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

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  
Số:         /KH-TTYT 

 
     TP Cao Lãnh, ngày      tháng     năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua 

 “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng” 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-SYT ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế 

về Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y 

tế Đất Sen Hồng”. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng”, với các nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát hiện ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong việc tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen 

Hồng; qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi và là động lực phấn đấu, r n luyện tu 

dưỡng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao trong đội ng  cán bộ y tế tại đơn v . 

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng 

đơn v ; m i viên chức, người lao động (cán bộ y tế) trong việc tạo dựng hình ảnh 

người cán bộ y tế Đất Sen Hồng gắn với việc việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào 

việc xây dựng đơn v , chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

- Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có tổng 

kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có 

sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tạo dựng hình ảnh người cán 

bộ y tế Đất Sen Hồng và giới thiệu nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong 

Ngành Y tế. 

II. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN THI ĐUA 

1. Nội dung thi đua  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 454/KH-TTYT 

ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Y tế về tạo dựng hình ảnh người cán 

bộ y tế Đất Sen Hồng. 

- Xây dựng đội ng  viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp 

ứng yêu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao tinh thần, trách 

nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ người bệnh, phục 

vụ nhân dân của đơn v . Tạo hình ảnh đẹp, thân thiện khi người bệnh, người dân 

đến đơn v . 
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- Khuyến khích các mô hình, cách làm hay, sáng kiến hay trong việc ứng 

dụng khoa học công nghệ vào việc tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen 

Hồng được cấp có thẩm quyền công nhận.  

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Ngành Y tế năm 2022.  

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

2.1. Đối với tập thể 

- Có tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tạo dựng hình ảnh người 

cán bộ y tế Đất Sen Hồng tại đơn v  với những nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu 

quả, thu hút sự tham gia tích cực, của toàn thể viên chức và người lao động. 

- Có xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của viên 

chức và người lao động làm việc tại đơn v . 

- Trong năm có ít nhất 01 sáng kiến hoặc mô hình, cách làm hay, giải 

pháp hiệu quả trong việc tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng phù 

hợp với thực tiễn đơn v  và được cấp có thẩm quyền công nhận thực hiện tại đơn 

v . 

- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, nhiệm vụ chính tr  thông qua việc tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế 

Đất Sen Hồng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh 

- Tập thể phải đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.  

- Trong năm không có đơn thư, điện thoại đường dây nóng phản ánh tinh 

thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế. 

2.2. Đối với cá nhân 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt nội quy, 

quy chế đơn v  và nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

- Có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu triển khai, thực hiện Kế 

hoạch tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng. 

- Có sáng kiến hoặc mô hình, cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong việc tạo 

dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng được áp dụng tại đơn v  được cấp có 

thẩm quyền công nhận. 

- Cá nhân phải được đánh giá, xếp loại: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

năm 2022. 

3. Hồ    đ  ngh  khen thưởng 

- Lập thành 01 bộ gửi phòng Hành chính - Tổng hợp bằng văn bản giấy, trước 

ngày 08 tháng 12 năm 2022 (hồ sơ gửi sau thời gian này sẽ không được xem xét). 

- Tờ trình đề ngh  khen thưởng; 

- Biên bản họp xét khen thưởng của đơn v ; 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề ngh  khen thưởng 

(không quá 3 trang giấy A4), (Đính kèm mẫu báo cáo thành tích); 

4. Số lượng khen thưởng 
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Đơn v  sẽ chọn ra 01 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu đạt tiêu chuẩn, đề ngh  

Sở Y tế khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

Theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch này và rà soát kết quả thực hiện 

của các khoa, phòng và các đơn v  trực thuộc, tổng hợp hồ sơ danh sách đề ngh  khen 

thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trình Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Ngành Y tế xem xét khen thưởng theo quy đ nh. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn v  ch u trách nhiệm trong việc đưa 

tin, bài về giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình trong việc “Tạo dựng hình ảnh 

người cán bộ y tế Đất Sen Hồng” trên Trang Thông tin điện tử của đơn v . 

