
 

 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 

HỘI ĐỒNG TĐKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /KH-HĐTĐKT  Hà Nam, ngày       tháng 3  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022  

 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 

2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng các cấp; 

 Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Y tế xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022 như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích: 

          - Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi 

đua trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần 

quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

  - Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ 

thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi 

đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; các văn bản 

quy phạm pháp luật và các quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. 

 - Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng 

chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời; khen người trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

 - Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng 

yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Thường xuyên 

củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, tạo sự thống nhất, hiệu quả, 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, Khen thưởng theo quy 

định của Luật Thi đua, Khen thưởng. 
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2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tập trung lãnh đạo nâng cao hơn nữa 

nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen 

thưởng vì sự phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình 

hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú 

tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Tổ chức các đợt thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên đề, thực 

hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

NĂM 2022 

Năm 2022, Ngành Y tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; mô hình bệnh tật 

thay đổi; dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ. Đặc biệt là dịch Covid-19 rất nguy hiểm và một số dịch, bệnh mới, phát sinh theo 

mùa. Với tinh thần "càng khó thì càng phải thi đua", để tạo động lực hoàn thành tốt 

nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trên địa 

bàn tỉnh, phong trào thi đua cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phát triển sâu 

rộng, toàn diện, đồng bộ hơn nữa, nhằm khuyến khích, động viên, lôi cuốn cán bộ, đảng 

viên; công chức, viên chức và người lao động tham gia với một khí thế mới, chủ động, 

sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, 

thực hiện tốt các phong trào thi đua; nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị 

được giao, các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ tiêu năm 2022 và các chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế 

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp: 

Thứ nhất: Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, 

phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Thi đua lao động giỏi, lao 

động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế và sức thu hút 

gắn với tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển. Tiếp tục phát huy, nhân 

rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh 

xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trên địa bàn tỉnh.  

 Thứ hai: Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do 

Trung ương, tỉnh và Bộ Y tế phát động; tiếp tục phát động các phong trào thi đua 

nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Lấy việc nâng cao 
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chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, dân số hướng tới sự hài lòng của người bệnh làm 

đích để phấn đấu. 

Thứ ba: Gắn nội dung các phong trào thi đua với thực hiện tốt việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn 

thể trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý; phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí. Cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người dân. 

Thứ tư: Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác 

khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu 

gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện, xây 

dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua 

và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để có 

các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời. 

Thứ năm: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Chỉ đạo duy trì thường 

xuyên việc mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh các hoạt động của Ngành 

và tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, 

tạo sức lan tỏa.  

* Chỉ tiêu chủ yếu: 

CHỈ TIÊU 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KẾ 

HOẠCH 

năm 2022 

GHI 

CHÚ 

1. Số TE dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ Trẻ 12.884  

2. Số lượt bệnh nhân sốt rét được điều trị Lượt 35  

3. Tỷ lệ TE dưới 5 tuổi bị SDD (cân nặng/tuổi) giảm còn % 9,0  

4. Số lần khám phụ khoa Lần 85.890  

5. Số bệnh nhân lao được quản lý, điều trị BN 926  

6. Số bệnh nhân phong được quản lý, điều trị BN 113  

7. Tỷ lệ người dân hiểu biết về HIV (từ 15-49 tuổi) % 80  

8. Số người dùng các biện pháp tránh thai 

- Biện pháp tránh thai lâm sàng 

- Biện pháp tránh thai phi lâm sàng 

Người  

18.656 

27.406 

 

9. Số bệnh nhân tâm thần, động kinh được quản lý BN 4.955  

10. Tổng số lần khám bệnh về mắt (bao gồm cả ngoại tuyến) Lần 35.000  

11. Tổng số lần khám bệnh 

             - Tuyến tỉnh 

             - Tuyến huyện 

 

Lần 

Lần 

 

398.868 

312.000 

 

12. Tổng số mẫu thuốc được kiểm nghiệm Mẫu 210  

13. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên % 0,3  
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN 

THƯỞNG  

 1. Phát động, tổ chức thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua trong 

cán bộ công chức, viên chức, người lao động với một khí thế mới, toàn diện, sâu 

rộng đem lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực công tác.  

2. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua. 

Nội dung thi đua tập trung vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong 

các cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể thực sự 

vững mạnh. Hình thức thi đua phải phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện cụ 

thể của từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng. 

3. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất 

nước, của tỉnh, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhiệm vụ 

chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các 

phong trào thi đua đã phát động, tập trung vào việc "Chung tay phòng, chống 

Covid-19", xây dựng cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp", “Đổi mới phong cách, thái độ 

phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; từng bước hiện đại 

hóa các cơ sở y tế trên địa bàn. 

 Các phong trào thi đua phải hướng tới nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế 

và y đức của đội ngũ cán bộ trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho 

nhân dân. Làm tốt công tác phòng, chống dịch, thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; giảm số ca 

tử vong và chuyển tuyến ở tất cả các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh. Cung ứng 

đầy đủ và đảm bảo chất lượng các loại thuốc. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 

trang thiết bị y tế. Duy trì nâng cao chất lượng công tác dân số; giảm tỷ lệ mất cân bằng 

giới tính. 

4. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, phòng chống tham 

nhũng, lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

Nội dung thi đua hướng tới sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân và người 

bệnh trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan và thủ tục trong khám, chữa 

bệnh; cải cách phương thức lãnh đạo, lối làm việc, chủ động rà soát và cắt giảm thủ 

tục hành chính, giảm bớt thời gian chờ đợi, chi phí của người bệnh; tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. 

Kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân có thái độ thờ ơ, vô cảm hoặc sách nhiễu, làm 

chậm trễ trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong đón tiếp 

khám, chữa bệnh cho nhân dân.  
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Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ. Đưa nội dung 

phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một chỉ 

tiêu thi đua nhằm hạn chế các sai phạm.  

5. Thi đua xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch 

vững mạnh: 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XI, XII) về xây dựng Đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Làm tốt 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ 

cương, kỷ luật của Đảng. 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể; thực hiện tốt 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sắp xếp, kiện toàn 

tổ chức bộ máy; phát huy mọi khả năng, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, 

viên chức- lao động. 

- Thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động của các đoàn thể, đoàn kết thống nhất góp phần thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trên địa bàn tỉnh.  

6. Căn cứ quy định của pháp luật, của tỉnh và Bộ Y tế, hoàn thiện các văn 

lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm tình hình 

và chức năng nhiệm vụ; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, những việc 

khó, khâu yếu, những vấn đề mới thực tiễn đặt ra. 

Làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, để 

phong trào thi đua vừa lan toả rộng khắp vừa đi vào chiều sâu; tiếp tục đổi mới công 

tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả, đảm bảo việc khen 

thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời; khen người trực tiếp làm 

công tác chuyên môn là chủ yếu; phát huy được tính nêu gương giáo dục, tránh việc 

khen thưởng tràn lan, không đúng thành tích, làm mất tác dụng, ảnh hưởng tiêu cực đến 

phong trào thi đua.  

IV. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về thi đua ái quốc và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt 

là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi 

đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng; các Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế  và 

các quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và của cán bộ, 
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công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của 

công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. 

3. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, hướng dẫn đối với phong trào 

thi đua của các đơn vị. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng 

tham mưu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.  

4. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công 

tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để biểu 

dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.  

5. Bám sát phong trào thi đua của các đơn vị; nâng cao chất lượng thẩm định 

hồ sơ khen thưởng, đảm bảo việc đề xuất khen thưởng chính xác, đúng người, 

đúng thành tích. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp uỷ và 

cấp có thẩm quyền về chất lượng hồ sơ được trình khen. 

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh 

thần quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh góp phần 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, thiết thực lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" và 

các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2022. 

 2. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và 

các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Bộ Y tế về công tác thi đua khen thưởng; 

chú trọng khen thưởng theo thành tích tập thể nhỏ và người trực tiếp làm công tác 

bảo vệ, chăm sóc bệnh nhân, kế hoạch hóa gia đình. Làm tốt công tác phát hiện, 

bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. 

  3 Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng 

đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới.  

