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QUYẾT ĐỊNH
 Ban hành Quy định về phong trào thi đua 

“Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

ngày 14/6/2005; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ, hướng 
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và 
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 236/TTr–SNV ngày 31 
tháng 5 năm 2016,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phong trào thi đua 

“Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai 
đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hội đồng Thi đua – Khen 
thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực y tế đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thực hiện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong
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QUY ĐỊNH 
Về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 38/2016/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: đối tượng thi đua, mục 
tiêu thi đua, nội dung thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng; quy trình, thủ tục, hồ sơ đề 
nghị khen thưởng và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng thi đua
Các phòng, ban chức năng thuộc Sở Y tế; các cơ quan, đơn vị y tế (cả y tế tư 

nhân) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
quản lý, các đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế; nhân viên y tế thôn bản, cộng tác 
viên dân số; các tổ chức và cá nhân khác có thành tích đóng góp cho sự nghiệp y 
tế và dân số tỉnh Lào Cai. 

Điều 3. Mục tiêu thi đua 
1. Mục tiêu chung 
- Động viên, khuyến khích, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp y tế, các 
tổ chức và cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp y tế nhằm nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong; 
nâng cao chất lượng dân số và tăng tuổi thọ cho nhân dân, góp phần thực hiện 
thắng lợi Đề án Phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2016 – 2020 (Đề án 7) của tỉnh Lào Cai.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn tỉnh 
về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, đời sống cho gia đình, bản thân và xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Phát triển hệ thống y tế dự phòng, giảm mắc các bệnh: Sốt rét <0,25%o, tỷ 

lệ mắc lao <60/100.000 dân, tỷ lệ mắc phong lưu hành <0,1/10.000 dân; tỷ lệ tiêm 
chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm đạt >90%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
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giảm còn 1,2%; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (thể cân nặng/ tuổi) 
< 18% vào năm 2020.

b) Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, bình quân lượt khám chữa bệnh đạt 
>2,5 lần /1 người dân/năm. Chú ý phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 
phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi cho vùng nghèo, người nghèo và các đối tượng 
chính sách. 

c) Củng cố, hoàn thiện các cơ sở y tế. Đặc biệt chú trọng các cơ sở y tế ở xã 
và thôn, bản phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về 
y tế xã. 

d) Thực hiện có hiệu quả phong trào “vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe 
nhân dân”, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chú ý dịch bệnh truyền 
nhiễm, dịch bệnh lạ mới xuất hiện. Nâng cao hiệu quả, chất lượng về công tác vệ 
sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nội dung thi đua
1. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong các tập thể, cá nhân thuộc các 
đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp 
của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế.

3. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật mới tiên tiến và hiện đại vào công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh 
cho nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

4. Xã hội hóa công tác y tế; toàn xã hội quan tâm, tham gia phát triển sự 
nghiệp y tế, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nguyên tắc khen thưởng  
1. Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế thực hiện việc đánh giá phân xếp loại 

tập thể, cá nhân trước khi xét khen thưởng.
2. Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước phải là 

những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những tập thể, cá nhân đủ điều 
kiện khen thưởng.

3. Thực hiện bình đẳng giới trong xét, đề nghị khen thưởng. Cùng một thành 
tích ưu tiên xét khen thưởng cho cá nhân là nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên.

4. Trong giai đoạn 2016 - 2020 mỗi tập thể, cá nhân được đề nghị không quá 
01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào này, trừ khen thưởng đột 
xuất và tổng kết phong trào thi đua. 
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Điều 6. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 
Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo 

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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và Nghị định hướng dẫn 
thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng. 

