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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: 839/KH-SYT 

 

An Giang, ngày  09  tháng 4  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động, bình xét thi đua Khối Y tế năm 2021 

     

Thực hiện Quyết định số: 421/QĐ-SYT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của 

Sở Y tế về việc Quy định tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Khối thi đua 

ngành Y tế tỉnh An Giang, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I. TỔ CHỨC CÁC KHỐI THI ĐUA 

Khối 1: Các phòng, ban Sở Y tế (06) 

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

vụ Y; Phòng Nghiệp vụ Dược; Phòng Tổ chức cán bộ.  

Trưởng khối: Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

Phó khối: Phòng Nghiệp vụ Dược. 

Khối 2: Các đơn vị Y tế chuyên ngành tuyến tỉnh (06) 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC); Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm; Chi cục Dân số - KHHGĐ; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Pháp 

Y và Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm.  

Trưởng khối: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Phó khối: Trung tâm Giám định Y khoa. 

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

Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Mắt-TMH-RHM; Bệnh viện Tim mạch;  

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và  

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh. 

Trưởng khối: Bệnh viện Mắt – TMH – RHM. 

Phó khối: Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu. 

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

Trưởng khối: Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. 

Phó khối: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. 

Khối 5: Các Trạm Y tế xã, phường,  thị trấn 

Khối 4 điều hành và tổ chức các hoạt động thi đua của các Trạm Y tế 

xã, phường, thị trấn trực thuộc.  

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

1) Xây dựng kế hoạch và bảng điểm của khối   
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 - Các đơn vị Trưởng khối xây dựng Kế hoạch tổ chức thi đua của khối 

năm 2021;  

- Xây dựng bảng điểm: Căn cứ tiêu chí, phương pháp chấm điểm theo 

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

An Giang để xây dựng thang bảng điểm cho phù hợp với tình hình thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trong khối. 

- Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố tổ chức chấm điểm cuối 

năm cho các Trạm Y tế xã, phưởng, thị trấn theo Bộ biểu mẫu theo dõi và giám 

sát hoạt động của Trạm Y tế (ban hành theo Quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 

20/12/2019 của Bộ Y tế).  

- Văn phòng Sở ban hành các tiêu chí chấm điểm về công tác Thi đua, 

khen thưởng (nội dung IV).  

- Kế hoạch và bảng điểm phải được lấy ý kiến thống nhất của các 

phòng ban, đơn vị trước khi ban hành. 

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua của khối.  

Kế hoạch thi đua và bảng điểm (chính thức) của khối gởi cho các đơn 

vị trong khối và VP Sở Y tế trước ngày 30/6/2021.  

2) Tổ chức họp sơ kết: 

Tùy theo điều kiện, các khối thi đua tổ chức họp sơ kết, triển khai công 

tác thi đua của khối để thống nhất kế hoạch, bảng điểm, phương pháp chấm điểm 

và ký kết giao ước thi đua. Thời gian thực hiện trong tháng 7/2021, địa điểm tại 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (Phó khối thi đua số 4). 

3) Tổ chức Hội nghị tổng kết, bình xét thi đua:  

- Trước khi tổ chức HN tổng kết, Tổ thư ký của khối tổ chức họp để xem 

xét các tài liệu, hồ sơ chứng minh, thuyết minh kết quả thực hiện để đánh giá 

điểm tự chấm và các căn cứ để tính điểm thưởng, điểm trừ của các đơn vị trong 

khối. 

- Khối trưởng Khối thi đua của các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố 

tổng hợp kết quả chấm điểm cuối năm của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để 

các đơn vị trong khối bình xét và đề xuất khen thưởng theo quy định. 

- Đơn vị Trưởng khối tổ chức Hội nghị tổng kết, báo cáo thực hiện kế 

hoạch thi đua của khối.  

- Thông báo kết quả chấm điểm của khối và lấy ý kiến thống nhất của 

các đơn vị trong khối. 

