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PHÁT ĐỘNG
Phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế năm 2019
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2019; Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm
2018, với mục đích động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành và
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ở từng đơn vị, cá nhân năm 2019;
gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của
tổ chức công đoàn và mục tiêu xuyên suốt là "Ngành Y tế hướng tới sự hài lòng
của người dân". Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua mang tính thiết thực,
hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của đơn vị. Sở Y tế phát
động các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với Chủ đề: "Đoàn kết, dân
chủ, kỷ cương, sáng tạo thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2019":
1. Mục đích.
Một là, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, công tác, phấn đấu hoàn thành
và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ở từng cơ quan, đơn vị, cá nhân
năm 2019 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ngành và của tỉnh.
Hai là, gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
của Ngành và của tổ chức công đoàn với mục tiêu xuyên suốt là ngành Y tế Hà
Tĩnh hướng tới sự hài lòng của người dân. Trong đó tập trung phối hợp thực
hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử gắn với việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức
người cán bộ y tế với các tiêu chí “3 xây, 3 chống, 3 biết”.
Ba là, tổ chức các phong trào thi đua mang tính thiết thực, hiệu quả, tạo
chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua và hoạt động của đơn vị.
2. Nội dung thi đua.
2.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các văn bản pháp luật về thi đua, khen
thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi
mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) và Chỉ
thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức
phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2019.
Đẩy mạnh và đa dạng hóa các phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết
thực, hiệu quả trong toàn ngành Y tế; phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Ngành nổ
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lực phấn đấu thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phấn đấu về đích sớm
và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đã được Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh xác định và chương trình công tác của UBND tỉnh đề ra trong năm
2019.
2.2 Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua đẩy mạnh Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy chế dân
chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử và xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế mẫu mực với
các tiêu chí “03 xây, 03 chống và 03 biết”; phong trào thi đua “đổi mới phong cách,
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người dân” với 100%
các đơn vị và 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhằm tạo sự
chuyển biến tích cực trong thay đổi nhận thức, phong cách, kỹ năng giao tiếp, ứng
xử đối với người bệnh và nhân dân; tỉ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y
tế công đạt trên 90%; Tổ chức phong trào thi đua "Giao tiếp tốt, thân thiện với
người bệnh" của Hội Điều dưỡng Việt Nam với 100% Điều dưỡng - Hộ sinh
thực hiện tốt Chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng viên; đấu tranh có hiệu
quả với những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thiết thực, hiệu quả công tác Cải
cách hành chính và Đề án 3713 của UBND tỉnh. Đảm bảo 100% các đơn vị ban
hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính và thực
hiện các nhiệm vụ do Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế giao đúng thời gian và đảm
bảo nội dung. Phấn đấu năm 2019 có 30% đơn vị đạt loại tốt, còn lại đạt loại
khá, không có đơn vị đạt loại trung bình và loại yếu trong thực hiện cải cách
hành chính và Đề án 3713.
Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng ký
cam kết với người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện nghiêm túc các nội
dung theo quy định tại Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của
UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành
chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng
vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2.3. Thực hiện tốt phong trào nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu
chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, phấn đấu năm 2019 có 13 bệnh
viện đạt trên mức 3, không có bệnh viện đạt dưới mức 2,5; Nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh cho nhân dân với mục tiêu “Người bệnh là trung tâm” gắn với
phát triển dịch vụ kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ
thuật trong ngành Y tế phấn đấu mỗi bác sĩ, dược sĩ đại học phải tham gia ít nhất
01 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở, trong
đó toàn Ngành có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học và 05 sáng kiến cấp tỉnh.
2.4. Phong trào xây dựng cơ quan, công sở văn minh, không khói thuốc
lá, cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” với 100% cán bộ, công chức, viên
chức không hút thuốc lá trong cơ quan, công sở, không vi phạm an toàn giao
thông và mắc các tệ nạn xã hội.
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ, thực hiện chính sách
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với trên 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ
(đã có 02 con trở lên) tham gia ký kết thực hiện; giảm tỷ suất sinh thô 0,2 ‰,
2