Điều 7. Cờ thi đua của Chính phủ
Tiêu chuẩn xét tặng được quy định tại Điều 25 của Luật Thi đua, Khen thưởng 

và Điều 6 của Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ 
Hằng năm xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 đơn vị trực 

thuộc ngành y tế tiêu biểu xuất sắc nhất trong số tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua 
của UBND tỉnh, đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Là tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua này;
2. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được 

giao trong năm; có mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;
3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 
4. Tổ chức đảng, đoàn thể được công nhận trong sạch, vững mạnh.
Điều 8. Cờ thi đua của UBND tỉnh
1. Tặng cho đơn vị dẫn đầu các khối thi đua: 
a) Khối các bệnh viện tuyến tỉnh; 
b) Khối các chi cục và trung tâm tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế; 
c) Khối các bệnh viện đa khoa tuyến huyện; 
d) Khối các trung tâm y tế và trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm huyện, 

thành phố; 
đ) Khối các trung tâm dân số huyện, thành phố. 
2. Tiêu chuẩn Cờ thi đua:
a) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong 

năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của ngành;
b) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;
c) Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành học tập; 
d) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
đ) Tổ chức đảng, đoàn thể được công nhận trong sạch, vững mạnh.
Điều 9. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
1. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Chiến sỹ thi đua cấp 

tỉnh” thực hiện theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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2. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được tặng cho không quá 20% tổng 
số tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của mỗi huyện, 
thành phố hoặc của Sở Y tế. 

Điều 10. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho cá nhân gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế: Lựa chọn 
cá nhân tiêu biểu trong số có 2 năm liên tiếp trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
trong thời gian đó có 02 sáng kiến có hiệu quả được Giám đốc Sở Y tế hoặc Chủ 
tịch UBND cấp huyện công nhận. 

b) Đối với nhân viên y tế thôn, bản; cộng tác viên dân số đã được tặng Giấy 
khen của Giám đốc Sở Y tế hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện và trong 2 năm tiếp 
theo trên địa bàn thôn, bản do nhân viên y tế hoặc cộng tác viên dân số phụ trách 
triển khai có hiệu quả các nội dung chuyên môn liên quan đến nhiệm vụ của nhân 
viên y tế thôn, bản hoặc cộng tác viên dân số.

c) Cá nhân có kinh nghiệm, sáng kiến, chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới, 
tiên tiến, hiện đại cho sự nghiệp y tế, công tác dân số trên địa bàn tỉnh, hoặc có 
đóng góp vào sự nghiệp y tế, dân số của tỉnh trị giá từ 50 triệu đồng trở lên.

d) Viên chức ngành y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được Chủ tịch 
UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Y tế tặng 02 Giấy khen trở lên khen thưởng 
về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh.

đ) Tặng 01 lần cho cá nhân hành nghề y, dược tư nhân chấp hành tốt chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có uy tín với 
nhân dân trên địa bàn tỉnh và đã được Giám đốc Sở Y tế hoặc Chủ tịch UBND cấp 
huyện tặng 02 Giấy khen trở lên. 

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn 
kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ 
các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể và đạt một trong các 
tiêu chuẩn sau:

a) Các đơn vị thuộc ngành y tế lựa chọn đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong số có 
02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Tặng một lần cho xã tiêu biểu xuất sắc của mỗi huyện thực hiện tốt công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và 5 năm liên tục không có người sinh con thứ 
ba trở lên;

c) Các đơn vị, tổ chức có đóng góp công sức, tiền của, vật chất trị giá từ 
100 triệu đồng trở lên hoặc có kinh nghiệm, sáng kiến, chuyển giao kỹ thuật 
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công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại cho sự nghiệp y tế và công tác dân số trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 11. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ 
sở”, “Lao động tiên tiến” 

1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ 
sở”, “Lao động tiên tiến” thực hiện theo quy định về công tác thi đua, khen thưởng 
của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Tỷ lệ công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở không vượt quá 15% 
tổng số cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến của mỗi huyện, 
thành phố và Sở Y tế trong phong trào thi đua.

3. Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố quy định cụ thể đối tượng và tiêu 
chuẩn danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến đối với các bộ phận trực thuộc các đơn 
vị y tế tuyến tỉnh và các bộ phận trực thuộc các đơn vị y tế tuyến huyện.

Điều 12. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Giám đốc 
Sở Y tế

1. Tặng cho cá nhân: 
a) Tặng cho nhân viên y tế thôn, bản hoặc cộng tác viên dân số tiêu biểu 

xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm; có phẩm chất đạo đức 
tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. 

b) Người làm việc trong các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có phẩm chất 
đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có uy 
tín với nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố.

c) Các viên chức ngành y tế tham gia hiến máu cứu bệnh nhân trong các ca 
bệnh nhân nặng, cấp cứu cần truyền máu để cứu sống bệnh nhân. 

d) Viên chức ngành y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhận được từ 03 thư 
khen ngợi trở lên của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân trong 01 năm về tinh 
thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh.

