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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

 

Số: 3044/SYT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 An Giang, ngày 06  tháng 11 năm 2019 

V/v chuẩn bị Tổng kết công tác  

thi đua và xét khen thưởng 2019. 

 

      Kính gởi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị, thành phố. 

 
Để chuẩn bị tốt công tác Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019, Sở Y tế 

An Giang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị y tế chỉ đạo thực hiện một số việc như sau: 

I. Về trình tự thời gian, thủ tục hồ sơ khen thưởng tổng kết năm 2019: 

1) Đề nghị xét công nhận sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học (để đề nghị 

chiến sĩ thi đua cơ sở): gởi VP Sở Y tế trước ngày 31/12/2019 

- Các đơn vị gởi danh sách cá nhân (kèm file theo mẫu); Các đề tài, sáng 

kiến; Báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến (mẫu 04/TĐKT) cho VP Sở Y tế.  

- Hội đồng xét duyệt sáng kiến sẽ họp xét và thông báo kết quả cho các đơn 

vị trước ngày 12/01/2020 để các đơn vị căn cứ xét đề nghị Tập thể LĐXS và Bằng 

khen cho tập thể, cá nhân.  

- VP Sở Y tế sẽ in Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến của cá nhân đạt 

tỷ lệ phiếu bầu của Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở Y tế (theo mẫu 03/TĐKT) 

và gởi về cho các đơn vị.  

2) Hồ sơ đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến, Giấy khen Sở Y tế: gởi VP Sở 
Y tế trước ngày 05/01/2020 

- Tờ trình đề nghị tập thể, cá nhân LĐTT, Giấy khen Sở Y tế (kèm danh 
sách có tỷ lệ phiếu bầu, có ký tên đóng dấu của lãnh đạo đơn vị); 

- Gởi file Excel: danh sách tập thể, cá nhân LĐTT, Giấy khen Sở Y tế. 

3) Hồ sơ đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tập thể Lao động xuất 
sắc, Bằng khen UBND tỉnh: gởi VP Sở Y tế trước ngày 19/01/2020 

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách (Mẫu 01/TĐKT); 

b) Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT Cụm, khối thi đua (Mẫu 
02/TĐKT); 

 c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (các 

phụ lục của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017); 

d) Báo cáo biên chế (Mẫu 05/TĐKT) và Quyết định (kèm danh sách) công 
nhận tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

đ) Kết quả chấm điểm xếp hạng của cụm, khối; 

e) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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4. Hồ sơ đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: gởi VP Sở Y tế 

trước ngày 08/3/2020 

a) Tờ trình đề nghị công nhận đạt danh hiệu thi đua kèm danh sách (Mẫu 01/ 

TĐKT); 

b) Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cùng cấp (Mẫu 02/ TĐKT); 

c) Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị xét (Mẫu số 2); 

d) Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài sáng kiến, giải pháp (Mẫu 04/ TĐKT); 

đ) Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở do Chủ tịch Hội đồng xét sáng 

kiến của Giám đốc Sở Y tế (Mẫu 03/ TĐKT); 

e) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

Lưu ý theo quy định mới:  

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” và phải có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm 

căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh do Chủ tịch Hội đồng Xét 

duyệt sáng kiến của tỉnh công nhận.  

(Không như trước đây chỉ quy định 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở”) 

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huân chương các loại: gởi VP Sở Y tế trước 

ngày 08/3/2020 

a) Tờ trình kèm danh sách (Mẫu 01/TĐKT); 

  b) Biên bản họp xét (Mẫu 02/ TĐKT); danh sách công nhận tập thể, cá nhân 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

  c) Báo cáo thành tích và tóm tắt thành tích (theo NĐ 91/2017/NĐ-CP); 

  d) Báo cáo tóm tắt nội dung các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp 

trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực (Mẫu 04/ TĐKT); 

Phải có trích lục ý kiến xác nhận của Hội đồng xét sáng kiến các cấp; trường 

hợp sáng kiến, giải pháp, đề tài đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận, bằng khen, giấy khen thì gửi kèm bản sao giấy chứng nhận, bằng khen, giấy 

khen thay cho ý kiến xác nhận của Hội đồng Xét sáng kiến các cấp. 