giảm tỷ lệ sinh trên 2 con trên 1% so với năm 2018 và giảm tỷ số giới tính khi
sinh 0,3 điểm % so với năm 2018.
2.5. Đảm bảo công tác Y tế dự phòng với tinh thần chủ động, tích cực
không để các dịch bệnh lớn xẩy ra và tử vong vì dịch; đẩy mạnh công tác phòng
chống các bệnh không lây nhiễm; Tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức
về an toàn thực phẩm , phòng chố ng ngô ̣ đô ̣c thực phẩ m ; phổ biến các quy định
bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dich
̣ vu ̣ ăn uố ng và kinh
doanh thức ăn đường phố tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu
chế xuất…; chỉ đạo các đơn vị chức năng , địa phương chủ động thực hiê ̣n k ế
hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra , kiểm tra, giám sát an
toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm; bếp ăn tập thể
tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất…
2.6. Phong trào thi đua thực hiện Chương trình hành động số 1379/CTrBYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế về Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ
sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2018 - 2020) với cơ bản 100% các trạm y tế
có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; trên 90% các gói dịch vụ y tế cơ
bản được triển khai tại tuyến xã; 100% các trạm y tế triển khai thực hiện “xanh sạch - đẹp - an toàn”; phấn đấu duy trì, nâng cao số lượng và chất lượng cho trên
90% xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm
2020. Triển khai, tổ chức thực hiện lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.
Phấn đấu đến hết năm 2019, 95% người dân tỉnh Hà Tĩnh được lập hồ sơ sức
khỏe điện tử.
3. Các giải pháp thực hiện.
3.1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về
“Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, Khen thưởng và
các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 03/11/2011 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh;
Chỉ thị số 07/2014/CT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về quy tắc ứng xử của công
chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Chỉ thị số 01/CTUBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức phong trào thi
đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Quyết định
số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển
khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới
sự hài lòng của người bệnh” …
3.2. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, cán bộ y tế phải đón tiếp, hướng dẫn và
chăm sóc chu đáo người bệnh ngay từ khi bước chân vào bệnh viện hoặc cơ sở y
tế. Thông tin, hướng dẫn cho người bệnh kịp thời, đầy đủ, đúng mức, nghiêm
cấm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà đến người bệnh. Thường xuyên quan
tâm chú trọng xây dựng, phát triển nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các
điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương những tấm
gương “người tốt, việc tốt” trong lao động, công tác, tạo khí thế thi đua đồng
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thời động viên CBCCVC phát huy tính chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.
3.3. Đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
trong Ngành từ tỉnh đến cơ sở; hướng tới thực hiện mục tiêu chất lượng khám
chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế, tăng
cường thu hút đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao về công tác tại
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả Đề án bệnh viện vệ tinh
tại các bệnh viện.
Huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; có giải pháp sử
dụng nguồn kinh phí thuộc ngân sách sự nghiệp y tế chi thường xuyên cho các
đơn vị thực hiện tự chủ để hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm
nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; Tăng cường đầu tư nâng cấp
trang thiết bị, máy móc hiện đại cho các bệnh viện, đặc biệt là các trang thiết bị
nhằm thực hiện tốt danh mục kỹ thuật theo phân tuyến và tập trung cao triển
khai Kế hoạch phát triển kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hội nhập tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh.
3.4. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; thực hiện Chương trình
mục tiêu Y tế - Dân số gắn với đổi mới y tế cơ sở.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế
không để dịch lớn xảy ra. Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm
phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Khống chế
và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng để giảm tác động của
HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì mức sinh thay thế, hạn
chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua
“Ký cam kết thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình”; cải thiện
tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người
cao tuổi. Tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe nhân dân vùng biên giới và vùng trọng điểm an ninh quốc phòng. Tiếp tục
duy trì và triển khai các dự án, hoạt động Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế Dân số.
Đổi mới phương thức hoạt động, tập trung nâng cao năng lực của y tế
tuyến xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, điều tra, phân loại đối tượng để khám và
đưa các thông tin cơ bản của người dân vào phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe
điện tử. Phát động phong trào thi đua xây dựng Trạm Y tế xanh- sạch - đẹp - an
toàn trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động phòng chống bệnh không lây
nhiễm tại tuyến xã.
3.5. Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây
dựng mô hình Trạm Y tế kiểu mẫu, Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn; mô hình quản
lý bệnh không lây nhiễm; hỗ trợ các xã trong tỉnh triển khai thực hiện hoàn
thành tiêu chí 15 về y tế gắn với xây dựng Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn
đến năm 2020. Huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị
cho các Trạm y tế; tăng cường nhân lực y tế và thường xuyên đào tạo, bỗi dưỡng
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để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục duy trì 05 đoàn kiểm tra,
giám sát hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020;
Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Tiêu chí y tế với các chương trình, dự án
mà Ngành đang thực hiện.
3.6. Công tác cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng
công nghệ thông tin được triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; đề
cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là
người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức làm việc chuyên nghiệp; thực hiện nghiêm quy
định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường
thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm
những trường hợp coi nhẹ, buông lỏng, vi phạm …chỉ đạo và hướng dẫn các đơn
vị tạo điều kiện, môi trường làm việc, bố trí công việc phù hợp và có các chính
sách hỗ trợ khác cho đội ngũ cán bộ chất lượng cao khi được tuyển dụng về
công tác. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo nhân lực với
các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện nước ngoài để đào tạo, chuyển giao
nhóm kỹ thuật chuyên sâu … đẩy mạnh hình thức mời chuyên gia đào tạo tại
chổ theo hình thức cầm tay chỉ việc, chuyển giao kỹ thuật và gói kỹ thuật. Đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, công khai minh bạch, rút
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục cản trở việc
đầu tư, cản trở hoạt động của doanh nghiệp, nhân dân.
Nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của Ngành, mở
thêm nhiều chuyên mục để cung cấp nhanh chóng và kịp thời đến người dân về
công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, tìm hiểu, tuyên truyền chính sách pháp
luật; Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện,
hướng dẫn, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công
mức 3, 4 có hiệu quả.
3.7. Tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng mô hình,
gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng trong
toàn Ngành; hướng đến xây dựng những tập thể, cá nhân được phong tặng các
danh hiệu thi đua như Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn
quốc,...
4. Tổ chức thực hiện:
Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của Ngành, các đơn vị xây
dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực
hiện cho phù hợp với đặc điểm điều kiện và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.
Phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế năm 2019 được chia thành 02
đợt, các đơn vị cần tập trung tổ chức phát động, sơ, tổng kết, biểu dương, khen
thưởng nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc; gương người
tốt việc tốt trong các đợt thi đua như sau:
Đợt 1: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019
Đợt 2: Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/12/2019.
Với tinh thần quyết tâm cao, trong không khí thi đua sôi nổi, Ban Giám
đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành kêu gọi toàn ngành Y tế cùng chung
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sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua để đạt được những thành
tích cao nhất, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ y tế năm 2019.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

(Đã ký)

- Vụ Truyền thông và TĐKT, Bộ Y tế;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Công đoàn ngành Y tế;
- Các đơn vị trong Ngành;
- Cổng TTĐT ngành Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.
Gửi VB điện tử .

Lê Ngọc Châu
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