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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 

“Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3559/KH-SYT ngày 13/10/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Gia Lai về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không 

để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 Ngành Y tế tỉnh Gia Lai. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai (sau đây gọi là Chi cục) 

xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi 

cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi chủ 

trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh, 

nâng cao chất lượng Phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại 

phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát 

nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng.  

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách 

nhiệm đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo góp 

phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước, phát triển 

kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung 

tâm của sự phát triển trong điều kiện mới.  

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, với nội dung đa dạng, hình 

thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.  

- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những 

sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện 

chính sách, chương trình giảm nghèo; giới thiệu các tập thể, cá nhân, tiêu biểu, 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua, để đề nghị khen 

thưởng, nhân rộng. 

II. NỘI DUNG  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 

02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực 



hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai 

đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3559/KH-SYT ngày 13/10/2022 về việc tổ chức 

thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2021 – 2015 Ngành Y tế tỉnh Gia Lai.  

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về 

giảm nghèo bền vững. Gắn phong trào thi đua với phong trào “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới”. Thi đua đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp  

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Chi cục đẩy mạnh các 

phong trào thi đua; giới thiệu các cá nhân có thành tích tốt để nêu gương điển 

hình. Tổng hợp báo cáo kết quả các phong trào thi đua theo yêu cầu.  

- Đề xuất khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực 

hiện phong trào thi đua. 

- Đăng tải nội dung Kế hoạch trên website của Chi cục 

(http://atvstp.gialai.gov.vn). 

2. Phòng Công tác Thanh tra  

- Tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.  

- Công chức, người làm công tác giảm nghèo có sáng kiến trong việc xây 

dựng, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách; hướng dẫn, tham gia tổ chức thực 

hiện công tác giảm nghèo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người 

nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai./. 

Nơi nhận:        
- Sở Y tế (b/c);  

- Đăng website Chi cục; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục;            
- Lưu: VT, NVTH. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đang 
       

http://atvstp.gialai.gov.vn/
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