 4. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Y tế phối hợp với Công đoàn ngành 

và các đoàn thể thường xuyên thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám 

sát việc tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị. Tham 

mưu triển khai thực hiện các nội dung về công tác thi đua khen thưởng theo thời 

gian cụ thể như sau: 
 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Tháng 

1 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 
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thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, yêu nước năm 2021. 

- Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác y tế, dân số. 

Tháng 

2 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Tham mưu Sở Y tế tổ chức và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

2021; phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. 

- Rà soát, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm và các tồn tại, hạn chế cần tập trung 

khắc phục năm 2022. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2022. 

Tháng 

3 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; chỉ đạo đẩy 

mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ ra lời 

kêu gọi "Thi đua ái quốc".  

- Tổng hợp đăng ký thi đua của toàn ngành để báo cáo với Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng tỉnh và Bộ Y tế. 

- Tham mưu Sở Y tế đăng ký thi đua năm 2022 với Khối Văn hóa - Xã hội 

và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.  

- Tham gia Hội nghị ký thi đua Khối Văn hóa - Xã hội năm 2022 

Tháng 

4 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực 

lập thành tích chào mừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao 

động 1/5 năm 2022. 

- Tham mưu lựa chọn các tập thể, cá nhân để xây dựng các điển hình tiên tiến. 

Tháng 

5 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Rà soát, tham mưu cho Sở Y tế Ban hành tiêu chí thi đua và phương thức 

chấm điểm thi đua năm 2022. 

Tháng 

6 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm; chuẩn bị 

các nội dung, tham mưu Sở Y tế sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Hướng dẫn các khối thi đua tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. 

Tháng - Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 
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7 và Bộ Y tế. 

- Tham gia các hoạt động sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Khối Văn hóa- Xã hội tỉnh.  

Tháng 

8 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực 

lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 

mùng 2 tháng 9 năm 2022. 

Tháng 

9 

 - Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của 

tỉnh và Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu thi đua 9 tháng đầu năm 2022. 

Tháng 

10 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn các khối thi đua, các đơn vị triển khai việc 

tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2022. 

- Tham gia tập huấn công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch của Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng tỉnh và Bộ Y tế (nếu có). 

Tháng 

11 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá thi đua đối với các đơn vị;  

- Giúp Sở Y tế tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua, báo cáo Hội đồng Thi 

đua Khen thưởng tỉnh về kết quả chấm điểm theo nội dung được phân công 

theo Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.  

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thành tích đề nghị khen thưởng năm 2022 

- Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 

- Tham gia các hoạt động tổng kết phong trào thi đua Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh. 

- Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xét, khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân trong toàn ngành năm 2022. 

Tháng 

12 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của tỉnh 

và Bộ Y tế. 

- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xét khen thưởng, trình các cấp có thẩm 

quyền xét khen thưởng. 
 

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ Kế hoạch này Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, 

chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 

2022 của đơn vị. Tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch; phát động và 
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tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá bình xét 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác 

thi đua, khen thưởng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

          Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị gửi về Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng Sở Y tế (qua Phòng tổ chức - Hành chính và Công đoàn 

Ngành) trước ngày 31 tháng 3 năm 2022 để theo dõi. 

2. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phong trào thi đua yêu nước để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức - 

lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong 

giai đoạn hiện nay, kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố 

mới trong phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên làm tốt việc bồi dưỡng và nhân 

rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực cho phong trào thi đua của của ngành phát triển 

sâu rộng, bền vững và đạt hiệu quả cao. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các đơn vị trong ngành xây dựng các 

chuyên trang, chuyên mục , thường xuyên đăng tải trên tạp chí của ngành tuyên truyền 

về phong trào thi đua yêu nước, gương “Người tốt, việc tốt” và phản ánh các hoạt động 

của Ngành. 

3. Phòng Tổ chức  - Hành chính (Cơ quan thường trực HĐTĐKT Sở Y tế) 

phối hợp với Công đoàn Ngành theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo 

cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Y tế. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- Hội đồng TĐKT tỉnh (để báo cáo);  

- Ban TĐKT Sở Nội vụ (để báo cáo);  

- Lãnh đạo, HĐTĐKT Sở Y tế;  

- Công đoàn Ngành Y tế tỉnh;  

- Các phòng thuộc Sở;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, TCHC. GIÁM ĐỐC 
 Nguyễn Trọng Khải 
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