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Thủ tướng Chính phủ 

Đắk Lắk, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 9799/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ; 

 Sở Y tế đề nghị cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 

số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động về tinh thần, nội dung của Chỉ thị. Tăng cường 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nội dung 

của Chỉ thị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó tiếp tục nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu 

nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

2. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung: Chỉ 

thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng"; Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 29/3/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025; 

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2020 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

04/01/2021 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 

của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2020; đặc biệt là thực hiện thành công 

“mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - 

xã hội đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao 

nhận thức, hành động và tham gia hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong 

trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn xã hội. 

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 

“Người Thầy thuốc tận tụy”; “phong trào thi đua xây dựng bệnh viện xuất sắc” 

trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW 

của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và dân số trong tình hình mới; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-34-CT-TW-nam-2014-doi-moi-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-Bo-Chinh-tri-226980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-34-CT-TW-nam-2014-doi-moi-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-Bo-Chinh-tri-226980.aspx
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nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Nâng cao ý thức, đạo đức 

công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng 

hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế gương mẫu, 

tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.  

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2021-2025, thực hiện Đổi 

mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của 

người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; thực hiện quy tắc ứng xử của 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, phong trào “Cả 

nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Thực hiện 

cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ... 

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả cả 4 khâu “Phát hiện - bồi dưỡng - tổng 

kết - nhân rộng điển hình tiên tiến”. Chú trọng phát hiện những 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… 

4.  Duy trì, thực hiện tốt phong trào thi đua, đổi mới phong cách, nâng cao 

y đức và giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế; xây dựng đạt chuẩn cơ quan, đơn 

vị văn hoá; bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; cải tiến chất lượng bệnh viện, nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, phục vụ 

nhân dân. 

5. Đặc biệt phát động phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa 

bàn tỉnh. Các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 

giải pháp trong phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát nguy cơ lây bệng từ 

bên ngoài, dập dịch triệt để ở bên trong, tiếp tục tranh thủ nguồn vắc-xin và đẩy 

nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho người dân; Kịp thời biểu 

dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác khám và điều trị, 

phòng, chống dịch COVID-19; phê bình, kiểm điểm các trường hợp lơ là, chủ 

quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. 

6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ 

chức của các đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất 

lượng đội ngũ viên chức; đào tạo, phát triển nhân lực y tế chuyên sâu, phát triển 
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khoa học kỹ thuật mới hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan, đơn 

vị cũng như tại các bộ phận tiếp nhận khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

 Nhận được Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ); 

- TT Đảng ủy Sở Y tế; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các TC TMTH-CMNV Sở Y tế; 

- Lưu VT, TCCB (TTr,01b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Trung Thành 
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