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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Cụm, Khối thi đua của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 

Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-HĐTĐKT ngày 18/3/2015 của Hội đồng 

Thi đua khen thưởng tỉnh về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi 

đua các huyện, thành  phố và khối thi đua các Sở, Ban ngành, đoàn thể các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; 

Thực hiện văn bản số 03 /UBND-TH ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Hội 

đồng thi đua khen  thưởng tỉnh Lai Châu về chia Khối thi đua trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào thi đua yêu nước, 

Sở Y tế chia Khối thi đua trong ngành Y tế như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Việc tổ chức và chỉ đạo hoạt động các Khối thi đua trong ngành Y tế do Sở 

Y tế tỉnh thực hiện. 

Hàng năm, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động, ký 

kết giao ước thi đua trong khối, chỉ đạo kiểm tra sơ kết, tổng kết phong trào thi 

đua, căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, tổ chức bình xét, suy tôn, tặng Cờ thi đua cấp tỉnh cho đơn 

vị tiêu biểu dẫn đầu các Khối thi đua. 

II. TỔ CHỨC KHỐI THI ĐUA 

1. Khối các đơn vị tuyến tỉnh (09) 
 

Stt Tên đơn vị Ghi chú 

01 Cơ quan Sở Y tế  

02 Chi cục Dân số - KHHGĐ  
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Stt Tên đơn vị Ghi chú 

03 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  

04 Bệnh viện đa khoa tỉnh   

05 Bệnh viện Y học cổ truyền  

06 Bệnh viện phổi tỉnh  

07 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  

08 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm  

09 Trung tâm Pháp y  

 

2. Khối các đơn vị tuyến huyện, thành phố (08) 

 

Stt Tên đơn vị Ghi chú 

01 Trung tâm y tế thành phố Lai Châu  

02 Trung tâm y tế huyện Mường Tè  

03 Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn  

04 Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ  

05 Trung tâm y tế huyện Phong Thổ  

06 Trung tâm y tế huyện Tam Đường  

07 Trung tâm y tế huyện Tân Uyên  

08 Trung tâm y tế huyện Than Uyên  

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hàng năm, Sở Y tế hướng dẫn, tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương và tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đến các cơ quan, đơn 

vị trong ngành. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc 

các Khối tổ chức tốt các hoạt động và phong trào thi đua nhằm hoàn thành các 

nội dung, chỉ tiêu thi đua đã ký kết và nhiệm vụ chính trị được giao 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia Khối thi đua có trách nhiệm 

triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt 

động, bình xét thi đua, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại 
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cơ quan, đơn vị mình với các nội dung và tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành. 

3. Hoạt động của các Khối thi đua thực hiện theo Hướng dẫn số 04/HD-

HĐTĐKT ngày 18/3/2015 của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh về tổ chức 

hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua các huyện, thành  phố và khối thi 

đua các Sở, Ban ngành, đoàn thể các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Có hướng 

dẫn số 04/HD-HĐTĐKT ngày 18/3/2015 gửi kèm theo). 

4. Phân công nhiệm vụ Khối trưởng, Khối phó các khối thi đua năm 2021, 

như sau: 

- Khối các đơn vị tuyến tỉnh  

+ Khối trưởng: Cơ quan Sở Y tế. 

+ Khối phó: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Khối các đơn vị tuyến huyện 

+ Khối trưởng: Trung tâm y tế huyện Than Uyên. 

+ Khối phó: Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ. 

Trong những năm tiếp theo, việc lựa chọn khối trưởng, khối phó của các 

khối do các đơn vị trong khối lựa chọn, giới thiệu luân phiên vào dịp tổng kết 

cuối năm. 

Trên đây là chia Khối thi đua trong ngành y tế, đề nghị các đơn vị trực 

thuộc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị 

phản ánh về Sở Y tế (qua Phòng TCCB) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

  Nơi nhận: 

- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;  

- Thành viên Hội đồng TĐKT Sở Y tế; 

- Công đoàn Ngành Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB.. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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