
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP. SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 480/TTYT-HCTH 

V/v tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2022 

Sa Đéc, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trung tâm Y tế  
 

 

Căn cứ Công văn số 4239/SYT-TCCB ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Sở 

Y tế Đồng Tháp về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022. Cụ thể như sau: 

I. XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Trình tự các bước xét thi đua, khen thưởng 

a) Hội đồng thi đua khen thưởng Trung tâm Y tế xét danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng khi có quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng của 

Sáng kiến cơ sở do Sở Y tế ban hành. 

b) Hội đồng cơ quan họp mở rộng xét đánh giá và xếp loại viên chức và 

người lao động (tại Công văn số 421/TTYT-HCTH ngày 16/9/2022 của Trung tâm 

Y tế TP. Sa Đéc và các văn bản có liên quan).  

c) Cấp ủy Đảng đơn vị họp đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên, tập 

thể đảng. 

d) Họp xét thi đua, khen thưởng:  

- Việc đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,.. phạm 

vi ảnh hưởng của thành tích do người đứng đầu quyết định và chịu trách nhiệm 

(được thể hiện trong Biên bản họp xét TĐ-KT). 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm giúp Thủ trưởng đơn vị 

đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

được thực hiện theo quy định tại các văn bản, như sau: 

a) Luật Thi đua, khen thưởng. 

b) Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

c) Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 

năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV. 
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d) Quyết định số 209/QĐ-UBND.HC ngày 03/3/2020 của UBND Tỉnh 

về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp; Quyết 

định số 1810/QĐ-UBND-HC ngày 24/11/2020 của UBND Tỉnh về việc sửa đổi 

điểm c khoản 3 Điều 3 Quyết định số 209/QĐ-UBND.HC ngày 03/3/2020 của 

UBND Tỉnh. 

2.2. Hồ sơ, thủ tục: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc. 

- Biên bản họp của khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc.  

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.  

- Báo cáo thành tích Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ 04 bộ; Huân chương 05 bộ. Báo cáo thành tích không đóng thành 

cuốn và tạm thời chưa ghi ngày, tháng, năm… để khi hoàn chỉnh sẽ ghi sau. 

* Những điểm lưu ý: 

Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân do cấp 

trình khen thưởng căn cứ theo quy định xem xét, đánh giá, công nhận. Cụ thể: 

- Đối với khen cho tập thể quy định: “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 

“hoàn thành tốt nhiệm vụ”: Đối với các Khoa, Phòng thuộc Trung tâm Y tế và các 

đơn vị trực thuộc Trung tâm do Thủ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng đơn vị thống nhất đánh giá, xếp loại TĐ-KT và đề nghị khen thưởng (thể 

hiện trong Biên bản họp). 

- Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức 

Đảng, đoàn thể phải được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 

Đối với cá nhân là đảng viên được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 

trở lên. 

- Xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng cấp Tỉnh trở lên đối với tập thể, cá nhân dựa vào kết quả 

đánh giá, xếp loại cuối năm “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

- Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc 

đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu 

nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.  

- Khi xét khen thưởng người đứng đầu đơn vị phải căn cứ vào thành tích 

của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.  

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với nội dung 

báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị do mình quản lý. 

- Cá nhân được đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác 

đối với nội dung báo cáo thành tích của cá nhân mình. 

- Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân phải thể 

hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo thành tích được Thủ trưởng đơn vị, xác nhận 

và chịu trách nhiệm.  
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- Những trường hợp viết không đúng theo mẫu báo cáo thành tích, nội 

dung báo cáo không thể hiện thành tích xuất sắc tiêu biểu (viết sơ sài) được xem 

như không đủ tiêu chuẩn xét khen hoặc trình cấp trên khen. 

- Các đơn vị trình hồ sơ khen thưởng không đóng dấu giáp lai của đơn vị. 

- Các loại văn bản chứng minh gửi kèm theo hồ sơ, như:  

+ Thông báo kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, 

đảng viên. 

+ Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cơ sở. 

+ Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

+ Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đoàn thể (đối với tập thể có tổ 

chức đảng, đoàn thể). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng: Các khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc 

gửi hồ sơ khen thưởng và đăng ký thi đua năm 2023 gửi về Trung tâm Y tế (qua 

Phòng Hành chính tổng hợp) chậm nhất đến ngày 02/12/2022 bằng văn bản giấy, 

đồng thời gửi danh sách khen thưởng (theo mẫu) qua địa chỉ mail: 

trungtamytesadec@gmail.com. Sau thời gian quy định xem như đơn vị không có 

đề nghị. 

2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung tâm  Y tế: Dự kiến họp ngày 

09/12/2022.  

3. Các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế và các đơn vị trực thuộc khẩn 

trương triển khai thực hiện Công văn này./. 

 

- Nơi nhận: 
- - Như trên;  

- - Thành viên Hội đồng TĐKT Trung tâm Y tế; 

- - Các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế; 

- - Các đơn vị trực thuộc; 

- Trang Thông tin điện tử Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hai 
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