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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 

Số:         /KH-SYT 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nam, ngày        tháng 01  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 66 năm  

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021) 

Thực hiện Kế hoạch số 2044/KH-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Y tế về việc tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày 

Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2021). 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ 

niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2021) với những nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tăng cường hoạt động truyền thông về các hoạt động y tế nhằm tạo dư luận 

xã hội đồng thuận để các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mỗi người dân ủng 

hộ, cổ vũ, chia sẻ và tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân. 

- Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn để mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành y tế phát huy những giá 

trị cao đẹp. Đồng thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhân 

rộng gương điển hình tiên tiến nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

II. YÊU CẦU 

- 100% các đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức 

các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tùy vào tình hình của từng đơn vị. 

- Việc tổ chức các hoạt động truyền thông phải đảm bảo hiệu quả nhưng cần 

tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. 

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Các nội dung truyền thông trọng điểm 

- Các sự kiện tiêu biểu của Ngành y tế năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm 

của ngành năm 2021 và trong giai đoạn tới. 

- Những kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX trong lĩnh vực y tế và Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 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, công tác dân số trong tình hình mới. 

- Những thành tích trong phong trào thi đua của ngành y tế chào mừng Đại 

hội đại biểu tỉnh Hà Nam lần thứ XX hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 

- Truyền thông phòng, chống dịch bệnh nói chung, phòng, chống dịch 

COVID-19 nói riêng. Trong đó cập nhật tình hình về vắc xin phòng ngừa COVID-
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19; tuyên truyền các khuyến cáo, thông điệp phòng, chống các bệnh dịch, đặc biệt 

là phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tổng kết 01 năm chống dịch 

của ngành y tế: những bài học, kinh nghiệm. 

- Phổ biến các chỉ thị, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo tăng cường nâng cao chất 

lượng khám, chữa bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội; 

không lạm dụng rượu bia… trong dịp Lễ Xuân, Tết năm 2021. 

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác y tế (khám, chữa bệnh 

từ xa telehealth, quản lý hồ sơ điện tử, cổng công khai y tế,…). 

- Truyền thông các nội dung về công tác y tế theo từng sự kiện, hội nghị, hội 

thảo của đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh Thầy thuốc ưu tú; các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong thực thi nhiệm vụ được giao, 

đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Phương hướng thực hiện 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng 

tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2021). 

- Truyền thông các nội dung trọng điểm lồng ghép vào các buổi họp, giao 

ban, hội nghị, hội thảo chuyên đề, triển khai kế hoạch, hoạt động y tế nổi bật của 

các đơn vị tổ chức trong Quý I/2021; đồng thời, tích cực truyền thông sâu rộng các 

nội dung trên các cơ quan thông tấn báo chí. 

Xây dựng chuỗi hoạt động truyền thông bám sát hoạt động của đơn vị thông 

qua các hình thức: tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, giao lưu 

trực tuyến trên sóng phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí, bản tin nội bộ; thiết kế 

băng rôn, pano, áp phích,… truyền thông các chủ đề, thông điệp chào mừng Ngày 

Thầy thuốc Việt Nam và các ngày sự kiện nổi bật; đặc biệt, sử dụng có hiệu quả 

các kênh mạng xã hội phổ biến (Fanpage, Zalo, Youtube,…). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 30/3/2021, trong đó tập trung vào dịp Tết 

Nguyên đán; tuần trước, trong và sau ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2021. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Văn phòng Sở 

Phối hợp với các phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị có liên 

quan trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955 – 27/02/2021). Đảm bảo công tác hậu cần để thực hiện các hoạt động 

truyền thông và tổ chức các sự kiện Ngày Thầy thuốc Việt Nam cấp Ngành: gặp 

mặt truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hiến máu nhân đạo… 

2.2. Phòng Tổ chức cán bộ 

- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm 

vụ công tác năm 2020 và triển khai phong trào, công tác thi đua, khen thưởng 

ngành y tế năm 2021 phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đảm 

bảo hiệu quả, thiết thực. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức các phong trào thi đua 

tại các đơn vị; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, nhân 
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rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, đề xuất những tấm 

gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để đề xuất tôn vinh. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 

trong hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02). 

2.3. Phòng Nghiệp vụ Y 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Sở ban hành 

các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác y tế dự phòng, công tác khám bệnh, chữa 

bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt công tác phòng, chống dịch 

COVID-19… trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong thời gian 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

2.4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài, xây dựng kế hoạch truyền 

thông, các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự tuyên truyền các nhiệm 

vụ trọng tâm của ngành trong năm 2021, các thành tựu nổi bật, các tấm gương điển 

hình tiên tiến, các hoạt động kỷ niệm hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc 

Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2021); 

- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện công tác truyền thông, các hoạt 

động hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 

27/02/2021). 

2.5. Công đoàn Ngành y tế 

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở thi đua trong việc "đổi mới phong cách, thái độ 

phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong toàn ngành"; tuyên truyền tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các hoạt động kỷ niệm của 

Ngành tạo không khí thi đua sôi nổi. 

2.6. Các đơn vị trực thuộc Sở 

Phối hợp với Văn phòng, Phòng TCCB Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 

các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông 

hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2021) 

theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí từ ngân sách nhà nước được phân bổ cho đơn vị và các nguồn huy 

động hợp pháp khác. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 

66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2021), đề nghị Trưởng 

phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch chi 

tiết, tổ chức thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (Để báo cáo); 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc SYT; 

- Công đoàn Ngành Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Khải 
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