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KẾ HOẠCH 

Tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Sở Y tế Hà Tĩnh 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về Tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 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 xây 

dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với các nội dung như sau: 

I. 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 

giai đoạn 2021 - 2025 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. . 

 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. Kịp 

thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của ngành Y tế và đơn vị. 

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, phát huy các sáng kiến, mô 

hình mới, cách làm hay, sáng tạo và có hiệu quả. Từ đó tuyên truyền, phổ biến 

và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong toàn. 

2. Yêu cầu: 

- Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong tổ 

chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng. Các phong 

trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, sâu rộng với nội dung 

thiết thực, hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn, các chương trình mục tiêu của Ngành theo từng giai 

đoạn cụ thể. 
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- Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, kịp 

thời, đúng quy định, gắn kết chặt chẽ với kết quả thực hiện phong trào thi đua, 

tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

 II. MỘT SỐ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU. 

1. Mục tiêu chung: 

Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng ngành 

Y tế Hà Tĩnh đáp ứng sự hài lòng của người dân. 

 2. Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025. 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Mục tiêu đến 

năm 2025 

1 Số bác sỹ/10.000 dân  Bác sĩ ≥11,5 

2 Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ làm việc % 100 

3 Số giường bệnh/10.000 dân giường ≥28 

4 Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe  % ≥95 

5 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT % ≥95 

6 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ các loại vắc xin  
% ≥95 

7 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi  ‰ <6,1 

8 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi  ‰ <8,6 

9 Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 

5 tuổi (thể nh  cân)  
% <8,7 

10 Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 

5 tuổi (thể thấp còi)  
% <14 

11 Tỷ số giới tính khi sinh  số bé trai/100 

bé gái 
<111 

12 Tuổi thọ bình quân tuổi 74 

 III. NỘI DUNG THI ĐUA. 

1. 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”. 

2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức, mạng lưới y tế theo hướng 

tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về 

nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm 

giải trình, công khai, minh bạch.  

3. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là các dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống 

khẩn cấp. Đổi mới hoạt động y tế cơ sở, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, 

chống các bệnh không lây nhiễm. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy 

mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số.  
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4. Phát triển dịch vụ kỹ thuật gắn với nâng cao chất lượng theo Bộ tiêu chí 

đánh giá chất lượng bệnh viện. Xây dựng và triển khai đề án phát triển kỹ thuật 

cao, chuyên sâu giai đoạn 2021-2025 tại BVĐK tỉnh, đề án khám chữa bệnh từ 

xa… nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu hội nhập. Hoàn 

thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các 

nguồn lực phát triển hệ thống y tế. 

5. Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa 

bệnh thông minh: Triển khai cải cách hành chính tại khoa khám bệnh, đăng ký 

khám chữa bệnh trực tuyến; Triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện không sử 

dụng bệnh án giấy, không sử dụng tiền mặt trong thanh toán viện phí.  

6. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ; đẩy mạnh các hoạt 

động nâng cao chất lượng dân số như sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chăm 

sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 21 của BCH Trung 

ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 221 của HĐND tỉnh đã đề ra.   

7. Tổ chức thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, công sở văn minh, 

không khói thuốc lá, cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đ p - An toàn” với 100% cán bộ, 

công chức, viên chức không hút thuốc lá trong cơ quan, công sở. Thực hiện tốt 

Luật phòng chống tác hại rượu bia và Luật ATGT, phấn đấu không có cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động vi phạm an toàn giao thông; mắc các tệ 

nạn xã hội.  

 IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 
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;  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; Kế hoạch số 

01/KH-UBND ngày 02/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức phong trào 

thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 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” … 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 thời động viên CBCCVC phát huy tính chủ động, sáng tạo, 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.  

2. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; thực hiện Chương trình 

sức khỏe Việt Nam; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 
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- Bảo đảm an ninh y tế, chủ động và nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch bệnh; đặc biệt là dịch Covid-19, phát hiện sớm, kịp thời khống chế 

không để dịch lớn xảy ra. Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng, tăng cường 

công tác phòng, chống bệnh lao, bệnh sốt rét; giảm số mắc và chết do các bệnh 

truyền nhiễm.  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 361/KH-UBND tỉnh ngày 

07/11/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Quan tâm các hoạt động dự phòng gắn với y tế cơ 

sở, nâng cao chất lượng hồ sơ sức khỏe cá nhân, định kỳ kiểm tra sức khỏe cho 

người dân để phát hiện và quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm; Thực hiện 

quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở để góp phần 

giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

dân. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Chỉ đạo các đơn vị 

trong ngành Y tế chủ động tổ chức truyền thông trên các phương tiện sẵn có tại 

đơn vị như: Website của đơn vị, truyền thông qua mạng internet, truyền thông 

trực tiếp; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan và các cơ quan 

truyền thông (báo, đài, các cơ quan thông tin đại chúng) về công tác phòng, 

chống dịch bệnh; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện lối sống lành mạnh, rèn 

luyện thân thể, tập thể dục, thể thao, dinh dưỡng hợp lý… 

3. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng 

dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến; trong đó tuyến tỉnh triển khai một số kỹ 

thuật cao như: Xạ trị trong điều trị ung thư, kỹ thuật can thiệp tim mạch... Triển 

khai hiệu quả đề án khám chữa bệnh từ xa.  

- Phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến tỉnh; xây 

dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh có tầm cỡ khu vực trong nước. Phát triển đồng bộ, 

tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa 

các cơ sở khám, chữa bệnh công và tư. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý khám, chữa bệnh: Áp dụng bệnh án điện tử; khám, chữa bệnh từ xa; 

triển khai hệ thống PACS (hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh) trong chẩn đoán 

hình ảnh. Triển khai các quy định để liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán 

hình ảnh, các thông tin, kết quả chẩn đoán, điều trị giữa các cơ sở khám, chữa 

bệnh và với tuyến y tế cơ sở để tiến tới theo dõi, chăm sóc liên tục người bệnh. 

- Đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y 

học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng. 

- Khuyến khích phát triển y tế tư nhân; thúc đẩy hợp tác công - tư trong 

lĩnh vực y tế, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn 

kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập. 

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế, giảm 

chênh lệch giới tính khi sinh, tăng cường công tác sàng lọc trước sinh, nâng cao 

chất lượng dân số. 
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- Tiếp tục ưu tiên thực hiện các mục tiêu: Thực hiện cuộc vận động mỗi 

cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con 

và nuôi dạy con tốt. Giảm tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao 

chất lượng dân số. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh 

truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới 

tính khi sinh. Mở rộng các kênh tiếp thị xã hội và xã hội hóa nhằm cung ứng kịp 

thời, đầy đủ các phương tiện tránh thai hiện đại đến mọi đối tượng có nhu cầu; 

bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 

- Thúc đẩy các can thiệp nhằm cải thiện sức khỏe bà m  và trẻ em, giảm 

tử vong bà m  và trẻ sơ sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình 

chuyên môn để phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu 

sản khoa và sơ sinh, trong đó chú trọng đến hoạt động quản lý sức khỏe bà m , 

trẻ em ở tuyến y tế cơ sở và y tế tư nhân. Phát triển mạng lưới chăm sóc người 

cao tuổi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng. 

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ngành y tế; nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. 

- Tiếp tục thực hiện hoàn thiện lại tổ chức mạng lưới y tế theo tinh thần 

Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

ủa Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức 

bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo.  

- Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu cả về y đức 

và chuyên môn. Thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế. Đề xuất các 

chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại 

y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và trong các lĩnh vực 

pháp y, tâm thần, lao, phong,... Tổ chức các loại hình đào tạo, chú trọng đào tạo 

chuyên sâu, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục để đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật cao, chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ quản lý. 

- Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo 

đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 

20/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hỗ trợ tuyến dưới theo đề án 

1816 để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho 

cán bộ y tế. 

6. Công tác dược, trang thiết bị y tế và công trình y tế 

- Thiện tốt công tác đầu thầu thuốc, đảm bảo cung ứng đủ thuốc về số 

lượng, về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi 
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chức năng, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Nâng cao chất 

lượng hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện, nhằm đảm bảo sử dụng thuốc 

an toàn, hợp lý, hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn và bán 

thuốc theo đơn tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở bán lẻ thuốc. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt 

trong sản xuất, kinh doanh dược. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc, vắc xin sinh phẩm, mỹ phẩm trên địa 

bàn chấp hành các quy định của pháp luật, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở 

kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc. 

- Tranh thủ các nguồn lực để đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng, 

cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị y tế các tuyến nhằm phục vụ phát 

triển kỹ thuật và chất lượng hoạt động chuyên môn.  

7. Công tác tài chính y tế. 

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập ngành Y tế. Xây dựng Đề án tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2020 - 2022 để trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

- Tăng cường các giải pháp để quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết 

kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng thẻ BHYT, sử dụng dịch vụ 

quá mức cần thiết trong khám, chữa bệnh. 

- Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa y tế, đa dạng hóa các hình thức hợp tác 

công - tư, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế, tập 

trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, dịch vụ theo yêu cầu và đầu tư xây dựng 

các cơ sở dịch vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật.  

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài 

chính của các nước, các tổ chức quốc tế vào lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh. Bố 

trí nguồn vốn đối ứng nhằm sẵn sàng cam kết tham gia các dự án đầu tư vào y tế 

do các Bộ, Ngành Trung ương triển khai. Thực hiện có hiệu quả các dự án sử 

dụng vốn vay ODA đầu tư vào y tế trên địa bàn. 