đ) Cá nhân đóng góp tiền của, tài sản, công sức… cho sự nghiệp y tế của đơn 
vị, địa phương trị giá từ 20 triệu đồng trở lên.

2. Tặng cho tập thể: 
a) Tặng một lần cho xã tiêu biểu duy trì 2 năm liên tiếp trở lên không có 

người sinh con thứ ba trở lên; 
b) Tập thể đóng góp tiền của, tài sản, công sức… cho sự nghiệp bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của tỉnh trị giá từ 50 triệu đồng trở lên.
3. Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích nếu đã trình đề nghị Chủ 

tịch UBND huyện, thành phố tặng Giấy khen thì không đề nghị Giám đốc Sở Y tế 
tặng Giấy khen và ngược lại.
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Điều 13. Nguồn kinh phí khen thưởng, mức tiền thưởng 
1. Nguồn kinh phí khen thưởng
a) Tiền thưởng kèm theo cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh 

và cấp Nhà nước được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng tỉnh. 
b) Tiền thưởng kèm theo cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng của 

Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND các cấp được trích từ Quỹ Thi đua, Khen 
thưởng của Sở Y tế và của các địa phương.

2. Mức tiền thưởng: 
a) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước 

và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; 

b) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp 
tỉnh thực hiện theo Điều 36 của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 
Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

c) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp 
sở, địa phương, đơn vị thực hiện theo Điều 37 của bản quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

Điều 14. Đăng ký thi đua
Đăng ký thi đua trong phong trào “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân” thực hiện theo Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 
của UBND tỉnh.

1. Các đơn vị, cơ sở y tế tuyến huyện và các cá nhân thuộc đơn vị, cơ sở y 
tế tuyến huyện, bệnh viện tư nhân đăng ký các danh hiệu thi đua qua UBND các 
huyện, thành phố (gửi phòng Nội vụ). UBND huyện, thành phố tổng hợp và đăng 
ký với UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước ngày 30/01 hàng năm.

2. Các đơn vị, cơ sở y tế tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế đăng ký các danh hiệu thi 
đua về Sở Y tế trước 30/01. Sở Y tế tổng hợp danh sách đăng ký với UBND tỉnh 
(qua Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh) trước ngày 10/02 hàng năm.

Điều 15. Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, xét tặng 
các hình thức khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng, hoặc trình cấp trên khen thưởng thực 
hiện theo quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về 
công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Các đơn vị, cơ sở y tế tuyến huyện trình đề nghị khen thưởng gửi UBND 
(qua phòng Y tế). Phòng Y tế huyện, thành phố tổng hợp, thẩm định trình UBND 
huyện, thành phố (qua phòng Nội vụ).
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3. UBND các huyện, thành phố và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trực thuộc Sở 
Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, hoặc cấp trên khen thưởng gửi về 
Sở Y tế trước ngày 31/12 hàng năm. Sở Y tế tổng hợp, thẩm định thành tích, trình 
UBND tỉnh trước ngày 15/01 hàng năm (qua Ban TĐKT tỉnh).

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào 
thi đua và công tác khen thưởng

1. Giao Sở Y tế là cơ quan Thường trực phong trào thi đua phối hợp với Sở 
Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh), UBND các huyện, thành phố, các thành 
viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực 
hiện và báo cáo kết quả phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ 
nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Sở Y tế 
hướng dẫn thực hiện Quyết định này; phối hợp với cơ quan thường trực kiểm tra, 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai phong trào thi đua. 
Thẩm định và trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua. Tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Giao Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định công nhận các danh 
hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các cơ sở y tế tuyến 
huyện và tuyến xã có đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

Điều 17. Tổng kết và trao thưởng
1. UBND các cấp tổ chức Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc và tổng kết phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân” vào dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02) hàng năm. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng 
tỉnh), chuẩn bị mọi điều kiện cho tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cấp tỉnh 
hàng năm.

Điều 18. Điều khoản thi hành
Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quyết định thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh; các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Y tế, Sở Nội vụ để tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong


