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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 

“Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào 

thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh An Giang; Hưởng ứng tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 và thực 

hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh 

giai đoạn 2021-2025,  Sở Y tế xây dựng kế hoạch phát động thi đua, với nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của tất cả cán bộ, công chức, viên 

chức ngành Y tế trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện hiệu quả 

chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. 

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực 

vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng” 

cùng với cả nước phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”. 

- Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm; 

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, với nội 

dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện 

thực tế của mỗi đơn vị; phát huy được sáng kiến của mọi công chức, viên chức, 

người lao động ngành Y tế. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

- Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển 

khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Đồng thời, xác 
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định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, chương 

trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. 

- Tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện kịp thời, 

đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các 

chế độ chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức ở địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt là lực lượng 

đoàn viên thanh niên tích cực thi đua, xung kích giúp đỡ người nghèo, các đối 

tượng yếu thế để họ vươn lên trong cuộc sống. 

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia 

hưởng ứng ủng hộ phong trào “Ngày vì người nghèo” qua tin nhắn; quyên góp 

ủng hộ giúp đỡ công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm 

nghèo,… 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- Năm 2022: xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Phát động 

trào thi đua. 

-  Giai đoạn 2022 - 2025: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, 

thiết thực; căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành khen thưởng 

hằng năm theo thẩm quyền. 

- Năm 2023, 2025: Căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành 

sơ kết giữa kỳ, tổng kết và khen thưởng theo thẩm quyền. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng 

Các phòng ban, đơn vị và công chức, viên chức thuộc ngành Y tế. 

2. Hình thức và tiêu chí khen thưởng 

-  Hình thức: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen. 

- Tiêu chí khen thưởng: Căn cứ thành tích trong thực hiện phong trào thi 

đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, 

xét khen thưởng cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc thực 
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hiện theo đúng quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và các văn bản 

quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc 

Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến công chức, viên chức của phòng 

ban, đơn vị biết để thực hiện. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động tích 

cực thực hiện tốt phong trào thi đua đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. 

2. Văn phòng Sở 

Phối hợp với Công đoàn ngành, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở kịp 

thời hướng dẫn việc phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch này; tổng hợp 

báo cáo theo quy định và đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Y tế An 

Giang./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- Sở Văn hóa, TT và DL (Khối trưởng); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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