
 1 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 3049/SYT-VP 

 

An Giang, ngày 07  tháng 11  năm 2019 

 

V/v tổ chức Tổng kết thi đua  

  cụm khối y tế năm 2019. 

              Kính gởi: Các đơn vị y tế tỉnh; huyện, thị, TP. 

 

Theo kế hoạch tổ chức thi đua theo cụm khối năm 2019, các đơn vị y tế 

trong tỉnh được chia theo 5 khối thi đua như sau:  

Khối 1: Các phòng, ban, đơn vị quản lý nhà nước thuộc Sở Y tế (08) 

Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Nghiệp 

vụ Y; Phòng Nghiệp vụ Dược; Phòng Tổ chức cán bộ; Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm và Chi cục Dân số - KHHGĐ. 

Trưởng khối: Chi cục Dân số - KHHGĐ. 

Khối 2: Các đơn vị Y tế chuyên ngành tuyến tỉnh (08) 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe; Trung tâm Y tế dự phòng; 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; 

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm; Trung tâm Kiểm dịch Y tế 

Quốc tế; Trung tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp Y.  

Trưởng khối: Trung tâm Y tế dự phòng.  

Khối 3: Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh (06) 

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện 

đa khoa khu vực Châu Đốc; Bệnh viện Mắt-TMH-RHM; Bệnh viện Tim mạch và 

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu.  

Trưởng khối: Bệnh viện ĐKKV Châu Đốc. 

Khối 4: Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố (11) 

- Trưởng khối: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. 

Khối 5: Các Trung tâm Dân số - KHHGĐ tuyến huyện, thị, thành phố (11) 

- Trưởng khối: Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Châu Đốc. 

Để chuẩn bị xét thi đua theo cụm, khối y tế năm 2019 đạt kết quả tốt, Sở Y 

tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện một số việc như sau: 

1) Các đơn vị Trưởng khối:  

- Khối 1, Khối 2 và Khối 5:  Xây dựng Kế hoạch tổ chức thi đua của 

khối năm 2019, xây dựng bảng chấm điểm - dựa theo bảng điểm năm 2018 để bổ 

sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu công tác và nhiệm vụ được giao; gởi lấy 

ý kiến của các đơn vị trong khối để thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức thi đua 

của khối để thực hiện chấm điểm cuối năm 2019.  
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* Lưu ý: Đối với các đơn vị được Bộ Y tế, Sở Y tế tổ chức kiểm tra cuối 

năm thì lấy kết quả chấm điểm phúc tra cuối năm của đơn vị.  

- Khối 3 và Khối 4: Xây dựng Kế hoạch tổ chức thi đua của khối năm 

2018, bảng điểm chấm theo Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và bảng điểm 

của hệ dự phòng.  Đối với Trung tâm Y tế Tx Tân Châu thực hiện theo bảng điểm 

của hệ dự phòng.  

- Kế hoạch thi đua và bảng điểm của khối gởi cho các đơn vị trong khối 

và VP Sở Y tế trước ngày 15/12/2019.  

2) Chuẩn bị họp tổng kết xét thi đua của khối:  

- Tổ thư ký của khối tổ chức họp để xem xét các tài liệu, hồ sơ chứng 

minh để đánh giá điểm tự chấm của các đơn vị trong khối và thuyết minh kết quả 

thực hiện để các thành viên trong khối họp bình xét thi đua. 

- Trưởng khối căn cứ kết quả kiểm tra và chấm điểm xếp loại cuối năm 

của Sở Y tế, Bộ Y tế để chấm điểm theo các tiêu chí của Bảng điểm. Các đơn vị 

không được kiểm tra và chấm điểm xếp loại cuối năm thì lãnh đạo khối tổ chức 

kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm để xếp loại, chấm điểm cho 

đơn vị. 

- Đơn vị Trưởng khối thông báo thời gian, địa điểm cụ thể để các đơn vị 

trong khối và Sở Y tế cử cán bộ tham dự.  

3) Họp tổng kết và xét thi đua của khối: trước ngày 12/01/2020 

- Đơn vị Trưởng khối tổ chức họp tổng kết, báo cáo thực hiện kế hoạch 

thi đua của khối.  

- Thông báo kết quả chấm điểm của khối và được sự thống nhất của các 

đơn vị trong khối. 

- Bình chọn các đơn vị đạt danh hiệu TTLĐXS (không quá 40% trên tổng 

số đơn vị trong khối) và đơn vị nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh An Giang. Thực 

hiện bằng phiếu kín. 

4) Sau họp tổng kết xét thi đua của khối: 

- Đơn vị Trưởng khối hoàn chỉnh hồ sơ gồm Báo cáo tổng hợp kết quả 

chấm điểm, xếp hạng; các báo cáo thuyết minh và bảng điểm của các đơn vị trong 

khối; biên bản họp và làm Tờ trình đề nghị khen thưởng của khối (TTLĐXS, Cờ 

Thi đua). Hồ sơ trình khen thưởng của khối gởi cho Văn phòng Sở Y tế trước 

ngày 19/01/2020.  

- Các đơn vị trong khối: căn cứ theo kết quả xếp loại của khối để xét và 

đề nghị danh hiệu Tâp thể Lao động xuất sắc cho các khoa, phòng trực thuộc theo 

đúng tỷ lệ quy định:  

 Đơn vị hạng I khối: xét không quá 50% trên tổng số tập thể đạt LĐTT;  

 Đơn vị hạng II khối: xét không quá 45% trên tổng số tập thể đạt LĐTT; 

 Đơn vị hạng III khối: xét không quá 40% trên tổng số tập thể đạt LĐTT; 
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 Đơn vị hạng IV khối: xét không quá 35% trên tổng số tập thể đạt LĐTT; 

 Các đơn vị còn lại: xét không quá 30% trên tổng số tập thể đạt LĐTT. 

- Các đơn vị gởi hồ sơ đề nghị Tập thể LĐXS của các khoa, phòng trực 

thuộc và đề nghị Cờ Thi đua tỉnh (nếu có) cho Sở Y tế trước ngày 19/01/2020. 

- Các đơn vị lưu ý thực hiện các mẫu báo cáo theo quy định Quy chế 

TĐKT của tỉnh An Giang. Gởi văn bản có chữ ký và con dấu đơn vị và gởi kèm 

các file để Sở Y tế tổng hợp (htnhan@angiang.gov.vn). 

Văn phòng Sở Y tế tổng hợp kết quả bình xét thi đua của các đơn vị và 

trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Y tế xem xét và lấy phiếu tín nhiệm để đề 

nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu của mỗi khối. 

Trân trọng kính chào./. 

   

 
                                                                                                                    

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên;   

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Các phòng, ban SYT;                                                                              

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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