
 

 

 

 

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 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh 

về công tác thi đua khen thưởng năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 

04/01/2023 của Sở Y tế về phát động phong trào thi đua trong công chức, viên 

chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng 

(TĐKT) ngành Y tế năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đánh giá thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng (công tác 

TĐKT) tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, từ đó phát huy những ưu 

điểm, tiến bộ, đồng thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để chấn chỉnh, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác TĐKT. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới công tác tổ chức phong 

trào thi đua và thực hiện tốt và đúng quy định các chính sách thi đua, khen 

thưởng nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Y tế năm 

2023 đã đề ra. 

2. Yêu cầu: 

- Đối với Đoản kiểm tra: Thực hiện đúng nội dung, thời gian nêu trong 

kế hoạch, báo cáo kết quả kiểm tra về Sỏ Y tế; quá trình kiểm tra không gây trở 

ngại đến các hoạt động bình thường của các đơn vị. 

- Đối với cơ quan, đơn vị được kiểm tra, tự kiểm tra: Báo cáo đủ nội 

dung, đúng thời gian yêu cầu của Đoàn kiểm tra; thực hiện nghiêm túc kết luận 

kiểm tra. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng, hình thức: 

1.1. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra trực tiếp: 

- Khối bệnh viện: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện 

Tâm thần, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. 
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- Khối các trung tâm tuyến tỉnh: Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Khối các Trung tâm y tế tuyến huyện: TTYT Tp Vũng Tàu, TTYT Tp 

Bà Rịa, TTYT Tx Phú Mỹ, TTYT huyện Đất Đỏ, TTYT huyện Châu Đức. 

1.2. Cơ quan, đơn vị tự kiểm tra:  

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế còn lại tự kiểm tra và báo cáo về 

Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Y tế. Sở Y tế sẽ phúc tra khi cần thiết. 

2. Nội dung kiểm tra, tự kiểm tra: 

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác TĐKT. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.  

- Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (kế hoạch phát động, 

đăng ký thi đua) tại cơ quan, đơn vị: 

+ Phong trào thi đua theo Kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 04/01/2023 của 

Sở Y tế; 

+ Bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2021-2025. 

- Việc tổ chức thực hiện quy trình, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng (xây 

dựng kế hoạch hoặc văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, tờ trình, biên bản họp 

xét của cơ quan, đơn vị, của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, quyết định khen 

thưởng), công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu về công tác TĐKT theo quy định; việc 

thực hiện quy trình nghiệp vụ thẩm định hồ sơ trình khen thưởng; việc thực hiện 

lập và sử dụng quỹ TĐKT. 

- Việc bố trí nhân sự thực hiện công tác TĐKT (Quyết định phân công 

nhân sự phụ trách công tác TĐKT); 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về TĐKT (nếu có). 

3. Thời gian kiểm tra và báo cáo: 

- Thời gian tiến hành tự kiểm tra: Thực hiện trước 15/12/2023. 

- Thời gian kiểm tra trực tiếp: Thực hiện sau 15/12/2023 (Sở Y tế sẽ có 

thông báo sau). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập đoàn kiểm tra: 

- Thành phần đoàn kiểm tra: 

+ Đại diện lãnh đạo Sở Y tế. 

+ Đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế. 

+ Lãnh đạo Văn phòng Sở. 
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+ Thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng. 

- Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra: Xây dựng đề cương báo cáo (gồm đề 

cương báo cáo chuyên đề); tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và báo cáo kết quả 

kiểm tra; đề xuất xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra về Sở Y tế. 

2. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra trực tiếp:  

Lập báo cáo theo đề cương của Đoàn kiểm tra trước khi đoàn kiểm tra 

tiến hành kiểm tra thực tế;  

Tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, phúc tra theo lịch 

kiểm tra. 

3. Các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra: 

Lập báo cáo tự kiểm tra theo đề cương của Đoàn kiểm tra gửi về Sở Y tế 

(qua Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế) trước ngày 15/12/2023. 

4. Giao Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở Y tế thành lập Đoàn kiểm 

tra; Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch; Tổng hợp báo cáo kết quả cho Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Ngành và Giám đốc Sở Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế 

năm 2023, đề nghị các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Phó Giám đốc SYT (để biết); 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết); 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc (T/hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

 
 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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