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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SYT       -Vũng T u, ng y  06    tháng  6  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động 

ngành Y tế  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 

21/5/2004  của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; 

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

thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ 

thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phát động thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 

05 năm (2016 -2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/12/2018 

của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (12/8/1991 - 

12/8/2021); Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về Kế hoạch công tác  thi đua  năm 2019. 

- Phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của 

công chức, viên chức và người lao động chủ động tham gia phong trào thi đua yêu 

nước trong toàn Ngành với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp 

với đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. 

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của công chức, viên 

chức và người lao động về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

- Nâng cao phẩm chất, đạo đức của người thầy thuốc, người cán bộ y tế 

thực hiện đoàn kết thống nhất trong tập thể, đơn vị, đáp ứng tốt nhu cầu thực hiện 

nhiệm vụ chính trị trong mọi điều kiện, tạo sự ủng hộ và đồng thuận của toàn xã 

hội đối với ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế trong toàn hệ 

thống lên một bước, đáp ứng ngày một tốt hơn như cầu chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe nhân dân. 
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- Bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, 

việc tốt, có sơ kết, tổng kết động viên khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc để cổ vũ động viên phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ VI và Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2021) của tỉnh.  

II. NỘI DUNG THI ĐUA: 

1. Thi đua thực hiện các phong trào do UBND tỉnh và các Sở, ngành 

phát động: 

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh và các Sở, ngành. 

- Nội dung thi đua: Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi toàn 

diện các mặt kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; 

thi đua lập thành tích trong các công trình trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc 

gia, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Theo kế hoạch phát động của UBND tỉnh, 

các Sở, ngành. 

- Số lượng xét khen thưởng: Theo số lượng phân bổ của từng nội dung thi 

đua.  

2. Thi đua thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành: 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Nội dung thi đua: Thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

2019. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Khen thưởng tổng kết cuối năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: Theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 

Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

3. Thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 

- Cơ quan chủ trì: Các đơn vị chức năng phụ trách các chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

- Nội dung thi đua: Thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Khi tổng kết các chương trình mục tiêu Y tế - 

Dân số cuối năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 05 tập thể và 10 cá nhân cho mỗi chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

4. Thi đua thực hiện các chuyên đề do Sở Y tế phát động: 
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a) Thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Bộ phận phụ trách: Công đoàn ngành Y tế. 

- Nội dung thi đua: Đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2019. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Trong năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 5 tập thể và 10 cá nhân. 

b) Thi đua thực hiện “Thầy thuốc như mẹ hiền” 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Bộ phận phụ trách: Phòng Nghiệp vụ Y. 

- Nội dung thi đua: Trên tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể CCVC-NLĐ ngành Y tế quyết tâm thực hiện tốt 

lời dạy của Bác: “Lương y phải như từ mẫu” thể hiện bằng những hành động thiết 

thực hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác. Thực hiện trau dồi đạo đức nghề 

nghiệp: thực hiện tốt 12 điều Y đức, 10 điều Dược đức, thực hiện tốt quy tắc ứng 

xử, góp phần giảm phiền hà, nâng cao y đức người thầy thuốc và niềm tin của 

người bệnh. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Trong năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 5 tập thể và 10 cá nhân. 

c) Thi đua thực hiện tốt “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán 

bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Bộ phận phụ trách: Phòng Nghiệp vụ Y. 

- Nội dung thi đua: Toàn ngành Y tế quyết tâm thực hiện tốt Kế hoạch triển 

khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự 

hài lòng của người bệnh” ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 

04/6/2015 của Bộ Y tế. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Trong năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 5 tập thể và 10 cá nhân. 

d) Thi đua thực hiện “Nâng cao trình độ chuyên môn Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Trưởng Trạm Y tế” 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Bộ phận phụ trách: Phòng Nghiệp vụ Y. 

- Nội dung thi đua: Điều dưỡng, Hộ sinh nâng cao ý thức về vai trò, nhiệm 

vụ của mình, thi đua học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn 

luyện đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, hướng tới mục tiệu chăm sóc người 



4 
 

bệnh một cách toàn diện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh". Trạm trưởng có 

tinh thần học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực trong công tác quản lý, 

chuyên môn y tế tại Trạm Y tế các xã, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân tai tuyến cơ sở. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Trong năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 10 cá nhân. 

e) Thi đua thực hiện tốt “Cải cách hành chính” 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Bộ phận phụ trách: Văn phòng Sở Y tế. 

- Nội dung thi đua: Tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác CCHC; 

có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có sáng 

kiến, cải tiến CCHC mang lại hiệu quả kinh tế; hiện đại hóa hành chính, hiện đại 

hóa công sở; sản phẩm thuận lợi trong ứng dụng, tổ chức thực hiện; được đánh giá 

là thân thiện và văn hóa công sở trong quan hệ công tác với tổ chức, doanh nghiệp 

và nhân dân 

- Thời điểm xét khen thưởng: Cuối năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 5 tập thể và 10 cá nhân. 

f) Thi đua thực hiện tốt “Công tác dự phòng” 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Bộ phận phụ trách: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. 

- Nội dung thi đua: Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch, duy trì 

công tác giám sát dịch tể thường xuyên, xử lý dịch sớm giúp hạn chế số mắc và số 

tử vong. Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Cuối năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 5 tập thể và 10 cá nhân. 

g) Thi đua thực hiện tốt hoạt động “Khám chữa bệnh từ thiện” 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Bộ phận phụ trách: Đoàn Thanh niên ngành Y tế. 

- Nội dung thi đua: Tích cực tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh nhân 

đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm với chủ đề “Chung sức hành động, vì 

sức khỏe cộng đồng” 

- Thời điểm xét khen thưởng: Cuối năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 5 tập thể và 10 cá nhân. 

h) Thi đua lập thành tích chào mừng “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 
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- Bộ phận phụ trách: Tổ chức cán bộ. 

- Nội dung thi đua: Phát huy tính năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua góp 

phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo và nhân viên y tế với 

nhiệm vụ được phân công; tăng cường đoàn kết thống nhất trong tập thể với 

phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”; tạo sự ủng hộ, đồng thuận 

và chia sẻ của cộng đồng đối với ngành Y tế, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

- Thời điểm xét khen thưởng: Đầu năm 2019. 

- Số lượng xét khen thưởng: 5 tập thể và 10 cá nhân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Công đoàn ngành Y tế và Đoàn thanh niên ngành Y tế: 

Đề nghị Công đoàn ngành Y tế và Đoàn thanh niên ngành Y tế tham gia chủ 

trì 02 chuyên đề đã nêu trong phần II kế hoạch này.  

2. Các cơ quan, đơn vị, bộ phận được phân công phụ trách các chuyên đề 

thi đua: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thi đua cho từng chuyên đề được phân công, 

trong kế hoạch cần phải có tiêu chí cụ thể để làm cơ sở cho các tập thể, cá nhân 

phấn đấu và làm căn cứ xét khen thưởng; đối với những chuyên đề phải tổ chức 

hội thi, đề nghị cơ quan, đơn vị, bộ phận phụ trách phải xây dựng kế hoạch chi tiết 

tổ chức hội thi; các kế hoạch phải trình Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt. 

- Chịu trách nhiệm xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua thực hiện các chuyên đề và đề xuất Hội đồng thi đua khen 

thưởng ngành Y tế xem xét. 

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 

- Căn cứ kế hoạch phát động thi đua này và kế hoạch thi đua cụ thể của các 

chuyên đề xây dựng kế hoạch và phát động thi đua trong toàn cơ quan đơn vị. 

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các khoa, phòng, đội, tổ, PKKV, 

TYT, . . . trong cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua. 

4. Các phòng chuyên môn Sở Y tế: 

- Phòng Tổ chức cán bộ (bộ phận thường trực của Hội đồng thi đua khen 

thưởng ngành Y tế) có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, bộ phận 

triển khai thực hiện phát động thi đua trong toàn ngành Y tế. Tổng hợp và tham 

mưu Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Y tế xem xét khen thưởng kịp thời các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

- Các phòng chuyên môn khác: Chủ trì xây dựng kế hoạch thi đua cho 

chuyên đề được phân công; tham mưu lãnh đạo Sở Y tế thẩm định các nội dung thi 

đua liên quan lĩnh vực chuyên môn của phòng khi được đề xuất. 
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Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên 

chức và người lao động ngành Y tế  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019, đề nghị các 

Tổ chức, cơ quan, đơn vị, bộ phận nghiên cứu triển khai thực hiện tốt các nội dung 

kế hoạch để phong trào thi đua thật sự đạt hiệu quả./.  

 
Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- HĐ TĐKT tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ngành Khối thi đua VII(để biết); 

- Công đoàn ngành Y tế (phối hợp); 

- Đoàn Thanh niên ngành Y tế (phối hợp); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (thực hiện); 

- Các phòng chuyên môn SYT (thực hiện); 

- Lưu VT, TCCB. 
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