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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1452 /KH-SYT 

 

An Giang, ngày 12 tháng 6  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế  

tỉnh An Giang lần thứ IV – năm 2020 
___________________________________________ 

 

Căn cứ Kế hoạch 707/KH-BYT ngày 08/5/2020 của Bộ Y tế về việc Tổ 

chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi 

đua yêu nước ngành y tế lần thứ VII và Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 

29/5/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước 

tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y 

tế tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và kết quả của các 

phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2015 -

2020, đánh giá những mặt làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc 

phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện và đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 mang lại hiệu quả thiết thực hơn và 

công tác khen thưởng đạt kết quả ngày càng tốt hơn trong thời gian tới. 

2. Biểu dương thành tích các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các 

tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong ngành y tế và qua 

đó khơi dậy, động viên, cổ vũ cả hệ thống y tế trong tỉnh lập thành tích cao hơn 

trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-

2025. 

3. Qua Hội nghị tiếp tục khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức 

phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân 

rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua 

và công tác khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 

chính trị và các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

4. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, 

trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về thi đua khen thưởng, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Thi 

đua các cấp, biểu dương ghi nhận những thành quả đạt được của phong trào thi 

đua.  
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1.2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông mở rộng nhiều hình thức 

tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình, các nhân tố 

mới trong toàn ngành, tạo nên không khi sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm 

lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ 

VII và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII năm 2020. 

1.2. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành gắn với việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy 

sức mạnh, tạo sự đồng thuận, chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh như phong trào thi đua “Ngành Y tế chung 

tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, 

xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất 

lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng tổ chức bộ 

máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, 

góp phần tích cực thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của đơn vị, của ngành y tế. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu 

quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung tay vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hóa công sở”; Thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

1.3. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng 

và các quy định, hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức và tinh thần trách 

nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chinh sách của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật về thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động 

lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

1.4. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm được tổng kết qua các phong 

trào thi đua, cần tiến hành phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến. Bên cạnh những điển hình đã có, cần chú trọng việc phát hiện các điển 

hình và nhân tố mới thực sự nổi trội, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu 

nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị 

các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

1. Thời gian: Dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 8 năm 2020 (sẽ có 
thư mời sau). 

2. Địa điểm: Hội trường A - Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. 

3. Thành phần đại biểu tham dự: dự kiến 160 đại biểu. 

- Khách mời: lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân 

vận Tỉnh ủy; UBMTTQVN tỉnh An Giang; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

Phòng Khoa giáo - Văn xã UBND tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Đảng ủy 

khối Cơ quan và Doanh nghiệp; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Đông y; Hội Y 
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học; Hội Dược học; Hội Điều dưỡng; Báo An Giang và Đài Phát thanh và truyền 

hình An Giang. 

-  Nguyên Cán bộ lãnh đạo ngành y tế; Thầy thuốc ưu tú được phong tặng 

năm 2020. 

-  Lãnh đạo Sở Y tế và Trưởng, Phó phòng ban Sở Y tế; 

-  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế An Giang; 

-  Đại diện lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc tuyến tỉnh và huyện, thị, 

TP. 

- Đại diện tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến ngành y tế tỉnh An 

Giang giai đoạn 2015 - 2020. 

- Đại diện các Doanh nghiệp y tế (ngoài công lập) và các Công ty Dược 

phẩm chi nhánh tại An Giang. 

+ Thành phần điển hình chọn giao lưu: 

Trên cơ sở phân bổ chỉ tiêu về số lượng điển hình tiên tiến các đơn vị 
nghiên cứu, giới thiệu điển hình tiên tiến phục vụ cho công tác truyền thông  
dưới hình thức phóng sự hoặc kết hợp phóng sự và tọa đàm, cụ thể: 

- Các cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 được tặng thưởng Huân 
chương các loại, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Thầy thuốc ưu tú. 

- 02 đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin. 

- 02 đơn vị triển khai tốt kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh. 

- 02 điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 

- 02 điển hình trong công tác xã hội từ thiện (01 tập thể và 01 cá nhân). 

- 02 điển hình trong ngành y tế tham gia thực hiện tốt phong trào “Hiến 
máu tình nguyện”. 

- 10 gương Y, Bác sĩ, Điều dưỡng tiêu biểu, sáng tạo; thực hiện tốt y 
đức, y nghiệp, giao tiếp ứng xử. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH  HỘI NGHỊ 

1. Đón tiếp Đại biểu; 

2. Văn nghệ chào mừng; 

3. Chào cờ; 

4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

5. Diễn văn khai mạc; 

6. Báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen 
thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, 
khen thưởng 5 năm tới; 
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7. Chiếu phim phóng sự; 

8. Báo cáo tham luận điển hình tiên tiến; 

9. Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; 

10. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; 

11. Phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; 

12. Tổng kết và bế mạc Hội nghị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị y tế trực thuộc: 

- Phát động phong trào thi đua yêu nước tạo không khí thi đua sôi nổi, 
lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi 
đua yêu nước tỉnh An Giang, Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế năm 2020. 

- Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức 
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng cho các tập 
thể, cá nhân xuất sắc, điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 
(theo tiêu chí và số lượng được phân bổ). 

- Lựa chọn các đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến 

ngành y tế tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2020, quan tâm lựa chọn những tập 
thể, cá nhân điển hình ở tuyến y tế cơ sở; tích cực tham gia các nội dung, 

chương trình theo kế hoạch tổ chức hội nghị. 

2. Văn phòng Sở Y tế: 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành 
Y tế lần thứ IV năm 2020.  

- Xây dựng báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen 
thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen 
thưởng 5 năm tiếp theo. 

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết tổ chức hội nghị và  
phối hợp với các phòng ban, đơn vị thực hiện. 

- Phối hợp với các Công đoàn Ngành Y tế lựa chọn những tập thể, cá 
nhân xuất sắc, biêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành y 
tế để đề xuất Sở Y tế, UBND tỉnh, Bộ Y tế khen thưởng và cử tham dự Đại hội 
Thi đua yêu nước của tỉnh An Giang và Bộ Y tế. 

-  Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị báo cáo tham luận. 

- Tổng hợp và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. 

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang chuẩn bị trang 
trí hội trường và các tiết mục văn nghệ phục vụ trong hội nghị. 

3. Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế: 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế 
tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2020 trình lãnh đạo Sở phê duyệt.  
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- Vận động nguồn kinh phí XHH hỗ trợ tiệc chiêu đãi và quà tặng cho 
đại biểu tham dự. 

4. Khoa Truyền thông – GDSK  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

- Xây dựng phóng sự về thành tựu phát triển ngành y tế tỉnh giai đoạn 
2015-2020. 

- Xây dựng phóng sự, video clip giới thiệu những tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến tiêu biểu của ngành y tế nhằm động viên, cổ vũ các phong trào thi 
đua yêu nước trong thời gian qua. 

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài mở các chuyên trang, chuyên 
mục, dành nhiều thời gian, thời lượng để tuyên truyền về kết quả các phong trào 
thi đua yêu nước của ngành y tế, đưa tin tuyên truyền các gương người tốt, việc 
tốt; chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế 
tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2020, đề nghị các phòng ban, đơn vị quan tâm 
chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ 

VP Sở Y tế để trao đổi, thống nhất tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      

- VP UBND tỉnh An Giang;    

- Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh;   

- BGĐ Sở Y tế; 

- Công đoàn Ngành y tế; 

- Các phòng ban Sở Y tế;    

- Các đơn vị Y tế trực thuộc; 

- Lưu VT.   

GIÁM ĐỐC 
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