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KẾ HOẠCH  

Phong trào thi đua yêu nước Ngành Y tế năm 2021 
 

Năm 2021, là năm cả nước tổ chức các hoạt động hướng về các Ngày lễ, 

sự kiện lớn của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

chào mừng 91 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 131 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;  ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 76 năm Ngày Quốc khánh Việt 

Nam và Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 56 năm Ngày Thống nhất đất 

nước và 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời, cũng là năm đầu tiên 

thực hiện các Chương trình, Chiến lược; Đề án trong giai đoạn tiếp theo về phát 

triển kinh tế - xã hội, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng và giải 

pháp của ngành y tế.  

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua  

năm 2020. Để tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động, phát 

huy tính tiên phong, sáng tạo cải tiến kỹ thuật đối với công chức, viên chức, 

người lao động toàn Ngành Y tế tỉnh Lai Châu trong công tác chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 góp 

phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước và của ngành Y tế. 

Sở Y tế tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch phong trào thi đua yêu nước 

năm 2021 với nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành  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 2021, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ngành, của tỉnh.  

Thông qua phong trào thi đua để nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, 

trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức lối 

sống, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong 

cơ quan, đơn vị;  

2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên, từ tỉnh 

đến cơ sở với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với 

điều kiện thực tế của từng đơn vị, phát huy được tinh thần tự nguyện, sáng tạo, 

chủ động, tích cực của từng công chức, viên chức, người lao động trong toàn 

ngành tham gia. 



2 

 Nội dung thi đua phải cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, 

đơn vị để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. Chú trọng 

đến nâng cao chất lượng hoạt động Y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả phòng chống 

dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid -19. Nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại và các 

thành tựu tiên tiến của ngành Y tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào 

“thay đổi phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y tế” và xây dựng cơ sở Y tế 

“Xanh - Sạch - Đẹp”, thân thiện  hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Chủ đề thi đua năm 2021 

 “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo thi đua hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu giao năm 2021” 

2. Nhiệm vụ trọng tâm  

2.1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về 

đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời 

bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả 

các chương trình, kế hoạch công tác của Ngành trong năm 2021 và các năm tiếp 

theo, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. 

2.2. Thực hiện tốt phong trào thi đua “đẩy mạnh Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn phong trào thi đua với tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

2.3. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “đổi mới phong cách, 

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ; phong 

trào xây dựng cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; phong trào thi đua “Lao đôṇg 

giỏi, lao đôṇg sáng tạo”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi 

đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào “xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo -không 

để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào thi đua khác do các cấp phát động. 

2.4. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần chủ động, 

tích cực, không để dịch bệnh lớn xảy ra và tử vong do dịch; đặc biệt là công tác 

phòng chống dịch bệnh do Covid-19. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng 

chống dịch Codid -19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với 

nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu. Xác định 

công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm, phải được 

quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống 

dịch, xử lý kịp thời những phát sinh. 
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2.5. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu về y tế - dân số và 

phòng chống các bệnh không lây nhiễm; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động của y tế tuyến xã. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát về công 

tác đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, xử lý 

nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định hiện hành. 

2.6. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến, 

nhất là tuyến cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế phù hợp vị trí việc làm;  đẩy 

mạnh triển khai thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, dịch vụ khám chữa bệnh từ 

xa, để tiếp tục nhận sự hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cao từ các 

Bệnh viện tuyến Trung ương. Đồng thời tăng cường cán bộ Y tế có trình độ 

chuyên môn cao hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở theo Đề án 1816. 

Chú trọng việc triển khai thực hiện đề án bệnh án điện tử trong các cơ sở khám 

chữa bệnh trong toàn tỉnh. 

2.7. Đẩy mạnh công tác cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, gắn với  

thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử, xây dựng cơ quan, đơn vị 

vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý điều hành cũng như công tác khám chữa bệnh 

và phòng bệnh trong các cơ sở y tế trên địa bàn.  

2.8. Chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để kịp 

thời biểu dương,tôn vinh, nhân rộng, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương 

“người tốt, việc tốt” , khen thưởng kịp thời; quan tâm  nâng cao tỷ lệ khen thưởng 

cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm, sáng tạo, người trực tiếp 

công tác, học tập.... 

3. Các chỉ tiêu thi đua năm 2021 

- Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao về 

y tế năm 2021. 

- 100% công chức, viên chức, người lao động trong Ngành thực hiện 

nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  

- Phấn đấu trên 95% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 

trong đó 20% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 

- Trên 95% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động 

tiên tiến, trong đó có từ 10-15% cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; 

- Trên 15% tập thể được Bộ Y tế hoặc UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi 

đua; 

- Từ 5-10% cá nhân được Bộ Y tế hoặc UBND tỉnh tặng Bằng khen; 

- Có từ 40 đến 50% tập thể và từ 15-20% cá nhân được tặng Giấy khen 

các cấp. 
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III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Phong trào thi đua năm 2021 được bắt đầu thực hiện từ tháng 01 năm 

2021 đến 31/12/2021. 

Tiến hành sơ kết phong trào thi đua trong tháng 6 năm 2021 và tổng kết 

phong trào thi đua vào dịp tổng kết công tác năm 2021 theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế 

Là đầu mối tham mưu xây dựng kế hoạch phong trào thi đua năm 2021 và 

tổ chức triển khai thực hiện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

thi đua của Ngành; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban thi đua - khen thưởng tỉnh và 

Bộ Y tế theo quy định. 

2. Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thi đua yêu nước 

phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả. 

 Định kỳ 6 tháng, 01 năm tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 

phong trào thi đua báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (qua Phòng TTCB) theo 

đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phong trào thi đua Ngành Y tế năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh(để báo cáo); 

- Trưởng khối Thi đua VH-XH; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Công đoàn Ngành Y tế (để phối hợp); 

- Lưu: VT,TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh  

 


		2021-01-20T22:19:37+0700


		2021-01-21T12:39:39+0700


		2021-01-21T12:39:25+0700


		2021-01-21T12:39:25+0700


		2021-01-21T12:40:22+0700




