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KẾ HOẠCH 

Phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh” năm 2016 
      

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020; 

Công văn số 648/UBND-NC ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2016, giai 

đoạn 2016 - 2018, 2016 - 2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua 

“Phòng, chống dịch bệnh” năm 2016, với những nội dung sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA  

1. Mục đích, yêu cầu 

- Huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phòng chống dịch bệnh 

truyền nhiễm. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; hướng 

dẫn, vận động cộng đồng tham gia các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

- Mục tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc và tử vong 10% do các bệnh truyền 

nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân; 

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 

tích trong chỉ đạo, triển khai và thực hiện chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch 

bệnh” năm 2016. 

2. Đối tượng khen thưởng 

a) Đối với tập thể, gồm:  

- Các huyện, thành, thị (sau đây viết tắt là đơn vị cấp huyện), chia thành 3 

cụm thi đua như sau: 

+ Cụm 1 gồm: Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và thị xã Cai Lậy;  

+ Cụm 2 gồm: Các huyện Châu Thành, Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho;  

+ Cụm 3 gồm: các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và 

thị xã Gò Công.  

- Các xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là đơn vị cấp xã). 

b) Đối với cá nhân, gồm: Cộng tác viên ấp, khu phố; Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ 

viên Tổ Bảo vệ dân phố và nhân dân trực tiếp tại cơ sở. 

3. Thời gian, nội dung thi đua 
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a) Thời gian phát động thi đua: Phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống 

dịch bệnh” năm 2016 từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2016. 

b) Nội dung thi đua 

- Về tổ chức: 20 điểm; 

- Về hoạt động: 56 điểm; 

- Về hiệu quả hoạt động: 24 điểm. 

Với tổng số điểm là 103 điểm (100 điểm chuẩn + 03 điểm thưởng). 

- Mỗi tiêu chí nhỏ không đạt hoặc không thực hiện thì không đạt điểm 

chuẩn và bị trừ theo số điểm được quy định trong bảng điểm (kèm Bảng điểm 

tiêu chuẩn). 

- Nếu Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang không giao chỉ tiêu về triển 

khai mô hình cộng tác viên kiểm soát lăng quăng phòng chống dịch Sốt xuất 

huyết thường xuyên tại hộ gia đình, thì đơn vị cấp huyện không chấm điểm chỉ 

tiêu này. 

- Tỷ lệ phần trăm trên tổng số điểm đạt được của bảng điểm là cơ sở để xét 

tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh”. 

Lưu ý: Không gửi báo cáo tổng kết thực hiện công tác phòng, chống dịch 

năm 2016 theo quy định tại kế hoạch này, sẽ không xét thi đua cho đơn vị cấp 

huyện, cấp xã. 

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 

a) Đối với tập thể 

- Tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, kèm tiền thưởng theo quy 

định cho 03 đơn vị cấp huyện dẫn đầu 03 cụm; về thành tích tham gia chỉ đạo và 

tổ chức triển khai thực hiện tiêu biểu xuất sắc chuyên đề thi đua “Phòng, chống 

dịch bệnh” năm 2016; 

- Tặng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”, kèm tiền thưởng 

theo quy định cho 11 đơn vị cấp xã dẫn đầu của 11 đơn vị cấp huyện; về thành 

tích tham gia chỉ đạo và triển khai thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Phòng, 

chống dịch bệnh” năm 2016.  

b) Đối với cá nhân 

- Tặng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”, kèm tiền thưởng 

theo quy định cho 24 cá nhân, phân bổ theo cơ cấu (đơn vị cấp huyện có từ 19 

đơn vị cấp xã trở lên: chọn 03; dưới 19 đơn vị cấp xã: chọn 02; dưới 10 đơn vị 

cấp xã: chọn 01); về thành tích thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Phòng, 

chống dịch bệnh” năm 2016. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng “Giấy khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện”, kèm tiền thưởng theo quy định cho các tập thể, cá 

nhân; về thành tích thực hiện tốt chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh” 

năm 2016.  

3. Thời gian xét khen thưởng 

- Từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016: 

+ Ban Chỉ đạo cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp báo cáo kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu chuyên đề thi đua về Ban Chỉ đạo cấp huyện; 

+ Ban Chỉ đạo cấp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ cùng cấp xét chọn hồ 

sơ đề nghị khen thưởng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khen 

thưởng; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định. 

- Từ ngày 15 tháng 11 đến 30 tháng 11 năm 2016: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế). 

- Từ ngày 01 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2016: Sở Y tế tổng hợp, thẩm 

định hồ sơ khen thưởng của các đơn vị cấp huyện.  

- Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2017: Sở Y tế chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh) xét chọn hồ sơ đề nghị khen thưởng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh khen thưởng. 

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng 02 bộ, gồm: 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện; 

- Báo cáo thành tích (đối với đơn vị cấp xã và cá nhân đề nghị tặng “Bằng 

khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh” phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp xã, cấp huyện). 

5. Thời gian tổ chức Hội nghị 

- Hội nghị cấp huyện tổng kết trong tháng 12 năm 2016; 

- Hội nghị cấp tỉnh tổng kết trong tháng 01 năm 2017. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, tổ chức: 

- Triển khai Kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trong 

tháng 4 năm 2016; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ (06 tháng, cuối năm) hoặc đột 

xuất các đơn vị cấp huyện tổ chức phát động thực hiện chuyên đề thi đua này; 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề này 

đúng quy định. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cụ thể hóa Kế hoạch chuyên đề thi đua này. 

Hàng tháng, chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức kiểm tra đối chiếu các nội 

dung và tiêu chuẩn thi đua, xác định kết quả thực hiện của từng đơn vị, tổng hợp 

báo cáo về Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. Đồng thời, thực hiện chế độ 

báo cáo theo định kỳ gửi về Sở Y tế tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo Phòng, chống 

dịch bệnh trên người theo dõi kịp thời. 

Cuối năm, xét chọn và khen thưởng kịp thời; đồng thời đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất 

sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua này.  

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Cụm trưởng và 

các Cụm phó thi đua các huyện, thành, thị tổng hợp, đánh giá, cộng điểm thưởng 

của chuyên đề thi đua này vào tổng điểm các chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 

2016 của Cụm thi đua các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn, cụ thể: 

- Các đơn vị cấp huyện: Nếu được tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân 

tỉnh” sẽ được cộng thêm 05 điểm thưởng vào tổng điểm các chỉ tiêu thi đua kinh 

tế - xã hội năm 2016 của Cụm thi đua các huyện, thành, thị để làm cơ sở xét 

thành tích dẫn đầu toàn diện, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng “Cờ thi đua của 

Ủy ban nhân dân tỉnh” năm 2016; 

- Các đơn vị cấp xã: Nếu được tặng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh” sẽ được cộng thêm 04 điểm thưởng; tặng “Giấy khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện” sẽ được cộng thêm 02 điểm thưởng vào tổng điểm các 

chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2016 của Cụm thi đua các xã, phường, thị 

trấn thuộc đơn vị cấp huyện để làm cơ sở xét thành tích dẫn đầu toàn diện, đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Ủy ban 

nhân dân tỉnh”, “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2016. 

Trên đây là Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch 

bệnh” năm 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh về Sở Y tế để được hướng dẫn, giải quyết./. 

     

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Bộ Y tế;  
- TTTU, TT HĐND tỉnh;  
- CT, các PCT; 

- Sở Y tế;  
- Sở Nội vụ (Ban TĐ-KT); 

- UBND các H, TP, TX; 

- VPUB: CVP, PVP (Đồng); 

- Lưu: VT, NC (G). 
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