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KẾ HOẠCH 

Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

Ngành Y tế năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 07/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lai Châu triển 

khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu năm 2021. 

 Ngành Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động của phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung và Ngành Y tế nói riêng; đưa phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” phát triển sâu rộng, tạo được sự quan tâm của các cấp, sự 

tham gia, hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

(CBCCVCNLĐ). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn 

vị trong Ngành trong việc tổ chức, thực hiện kế hoạch.  

- Trong quá trình thực hiện lồng ghép các nguồn lực một cách phù hợp, 

các hoạt động được triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với phong 

tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương, điều kiện thực tế của đơn vị 

và đáp ứng được nhu cầu của CBCCVCNLĐ. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN  

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” thường xuyên trong năm 2021.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí của các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

- Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào năm 2021 gắn với 

chức năng nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định 

số 15/QĐ-BCĐ ngày 15/11/2013 của Ban Chỉ đạo phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” tỉnh Lai Châu. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực phong trào năm 2021, phương 

hướngnhiệm vụ năm 2022. 

2. Các đơn vị trực thuộc: 



 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về phong trào tại đơn vị. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào năm 2021 

gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào 2021, phương hướng 

nhiệm vụ 2022 (trước ngày 15/11/2021) gửi về Sở Y tế (qua Văn Phòng Sở). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” Ngành Y tế năm 2021. Đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở Y tế (báo cáo); 

- Đăng tải trang TTĐT sở y tế 

- Lưu: VT, VP. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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