- Bình chọn các đơn vị xuất sắc nhận Cờ Thi đua và Bằng khen của 

UBND tỉnh An Giang. 

- Bình chọn đơn vị phụ trách Trưởng khối, Phó khối năm 2022. 

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022. 
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- Thời gian thực hiện: trước ngày 15/01/2022, địa điểm tại Trung tâm Y 

tế huyện Phú Tân (đơn vị Trưởng khối). 

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.  

4) Hồ sơ trình khen thưởng: Đơn vị Trưởng khối hoàn chỉnh hồ sơ 

gồm:  

- Báo cáo Tổng kết công tác thi đua của khối;  

- Bảng tổng hợp chấm điểm, xếp hạng; các báo cáo thuyết minh và bảng 

điểm của các đơn vị trong khối;  

- Biên bản họp, tỷ lệ phiếu tín nhiệm; 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (Cờ Thi đua, Bằng khen UB tỉnh).  

- Hồ sơ gởi cho Văn phòng Sở Y tế trước ngày 20/01/2022.  

* Lưu ý: Các đơn vị thực hiện các mẫu báo cáo theo quy định Quy chế 

TĐKT của tỉnh An Giang và gởi văn bản điện tử trên hệ thống VNPT-iOffice. 

5) Xét và đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các 

khoa, phòng trực thuộc các đơn vị trong Khối 2, Khối 3, Khối 4:  

Căn cứ theo kết quả xếp hạng theo bảng điểm tổng kết thi đua của khối 

để xét và theo tỷ lệ quy định:  

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

- Đơn vị hạng II khối: xét không quá 40% trên tổng số tập thể đạt LĐTT; 

- Đơn vị hạng III 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. 

Lưu ý: Tỷ lệ xét TTLĐXS của các Trung tâm Y tế huyện, thị, TP (Khối 

4) tính chung trong số đề nghị TTLĐXS của Trạm Y tế trực thuộc. 

6) Đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các Trạm Y tế 

xã, phường, thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị, TP: 

- Chọn không quá 30% Trạm Y tế có số điểm cao (theo bảng chấm 

điểm cuối năm của TTYT) để đề nghị xét TTLĐXS.  

- Chọn 01 Trạm Y tế xuất sắc nhất để đề nghị Khối Thi đua và Sở Y 

tế xét tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh. 

* Các đơn vị gởi hồ sơ đề nghị Tập thể LĐXS cho Sở Y tế trước ngày 

20/01/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

- Lãnh đạo các đơn vị trong các khối thi đua phối hợp với Trưởng khối, 

Phó khối để thực hiện tốt Kế hoạch này và phân công cán bộ tham gia Tổ thư ký 

của khối. 
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- Các phòng ban Sở Y tế góp ý tiêu chí thi đua và cơ cấu thang bảng 

điểm của mỗi khối để đánh giá, chấm điểm cuối năm. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) xây dựng các chỉ tiêu chuyên 

môn để đánh giá, chấm điểm Trạm Y tế xã, phường phù hợp với mô hình bệnh tật 

tại địa phương (phòng chống bệnh không lây nhiễm), thực hiện hiệu quả các phần 

mềm quản lý hoạt động Trạm Y tế (tỷ lệ cập nhật thông tin Hồ sơ sức khỏe cá 

nhân),… theo Bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của Trạm Y tế ban 

hành theo Quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 của Bộ Y tế. 

- Văn phòng Sở Y tế theo dõi, chấm điểm các tiêu chí về công tác thi 

đua, khen thưởng (nội dung IV), căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ trình xét và 

đề nghị khen thưởng của các đơn vị trong năm để chấm điểm.  

- Văn phòng Sở Y tế tổng hợp hồ sơ tổng kết của các khối thi đua và 

trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Y tế xem xét./. 

   

 
                                                                                                                    

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;   

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Các phòng, ban SYT;   

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh;                                                                             

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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