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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2020 

và triển khai nhiệm vụ năm 2021 

 

Để đánh giá các hoạt động năm 2020 của ngành Y tế và triển khai nhiệm 

vụ năm 2021. Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Y tế 

năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau: 

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm đánh giá các hoạt động Y tế đã đạt được trong năm 2020; Thảo 

luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của 

tồn tại và xác định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm tới và những 

năm tiếp theo. 

- Yêu cầu việc tổ chức hội nghị phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2021.  

2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 19/01/2021. 

3. Địa điểm:Tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị, văn hóa tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Đại biểu mời: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu. 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo Ban VHXH-HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh: Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Thông tin 

và truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng và Cộng đồng tỉnh, 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quân y - Bộ CHQS tỉnh, Ban quân y - Bộ đội Biên 

phòng tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế các huyện, thành phố. 



 

2. Phóng viên: 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

- Báo Lai Châu. 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh. 

-  Khoa truyền thông GDSK - TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 3. Ngành Y tế: 

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- Trưởng, phó các phòng chức năng, thanh tra Sở; 

- Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; 

- Bí thư Đoàn cơ sở, Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc: 

+ Ban giám đốc. 

+ Chủ tịch Công đoàn.  

+ Trưởng hoặc phó các phòng: Tổ chức hành chính (hoặc Tổ chức cán 

bộ), Kế hoạch nghiệp vụ, Tài chính kế toán, Dân số;  

+ Trưởng hoặc phó các khoa: Khám bệnh, Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản/phụ sản, Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, An toàn thực phẩm y tế công 

cộng và dinh dưỡng, Điều dưỡng trưởng các Bệnh viện. 

+ Trưởng trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Giao Giám đốc các Trung tâm Y 

tế huyện, thành phố lựa chọn, mời 30% số TYT xã, phường, thị trấn (ưu tiên các 

xã có thành tích cao trong năm 2020 và các TYT tại các xã  đã đạt tiêu chí Quốc 

gia về y tế xã, các xã đang phấn đấu đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở Y tế.  

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

- Tham mưu dự thảo giấy mời và trình lãnh đạo Sở Y tế ký, phát hành giấy mời. 

- Đầu mối tổ chức Hội nghị theo kế hoạch được phê duyệt. 

- Phối hợp chuẩn bị hội trường, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để 

tổ chức Hội nghị. 

2. Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế. 

Xây dựng báo cáo tổng kết ngành, soạn Powrpoint gửi Lãnh đạo Sở Y tế 

ký duyệt thời gian trước ngày 15/01/2021. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Cử phóng viên ghi hình, đăng tải tin bài về hội nghị tổng kết công tác Y 

tế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

- Cử 04 nữ mặc áo dài phục vụ hội nghị. 



 

4. Các phòng chức năng, Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Cử cán bộ tham gia hội nghị đúng thời gian, đầy đủ theo thành phần. 

` V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Kinh phí tổ chức phục vụ Hội nghị do Sở Y tế thanh toán. 

 - Kinh phí đi lại, ăn ngủ do đơn vị cử đại biểu tham dự hội nghị chi trả 

theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội tổng kết công tác Y tế năm 2020 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đề nghị các phòng chức năng, các đơn vị trực 

thuộc nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban GĐ Sở Y tế;  
- Các phòng chức năng; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Đoàn cơ sở, Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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