đ) Số lượng hồ sơ:  

        - Danh hiệu Anh hùng Lao động: 06 bộ ( photocopy thêm 18 bộ); 

        - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 03 bộ; 

        - Huân chương các loại: 04 bộ; 

        - Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 bộ.  
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II. Về việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp Xây dựng và Phát triển tỉnh An 

Giang” 

Huy hiệu “Vì sự nghiệp Xây dựng và Phát triển tỉnh An Giang” để tặng cho 

cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thực hiện theo Ðiều  69 Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Quyết 

định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang. 

Huy hiệu này được xét tặng hàng năm, các đơn vị lưu ý ưu tiên xem xét và đề 

nghị cho cá nhân đủ tiêu chuẩn, có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho tỉnh 

nhà và các cán bộ sắp nghỉ hưu, những đối tượng đủ tiêu chuẩn còn lại sẽ tiếp tục 

đề nghị vào năm sau. 

Các đơn vị căn cứ theo hướng dẫn số 100/BTĐKT-PNV1 ngày 06/9/2016 

của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để xét và thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ 

theo hướng dẫn. Hồ sơ gởi VP Sở Y tế trước ngày 20/9/2020  (gởi kèm file Danh 

sách đề nghị tặng Huy hiệu theo Mẫu số 01 – HH cho htnhan@angiang.gov.vn) 

 III. Một số lưu ý: 

- Lãnh đạo các đơn vị tổ chức phổ biến Quy chế Thi đua khen thưởng của 
tỉnh An Giang (ban hành theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12/12/2017), 
những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, Thông tư số 
08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Thi đua khen thưởng và 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 để cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động biết để thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu 
chuẩn, đối tượng, trình tự hồ sơ thủ tục trình xét khen thưởng.  

- Lãnh đạo đơn vị phải tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, 
viên chức trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm để 
làm căn cứ đề nghị các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho cá nhân (tham khảo 
Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 
27/7/2017 về đánh giá và phân loại CB, CC, VC). 

- Cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng: hướng dẫn thực hiện đúng các 
biểu mẫu báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân; kiểm tra hồ sơ đề nghị của các 
tập thể, cá nhân đủ điều kiện quy định. (Bằng khen UBND tỉnh: đạt tập thể LĐXS 
2 năm liền 2018-2019 và năm 2018 chưa nhận BK; cá nhân HTXSNV 2 năm 
liền,…) 

- Thực hiện các biểu mẫu báo cáo, thống kê theo quy định: Thống kê biên 

chế và kết quả khen thưởng (mẫu số 5/TĐKT); gởi kèm Quyết định công nhận cá 

nhân HTXSNV theo đánh giá, phân loại cuối năm (2 năm 2018, 2019) để đề nghị 

Bằng khen UB tỉnh. 

- Lưu ý xét đề nghị số lượng tập thể, cá nhân đúng tỷ lệ quy định: “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” không quá 15% cá nhân đạt LĐTT; "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh", 

"Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh" không quá 50% trong số đủ điều kiện tại 

đơn vị trình khen; Khen cấp Nhà nước không quá 50% trong số đủ điều kiện 
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(những đơn vị trong năm có tập thể trực thuộc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở 

lên không được xét khen thưởng). 

- Lưu ý xét thành tích đạt được từ thấp đến cao; không đề nghị cùng lúc 2 
hình thức khen thưởng cùng cấp (ví dụ: đề nghị Bằng khen UB + đề nghị CSTĐ 
cấp tỉnh,…) 

- Các đơn vị gởi hồ sơ trễ hạn, hồ sơ không đầy đủ, không đúng biểu mẫu 
theo quy định,… VP Sở Y tế sẽ không trình Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở 
Y tế xét duyệt và không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại sau này. 

Để thuận tiện trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ,… đề nghị các đơn vị nộp 
hồ sơ theo đúng thời gian quy định đối với từng cấp khen thưởng theo hướng dẫn 
của công văn này, tránh tình trạng thất lạc hoặc phải trả lại để điều chỉnh. 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công văn hướng 
dẫn này, những đơn vị trình khen không đúng quy định thì lãnh đạo đơn vị chịu 
trách nhiệm khi Hội đồng Thi đua khen thưởng không xét hồ sơ đề nghị của đơn 
vị./. 

               
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng ban SYT; 

- Lưu VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
 


		2019-11-06T16:38:40+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