3. Các khoa, phòng và các đ n v  trực thuộc 

- Tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

“Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng” đến viên chức, người lao 

động phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn v . 

- Xét chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, gửi hồ sơ khen thưởng về Phòng 

Hành chính - Tổng hợp đúng thời gian quy đ nh. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn v  tại d a phương có liên quan thông tin, 

tuyên truyền hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng. 

Đề ngh  các Thủ trưởng các khoa, phòng và các đơn v  trực thuộc tổ chức 

triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch này./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế; 

- UBND TPCL; 

- Các khoa, phòng (t/h); 

- Trạm Y tế xã, phường (t/h); 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT. 
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TRUNG TÂM Y TẾ TPCL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

………………………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Đồng Tháp, ngày      tháng   năm 2021 

 
BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

đ  ngh  khen thưởng tập thể tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

“Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng” 

 

Tên tập thể đ  ngh  
……………………(chữ IN HOA ĐẬM)……………………. 

 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tạo dựng 

hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng tại cơ quan, đơn v  với những nét mới, 

cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực, đông đảo của công 

chức, viên chức và người lao động. 

(nêu cụ thể Kế hoạch số ký hiệu, ngày tháng năm, hình thức triển khai, kết quả 

có bao nhiêu CCVC-NLĐ được biết nội dung kế hoạch, đạt tỷ lệ %) 

2. Việc xây dựng, tổ chức triển khai và kết quả thực hiện chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của công chức, viên chức và người lao động 

làm việc tại cơ quan, đơn v . 

(nêu cụ thể Quyết định số ký hiệu, trích yếu nội dung, ngày tháng năm). 

3. Tên sáng kiến hoặc mô hình, cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong 

việc tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng phù hợp với thực tiễn cơ 

quan, đơn v  và được cấp có thẩm quyền công nhận. 

(nêu tên sáng kiến hoặc mô hình, cách làm hay, giải pháp đem lại hiệu quả 

thiết thực, cấp công nhận....). 

4. Những kết quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông 

qua việc tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng và nhận thức của 

cán bộ y tế nhất là thủ trưởng đơn v  (có so sánh trước và sau triển khai Kế 

hoạch). 

5. Kết quả chỉ số cải cách hành chính đạt từ 80 điểm trở lên: 

6. Tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong việc tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng gắn với việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn v . 
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(qua Báo cáo số……./BC-….  ngày    tháng   năm 2021 ) 

7. Các hình thức khen thưởng đạt được năm 2021. 

- Tập thể phải đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.  

- Tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 tại Quyết đ nh số 

…../QĐ-SYT ngày …. tháng …. năm 202…của Sở Y tế. 

- Trong năm không có đơn thư, điện thoại đường dây nóng phản ánh tinh  

thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế trong tập thể. (ưu tiên có thư khen). 
  

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG 

ĐƠN VỊ 

 

 
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO 
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TRUNG TÂM Y TẾ TPCL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

………………………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Đồng Tháp, ngày      tháng   năm 2021 
                                     

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

đ  ngh  khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

“Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng” 
                             

I.- THÔNG TIN CÁ NHÂN 

- Họ và tên:    (IN HOA ĐẬM)     Nam, nữ: 

- Ngày tháng năm sinh: 

- Đơn v  công tác: 

- Chức vụ hiện nay (đảng, chính quyền, đoàn thể): 

II.- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt nội quy, quy 

chế cơ quan, đơn v  và nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

- Có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tạo 

dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng. 

(Nêu bật những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả) 

- Có sáng kiến hoặc mô hình, cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong việc tạo 

dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng được áp dụng tại cơ quan, đơn v  được 

cấp có thẩm quyền công nhận. 

(nêu tên sáng kiến hoặc mô hình, cách làm hay, giải pháp đem lại hiệu quả 

thiết thực, cấp công nhận, ....) 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. 

  - Đánh giá kết quả và nhận thức của cá nhân trong việc tạo dựng hình ảnh 

người cán bộ y tế Đất Sen Hồng 

- Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (k m 

Thông báo số      /TB-…., ngày….tháng …. năm …..của ……) 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG 

ĐƠN VỊ  
 

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO 
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