
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN ______________ 

Số:   339 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ 

Cẩm Xuyên, ngày 19  tháng 02 năm 2020 

   

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 
_____________________________________ 

  
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 

27/02/2020) nhằm tôn vinh, khuyến khích những đóng góp và cống hiến của cán 

bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế thực hiện tốt công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đ c  iệt là c ng t c ph ng 

chống dịch  oVid-    đang   ng ph t hiện nay  Với ý nghĩa sâu sắc đó,  y  an 

nhân dân huyện  ây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 

năm ngày thấy thuốc Việt Nam  27/02/2020 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Ôn lại truyền thống 65 năm một ch ng đường đã qua, từ đó khơi dậy niềm 

tin yêu và lòng tự hào của những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân, đồng thời nâng cao tinh thần và th i độ phục vụ hướng tới 

sự hài lòng của người dân, nhằm thực hiện tốt  2 điều y đức và Quy tắc ứng xử 

của ngành cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong 

ngành Y tế thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ  hí Minh “ Lương Y như từ mẫu”.  

- Giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc 

khơi dậy lòng yêu nghề, từ đó động viên mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong ngành y tế huyện, ph t huy những giá trị cao đẹp của người Thầy 

thuốc trong thực thi nhiệm vụ th ng qua c c phong trào thi đua mà toàn ngành 

ph t động năm 2020, để hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

của nhân dân.                          

2. Yêu cầu: 

- Yêu cầu  00% c c đơn vị Y tế trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch 

này, các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam phải đảm bảo trang trọng, 

ý nghĩa, tiết kiệm, tr nh ph  trương hình thức, lãng phí và không ảnh hưởng đến 

nhiệm vụ chuyên môn.  

- Phối hợp ch t chẽ giữa c c đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

65 năm  ngày Thầy thuốc Việt Nam.  
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II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 

1. Công tác Thông tin, tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

chào mừng ngày Thầy thuốc Việt nam 27/02 như: Treo c c  ăng r n, khẩu hiệu 

tại các cơ sở y tế, các tin bài trên Cổng th ng tin điện tử của c c đơn vị, các bản 

tin phát trên hệ thống truyền thanh huyện,  ã  thị trấn. 

 2. Hoạt động chào mừng: Tổ chức c c Đoàn đại diện cấp ủy, chính quyền, 

c c  an, ngành liên quan đến chúc mừng  ở Y tế,  h ng Y tế, Trung tâm y tế dự 

ph ng,  ệnh viện đa khoa huyện, Hội đ ng y  ẩm Xuyên. Thời gian: dự kiến 

ngày 25-27/02/2020, do trưởng c c Đoàn quyết định thời gian cụ thể. 

3. Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam:                             

Hiện nay do đang có dịch  oVid-    nên kh ng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thầy 

thuốc Việt Nam 27 02. Nhưng t y theo điều kiện cụ thể, c c cơ sở y tế có thể g p 

m t thân mật đội ngũ y,   c sỹ của đơn vị mình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Y tế: 

- Tham mưu  y  an nhân dân huyện  ế hoạch c c hoạt động nhân kỷ niệm 

ngày Thầy thuốc Việt nam 27 02 2020. 

-  hối hợp với ph ng Tài chính- ế hoạch dự tr  kinh phí tham mưu  y  an 

nhân dân huyện xem xét phê duyệt  ảo đảm cho việc tổ chức c c hoạt động tại 

huyện. 

-  hỉ đạo và đ n đốc c c đơn vị, c c  ã thị trấn tổ chức triển khai nghiêm t c 

kế hoạch và tổng hợp   o c o  y  an nhân dân huyện. 

- Tham mưu thành phần Đoàn đến chúc mừng  ở Y tế,  h ng Y tế,  ệnh 

viện đa khoa, Trung tâm y tế dự ph ng huyện,  ội đ ng y  ẩm Xuyên. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện: Tập trung đưa tin, phóng sự về c c hoạt động của ngành y tế, nêu gương 

người tốt, việc tốt trong c ng t c chăm sóc,  ảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa 

bàn. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với ph ng Y tế để thẩm định dự 

toán, tham mưu trình U ND huyện  em  ét  ố trí đảm  ảo kinh phí cho c c hoạt 

động tại huyện. 

5. Trung tâm Y tế dự phòng huyện: 

-   hỉ đạo, hướng dẫn c c Trạm y tế  ã, thị trấn tham mưu cho  y  an nhân 

dân  ã, thị trấn  ây dựng kế hoạch và tổ chức tốt c c hoạt động kỷ niệm 65 năm 

ngày truyền thống của ngành (27/2/1955 - 27/2/2020). 

- Tổ chức thăm hỏi c c gia đình c n  ộ, viên chức có hoàn cảnh đ c  iệt khó 

khăn để khích lệ tinh thần. 
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6. Bệnh viện Đa khoa huyện: 

- Tổ chức thăm hỏi cho c n  ộ, c ng nhân viên chức của đơn vị, nhất là c c 

gia đình có hoàn cảnh đ c  iệt khó khăn để khích lệ tinh thần. 

7. UBND các xã, thị trấn: 

-  hỉ đạo tăng cường c ng t c th ng tin tuyên truyền chào mừng ngày Thầy 

thuốc Việt nam 27/02. 

- Quan tâm thăm hỏi, động viên đội ngũ y tế đang c ng t c và nghỉ chế độ 

qua c c thời kỳ trên địa  àn, đ c  iệt là c n  ộ, viên chức có điều kiện đ c  iệt 

khó khăn. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức c c hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thầy 

thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020), yêu cầu c c đơn vị có tên trên triển 

khai thực hiện kịp thời. . 

Nơi nhận: 

-  ở y tế; 

- TT. Huyện ủy, TT.  ĐND huyện; 

-  hủ tịch và   T U ND huyện; 

- Các phòng: Y tế, VH-TT, TC-KH; 

-  ệnh viện Đa khoa huyện; 

- Trung tâm YTD  huyện; 

- Trung tâm VH-TT; 

- U ND c c  ã, thị trấn  

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Phạm Văn Th ng 
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