An Giang theo Đề án“Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đổi mới 

cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh An Giang”. 
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- Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch ngành Y tế thực hiện Nghị quyết số 

20-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017 “Về công tác dân số trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (Khóa XII). 

- Triển khai xây dựng dự thảo các đề án, kế hoạch theo Chương trình công 

tác năm 2019 số 38/CTr-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang. 

- Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thực hiện các dự án năm 2019 thuộc 

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

- Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan các dự thảo Tờ trình 

ban hành Nghị quyết HĐND về “Hỗ trợ tiền thù lao cho đối tượng người làm 

công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang” và “Chế độ thù lao 

cho cộng tác viên Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang”. 

 - Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở 

Y tế: Cổng thông tin điện tử ngành y tế An Giang, phần mềm quản lý khám chữa 

bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Y tế. Tiếp tục thực hiện Đề án “Ứng dụng khoa học 

và công nghệ vào công tác hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) 

tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020” và ứng dụng 

Zoom Cloud Meeting trong hội họp, tập huấn trực tuyến. Xây dựng kế hoạch triển 

khai Thống kê y tế điện tử cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. 

II. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. 

Từ đầu năm 2019, Đảng ủy Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc triển 

khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương;chương trình, kế hoạch 

của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp;tiếp tục tổ chức thực 

hiện Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch công tác và 

chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Sở Y tế.  

Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập 

chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, 

chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

Đảng ủy Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch số 141-KH/ĐUSYT ngày 23/01/2019 và 

triển khai cho các Cấp Ủy, Chi bộ thực hiện, đồng thời tiếp tục gắn nội dung học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây 

dựng kê hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị 

quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, đặc biệt là tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn;thực 
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hiệnĐề án sắp xếp, tinh gọn các phòng ban Sở Y tế và Đề án sáp nhập Trung tâm 

Dân số vào Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh 

nghiệp, Đảng ủy đã rà soát, bổ sung và trình phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý, 

quy hoạch BCH Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025. Trình Đảng ủy Khối bổ 

sung UV BCH thay thế các UV đã nghỉ hưu. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế đã 

thực hiện quy trình xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm và có quyết định kỷ luật 

01 đ/c với hình thức cách chức về mặt đảng và chính quyền.   

Đảng ủy tiếp tục kiểm tra các Chi bộ thực hiện Hướng dẫn số 12-

HD/BTCTW ngày 06/7/2018 về  “một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi 

bộ”; hoạt động của các cấp ủy, chi bộ từng bước được củng cố và đi vào nề nếp, 

duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tổ chức sinh hoạt phù hợp với điều 

kiện và tình hình thực tế tại đơn vị. Đảng ủy và các Chi bộ đã nghiên cứu vận dụng 

sáng tạo và có hiệu quả trong việc xây dựng chương trình, nội dung sinh hoạt phong 

phú, lồng ghép vào các chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính gương mẫu của 

cán bộ, đảng viên. 

Đảng ủy, Chi bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi 

dưỡng, đào tạo đội ngủ đảng viên, nhất là đối với cán bộ trẻ, có trình độ và năng 

lực công tác tốt. Từ đầu năm đến nay đã cử 05 đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng 

lý luận chính trị cho Đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 04 đảng 

viên,thực hiện thủ tục để phát triển đảng cho 04 CCVC, tổng số đảng viên hiện có 

141 đ/c sinh hoạt tại 09 chi bộ trực thuộc. 

 Đảng ủy tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên phát huy vai trò lãnh đạo đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng tổ chức 

đảng, đơn vị và đoàn thể vững mạnh; tạo sự đoàn kết, sáng tạo, có nhiều giải pháp 

mới hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo 

toàn diện, đồng bộ việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, bồi dưỡng 

thế hệ trẻ. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn 

vị theo dõi nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ đảng viên 

để có giải pháp xử lý kịp thời, không để kéo dài gây bức xúc trong đơn vị.  

Đảng ủy Sở Y tế quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, 

thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Công an tỉnh, có mối quan hệ chặt chẽ với cơ 

quan bảo vệ chính trị nội bộ của Công An tỉnh, kịp thời phối hợp xác minh và giải 

quyết những vụ việc vi phạp pháp luật trong công tác hành nghề y dược. Sở Y tế 

phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ – PV28 Công 

An tỉnh tổ chức các buổi sinh hoạt phổ biến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, công tác phòng cháy, chữa cháy,… 

III. Công tác thi đua, khen thưởng: 

1. Công tác triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng: 
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Sở Y tế tham dự Hội nghị tập huấn về công tác thi đua khen thưởng của 

Bộ Y tế triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 28/11/2018 của 

Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế, triển khai thực 

hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần 

thứ 13 năm 2020 (ban hành theo Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 

của Bộ Y tế), Sở Y tế đã tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh 

hiệu “Thầy Thuốc Nhân dân”, “Thầy Thuốc ưu tú”. 

Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua 

của Bộ Y tế, UBND tỉnh và hướng dẫn thực hiện công tác xét thi đua và đề nghị 

khen thưởng cho tất cả các đơn vị y tế trực thuộc; cập nhật thường xuyên những 

văn bản luật và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Y tế.  

2. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong ngành y tế: 

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm 2019 Công 

đoàn Ngành y tế đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đổi mới, 

năng động, sáng tạo, hiệu quả vì sức khỏe nhân dân” nhằm nâng cao nhận thức 

cho CB, CC, VC và người lao động trong ngành y tế về vai trò, tầm quan trọng 

của công tác thi đua khen thưởng để mọi người tự giác, tích cực tham gia các 

phong trào thi đua trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân. 

Các phong trào thi đua trong ngành y tế được thực hiện với nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo tổ chức 

thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành y tế, xây dựng cơ 

quan, tổ chức đoàn thể vững mạnh. Phong trào thi đua của ngành gắn với thực 

hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 

phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua trong 

công tác Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 

lý, điều hành, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công.  

Các đơn vị sự nghiệp y tế cũng xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao 

ước thi đua thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế 

hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế 

hoạch của ngành giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

kiến thức pháp luật, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy định về giao tiếp ứng xử trong các cơ sở 

khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. 

Trong phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng 

tạo”, các đơn vị thường xuyên tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và 

cập nhật các thông tin y học tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các lĩnh vực phòng bệnh và chữa bệnh. Từ đầu năm 2019 các tập thể và cá 

nhân đã đăng ký và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cấp cơ 

sở và cấp tỉnh.  
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3. Công tác khen thưởng: 

Đầu năm 2019, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế đã xét duyệt và trình 

khen thưởng tổng kết công tác năm 2018 cho các đơn vị y tế trực thuộc; nhân dịp 

Lễ Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2/2019, Sở Y tế đã tổ chức 

tuyên dương và trao tặng cho các tập thể và cá nhân được Nhà nước, Bộ Y tế, 

UBND tỉnh An Giang và Sở Y tế khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác của ngành y tế. 

- Giám đốc Sở Y tế Quyết định công nhận danh hiệu LĐTT cho: 502 tập thể 

và 6.035 cá nhân; tặng Giấy khen cho 200 tập thể và 2.161 cá nhân hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác giai đoạn 2013 – 2017. 

- Bộ Y tế đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất 

sắc thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Y tế phát động như: Tặng Bằng 

khen cho Văn phòng Sở Y tế An Giang thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 

2014 – 2018 nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng Bộ Y tế; Tặng 

Bằng khen cho cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Y tế dự 

phòng giai đoạn 2014 - 2018. 

- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở Y tế có thành tích xuất sắc trong diễn 

tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2018; tặng Bằng khen cho tập thể và cá 

nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU 

của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang về “Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả 

chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015”; Tặng Bằng khen cho các 

Thầy thuốc đầu ngành về Tim mạch của TW đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ thực 

hiện thành công phẩu thuật tim hở tại BV Tim mạch An Giang; tặng Bằng khen 

cho cá nhân đã có nhiều thành tích trong đợt Sinh hoạt hè tình nguyện năm 2018. 

- Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế tổ chức họp xét và trình khen 

thưởng thành tích cao cho các đơn vị đề nghị 20 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tình, 05 Bằng khen Thủ tướng và 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Họp xét và trình 

UBND tỉnh khen thưởng các xã đạt tiêu chuẩn “Loại trừ bệnh phong” năm 2019, 

Sở Y tế khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện Chương trình Tiêm chủng mở 

rộng năm 2018; khen 01 Doanh nghiệp tư nhân XDCB,…  

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã 

trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đ/c lãnh đạo Sở Y tế. UBND tỉnh 

tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; 

tặng Bằng khen cho Sở Y tế về “có thành tích tiêu biểu góp phần nâng cao Chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang giai đoạn 

2011-2018; tặng Bằng khen về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2018. 
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III. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019: 

- Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh tổ chức. Tổ chức kiểm 

tra, đánh giá hoạt động phong trào thi đua của các đơn vị, việc thực hiện đăng ký 

thi đua, đăng ký thực hiện các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến của các phòng ban, 

đơn vị để căn cứ đánh giá, xếp loại và khen thưởng cuối năm. 

- Sở Y tế tiếp tục tổ chức thi đua theo cụm, khối y tế và tham gia thực hiện 

kế hoạch thi đua của khối VHXH tỉnh.  

- Tháng 8/2019, Sở Y tế tổ chức Hội đồng cấp cơ sở để xét tặng Danh hiệu 

Thầy Thuốc Nhân dân, Thầy Thuốc ưu tú lần thứ 13 năm 2020 theo kế hoạch của 

Bộ Y tế. 

- Tổ chức Hội đồng xét duyệt sáng kiến và Hội đồng thi đua, khen thưởng 

của Sở Y tế để thực hiện xét công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và đề nghị khen 

thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ của 

ngành y tế năm 2019. 

 - Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh An Giang tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng cho tất cả các đơn vị y tế và tổ chức 

triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng cho 

các đơn vị y tế trực thuộc./. 

                KT. GIÁM ĐỐC 

                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 
    Từ Hoàng Tước 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị Khối thi đua VHXH; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐKT. 
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