8. Đẩy mạnh chuyển đổi số Ngành Y tế, nâng cao hiệu quả cải cách hành 

chính 

Tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, 

cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân. Xây dựng kết cấu 

hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành Y tế đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại 

đảm bảo kết nối liên thông hệ thống thông tin y tế từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện y 

tế số, tích hợp dữ liệu, chia sẽ thông tin, phục vụ cho hoạt động quản lý, điều 

hành của Ngành. Xây dựng cổng thông tin sức khỏe cộng đồng. Triển khai chẩn 

đoán, điều trị từ xa (Telemedicine) gắn với đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ 

kết nối từ các bệnh viện đầu ngành tuyến Trung ương đến các bệnh viện tuyến 

tỉnh và tuyến huyện trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ người bệnh và nâng cao trình 

độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến dưới. Tiếp tục mở rộng việc ứng dụng các 

phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), liên thông xét nghiệm (LIS), 

triển khai lộ trình ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử…  
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Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc trực tuyến, 

tiến tới triển khai phục vụ chỉ đạo, điều hành của ngành để rút ngắn thời gian 

họp, giảm giấy tờ hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. 

Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ thủ tực hành chính trực tuyến, phát triển các dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4. Cung cấp giao diện cho các thiết bị di động... Triển 

khai một phần mềm duy nhất tại trạm y tế. 

9. Nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 

05/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát 

triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2019-2025. 

Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân tự bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; xây dựng và tổ 

chức thực hiện đồng bộ các kế hoạch, đề án về nâng cao sức khỏe và tầm vóc 

cho người dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện Kế hoạch 

số 361/KH-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình 

Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Đối với bệnh viện/Trung tâm y tế tuyến huyện: Xây dựng và triển khai 

thực hiện các Đề án để nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ, kỹ 

thuật y tế tại các bệnh viện/Trung tâm Y tế tuyến huyện. Triển khai đề án khám 

chữa bệnh từ xa. Thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động của các bệnh viện/Trung 

tâm y tế huyện và các trạm y tế xã, đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo tuyến nhằm 

phát triển chuyên môn kỹ thuật tại tuyến xã.  

Đối với trạm y tế xã: Đổi mới nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế, 

đưa nguyên lý Y học gia đình vào hoạt động của trạm, đảm bảo thực hiện đầy đủ 

các nhiệm vụ của chăm sóc sức khỏe ban đầu; cập nhật liên tục thông tin sức 

khỏe người dân lên hệ thống phần mềm HSSK điện tử, tiến tới mọi người dân 

đều được theo dõi, quản lý sức khoẻ, khám và chăm sóc sức khoẻ định kỳ. Nâng 

cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn, cộng tác viên dân số nhằm triển 

khai tốt các hoạt động về truyền thông giáo dục sức khỏe, an toàn thực phẩm, vệ 

sinh môi trường... vận động người dân tham gia BHYT. Triển khai theo dõi, 

quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, mạn tính tại các trạm y tế xã (tăng huyết 

áp, đái tháo đường, COPD…), tăng cường công tác phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng.  

10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y, 

dược ngoài công lập và công tác đảm bảo ATVSTP. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược 

ngoài công lập. Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về ban hành quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý hành nghề y, dược 

ngoài công lập và công tác đảm bảo ATVSTP theo quy định của pháp luật. Chú 

trọng chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc quản lý nhà nước về quản lý hành nghề y, 

dược ngoài công lập, công tác đảm bảo ATVSTP tại các địa phương theo quy 
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định phân cấp. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Khám, chữa bệnh; Luật 

Dược, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ 

chức, cá nhân hành nghề y, dược, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

11. 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,...  

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.    
 - Căn cứ nội dung Kế hoạch này, 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. 

 Tiến hành sơ kết phong trào thi đua vào dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Bác 

Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023), tổng kết phong trào 

thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 gắn với Hội nghị điển hình tiên tiến 

ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2025. 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; sơ, tổng kết 

phong trào thi đua gắn với biểu dương, trình Sở Y tế, UBND tỉnh và Chính phủ 

khen thưởng. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, về các phong trào thi đua 

yêu nước; phát hiện, phản ánh, giới thiệu các điển hình tiên tiến, những cách làm 

hay, sáng tạo, mô hình mới trong phong trào thi đua nhằm phổ biến, nhân rộng 

trong toàn Ngành, đồng thời phản ánh kịp thời những tập thể, cá nhân vi phạm 

pháp luật về thi đua khen thưởng. 

- Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

này; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo 

quy định./. 

        

Nơi nhận:                                                                                 Q. GIÁM ĐỐC      

- Ban TĐ-KT tỉnh; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Các đơn vị trong Ngành; 

- Cổng TTĐT ngành Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

    

            Nguyễn Tuấn 
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