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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2043/KH-SYT

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức,
người lao động ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2026

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ công
chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế. Đội ngũ công chức, viên
chức, người lao động ngành Y tế Hà Tĩnh những năm qua thường xuyên được
đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, quan điểm đường lối,
chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước, nhờ vậy đã luôn nhận thức đúng
đắn về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình
và nhiệm vụ mới của tỉnh và ngành Y tế. Đa số công chức, viên chức ngành Y tế
Hà Tĩnh kiên định mục tiêu, lý tưởng, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức phấn đấu
xây dựng ngành Y tế Hà Tĩnh ngày càng phát triển, không ngại khó khăn, vất vả
vì nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Tuy vậy, trên
thực tế vẫn còn công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế sa sút phẩm
chất đạo đức, suy giảm về nhận thức chính trị ... làm ảnh hưởng đến lòng tin
của nhân dân đối với ngành Y tế. Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh
Đảng bộ lần thứ XIX và Quyết định số2948/QĐ-BYT ngày 15/6/2021 của Bộ Y
tế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công
chức, viên chức, người lao động ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2026, Sở Y tế xây
dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác chính trị, tư tưởng cho toàn thể
công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt chung
là công chức, viên chức ngành Y tế) trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Cung cấp, trang bị kiến thức, lý luận để công chức, viên chức ngành Y tế chủ
động, tích cực tham gia chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó tổ
chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước nói chung
và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Hà Tĩnh nói riêng là bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trong tình hình mới.
2. Yêu cầu 100% lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức
trong toàn Ngành nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư
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tưởng. Tăng cường giáo dục lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, phẩm
chất, đạo đức, lối sống của công chức, viên chức trong các đơn vị y tế để triển
khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG.
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội
tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và văn kiện Đại hội Đảng các cấp ở địa phương,
đơn vị.
Từng đơn vị báo cáo cấp ủy, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ
chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu
rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện
Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và văn kiện Đại hội Đảng các cấp ở địa
phương, đơn vị; Tổ chức thông tin thường xuyên những vấn đề lý luận mới và
thực tiễn đang đặt ra hiện nay với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều
kiện của từng đơn vị.
2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
Các đơn vị tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận
số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc tổ chức
phải thực hiện thường xuyên, đồng bộ giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ
cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, phải gắn
với các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước,
của tỉnh, địa phương và ngành Y tế Hà Tĩnh trong năm 2021 và những năm tiếp
theo.
Lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện
nghị quyết đại hội đảng các cấp, quan tâm nội dung học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong
Đảng và của ngành Y tế; quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm
theo Bác và nêu gương của công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đơn vị,
đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của đảng
viên, công chức, viên chức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, nói phải đi đôi với làm.
Tiếp tục rà soát các chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức ngành Y
tế, đạo đức nghề nghiệp của viên chức y tế theo nội dung 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 gắn với từng lĩnh vực công tác
như y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, y học cổ truyền, dược, khoa học, đào
tạo, trang thiết bị y tế… phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản
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pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, đơn vị. Đổi mới
công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, làm theo những nội dung
cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện
của đơn vị.
3. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư
tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch.
Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của đảng
viên, công chức, viên chức ngành Y tế đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ và
đối với Ngành. Phối hợp với các cơ quan có liên quan như Ban Tuyên giáo, Ban
Dân vận, các cơ quan thông tin, báo chí, các hội quần chúng ở địa phương để có
các hình thức chia sẻ, cung cấp thông tin chính thống, công bố những thông tin
tích cực, có ích, những gương người tốt, việc tốt, những thành tích mà ngành Y
tế Hà Tĩnh, đơn vị đạt được cũng như những giải pháp cho các vấn đề mới, nóng
của ngành Y tế và đơn vị, nhất là với những vấn đề bức xúc của công chức, viên
chức và của người dân liên quan đến ngành Y tế.
Tích cực phản bác, phê phán những quan điểm sai trái, những thông tin
trái chiều, những thông tin sai sự thật về hoạt động của Đảng, Nhà nước, ngành
Y tế cũng như của từng đơn vị. Phổ biến, giáo dục cho công chức, viên chức
trong các đơn vị ngành Y tế nhận thức những nội dung thông tin xấu, độc trên hệ
thống mạng xã hội, không bình luận (comment), thích (like), chia sẻ (share)
những nội dung thông tin không chính thống, những thông tin chưa chính xác,
thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận công
chức, viên chức ngành Y tế và nhân dân.
4. Tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến công tác chính trị, tư
tưởng của công chức, viên chức.
4.1. Nội dung: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối
quan điểm của Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng. Quy tắc ứng
xử, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công công chức, viên chức y tế (Thông tư số
07/2014/TT-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), đạo đức công vụ, đạo đức
nghề nghiệp ngành Y tế (Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 về việc
ban hành “Quy định về y đức” - tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế
- 12 điều y đức). Nghiên cứu, biên soạn tài liệu về lịch sử truyền thống vẻ vang
của ngành Y tế Hà Tĩnh; lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của công chức, viên
chức; Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Y tế, Điều răn dạy của Danh
y Hải thượng Lãn Ông (8 tội người thầy thuốc cần tránh, 9 điều Y huấn cách
ngôn), Lời thề Hyppocrates…; về tấm gương sáng tạo, vượt qua khó khăn, sẵn
sàng hy sinh của đội ngũ cán bộ y tế trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân
tộc, thống nhất đất nước và nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong
tình hình mới hiện nay.
4.2. Hình thức: Mở các lớp tập huấn lồng ghép qua các hội nghị, hội thảo
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hoặc qua các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt, giao ban tại cơ quan, đơn vị khi
điều kiện phòng, chống dịch bệnh cho phép.
4.3. Đối tượng: Trong năm 2021 - 2022 tập trung vào các đối tượng lãnh
đạo, quản lý các phòng, khoa và tương đương thuộc các đơn vị. Từ những năm
sau tập trung các đối tượng là toàn thể công chức, viên chức, người lao động các
đơn vị y tế.
5. Phát động phong trào thi đua người tốt, việc tốt.
Thường xuyên phát động phong trào thi đua, học tập gương người tốt,
việc tốt, học tập tấm gương các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong ngành Y tế và
tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm
tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh. Tăng dung lượng các chuyên trang, chuyên mục đưa tin về gương
người tốt, việc tốt, mô hình triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị khóa XII cũng như các nội dung về công tác chính trị, tư
tưởng; tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi
đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
6. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.
Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, có thành
tích xuất sắc về công tác chính trị, tư tưởng theo đúng quy định của Luật thi đua
khen thưởng; phê bình các tập thể cá nhân không thực sự quan tâm hoặc làm
không tốt về công tác này.
7. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai nhiệm vụ.
Hằng năm thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công
tác chính trị, tư tưởng trong ngành Y tế. Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, rút
kinh nghiệm xây dựng kế hoạch của năm sau.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế.
Tham mưu xây dựng kế hoạch hằng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt; tổ
chức triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn Ngành. Làm đầu mối, chuẩn bị tài
liệu tập huấn về công tác chính trị, tư tưởng cho các đơn vị trong ngành Y tế;
phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế
hoạch về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo kế hoạch định kỳ và kiểm tra
đột xuất.
Tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp Công đoàn Y tế ngành Y tế phát
động các phong trào thi đua; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng liên quan
đến công tác chính trị, tư tưởng và giáo dục y đức.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Thực hiện việc sưu tầm, tìm kiếm, khôi phục các tài liệu, sách, báo, tranh,
ảnh, video, bài viết, bút ký, nhật ký… ; biên tập tài liệu, ấn phẩm về quá trình
lịch sử hình thành, phát triển của ngành Y tế Hà Tĩnh; tuyên truyền, nêu gương
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người tốt, việc tốt, phê phán, phản bác những quan điểm, tư tưởng, hành vi sai
trái với chủ trương của Đảng, nhà nước và của ngành Y tế.
3. Các đơn vị trực thuộc.
Báo cáo cấp ủy đơn vị, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về
công tác giáo dục chính trị tưởng theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm
quyền; tổ chức điều tra, khảo sát nắm tình hình chính trị, tư tưởng của công
chức, viên chức thuộc quyền quản lý, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác
giáo dục chính trị tưởng trong đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản
lý có thẩm quyền theo quy định.
4. Kính phí thực hiện.
Hằng năm, Sở Y tế dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để
triển khai thực hiện kế hoạch; khuyến khích huy động và sử dụng nguồn khi phí
hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị trực thuộc hàng năm
dự toán kinh phí, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt kinh phí phục vụ công tác
giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu
gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Y tế (phòng Tổ
chức cán bộ) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Vụ TCCB, Bộ Y tế;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
(để b/c)
- Đảng ủy khối CCQ và
DN tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Đảng ủy Sở Y tế;
- Công đoàn ngành Y tế;
- Các Phòng chuyên môn Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Ngành;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn

