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 An Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

V/v chuẩn bị Tổng kết công tác  

thi đua và xét khen thưởng 2022. 

 

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 2022, 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, hồ sơ khen thưởng: 

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo Quy trình Xét đề nghị khen thưởng tổng kết 

công tác năm của Văn phòng Sở Y tế (QT-01/TĐKT ban hành ngày 01/10/2020), về 

thời gian gởi hồ sơ cụ thể như sau:  

 1) Đề nghị xét công nhận đề tài, sáng kiến (để đề nghị chiến sĩ thi đua cơ sở): 

gởi VP Sở Y tế trước ngày 22/12/2022. 

2) Hồ sơ đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến, Giấy khen Sở Y tế: gởi VP Sở 

Y tế trước ngày 06/01/2023. 

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 20/01/2023. 

4) Hồ sơ đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: gởi VP Sở Y tế trước 

ngày 08/3/2023. 

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 

08/3/2023. 

II. Tổng kết thi đua của các Khối Y tế: 

Thực hiện Quyết định số 421/QĐ-SYT ngày 25/5/2020 của Sở Y tế ban hành 

Quy định tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Khối thi đua ngành Y tế tỉnh 

An Giang và thực hiện Kế hoạch số 2003/KH-SYT ngày 26/3/2022 của Sở Y tế Tổ 

chức hoạt động, bình xét thi đua Khối Y tế năm 2022. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết, bình xét thi đua: trước ngày 15/01/2023. 

 - Hồ sơ trình khen thưởng: Đơn vị Trưởng khối hoàn chỉnh hồ sơ và gởi cho 

VP Sở Y tế trước ngày 20/01/2023. 

III. Một số lưu ý: 

 - Lãnh đạo đơn vị tổ chức đánh giá và xếp 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 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về việc đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức).  

- Cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng: cập nhật Thông tư số 12/2019/TT-

BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị 
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định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 

11/01/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh; 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. 

- Đề nghị khen thưởng đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ 

tỉnh quản lý: Sở Y tế sẽ trình Ban Thi đua khen thưởng tỉnh khi có kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.    

 - Xét thành tích của tập thể và cá nhân đạt được từ thấp đến cao và không đề 

nghị cùng lúc 2 hình thức khen thưởng cùng cấp (ví dụ: đề nghị Bằng khen UB + đề 

nghị CSTĐ cấp tỉnh,…), không đề nghị bằng khen UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân 

đã nhận bằng khen UBND tỉnh năm 2021. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải đầy đủ các biểu mẫu báo cáo, thống kê theo 

quy định: Quyết định công nhận cá nhân HTXSNV 2 năm liền để đề nghị Bằng khen 

UB tỉnh,… 

- Báo cáo thành tích phải đầy đủ nội dung, không sơ sài, báo cáo ghi cụ thể số 

quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập 

thể, cá nhân đề nghị khen thưởng của cấp có thẩm quyền; số quyết định, ngày, tháng, 

năm được công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Các đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị sẽ nộp thành 01 quyển kỷ yếu 

Hội nghị khoa học thay cho từng đề tài để thuận tiện trong việc lưu trữ; báo cáo 

thành tích phải chuyển file .pdf cùng bảng giấy để Sở Y tế thực hiện nộp hồ sơ dịch 

vụ công trực tuyến theo quy định. 

- 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 xét duyệt và 

không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại sau này. 

Để thuận tiện trong việc tiếp nhận, kiểm tra thẩm định 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 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-05T17:03:23+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-05T17:03:41+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




