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KẾ HOẠCH  

Thi đua “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”  

Trung tâm Y tế thành phố Cao  ãnh năm 2022  

  
 

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-SYT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế về 

Phát động thi đua “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh” ngành Y tế 

năm 2022; 

Trung tâm Y tế thánh phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch Thi đua “Xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân vững mạnh” Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh năm 

2022, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ngành Y tế, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội gắng với quốc phòng, an ninh của Tỉnh. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

yêu cầu lãnh đạo Khoa, Phòng và Trạm Y tế xã, phường tổ chức thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm: 

- Đưa công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân đi vào 

chiều sâu, có nề nếp, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của viên chức 

trong đơn vị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

- Triển khai các hoạt động thi đua có trọng tâm, trọng điểm phát huy sức 

mạnh của hệ thống của ngành Y tế từ tỉnh đến cơ sở, thiết lập thành tích chào 

mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2022. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh phải đúng quan 

điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, chính sách quốc phòng và an 

ninh của Nhà nước, bảo đảm thường xuyên, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự, an ninh của đất nước.  

- Hình thức tuyên truyền phải phù hợp với tình hình của đơn vị, tập trung 

vào các phương tiện thông tin đại chúng để truyền đạt các nghị quyết của Đảng, 

các văn bản của Nhà nước về quốc phòng và an ninh đến với toàn thể viên chức.  

- Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, đảm bảo tính hấp dẫn, có tính giáo 

dục cao, thường xuyên cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực quốc phòng và an 

ninh, tạo điều kiện cho người dân dễ thấy, dễ nghe, dễ hiểu. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

- Nội dung đợt phát động thi đua gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục cho toàn thể viên chức về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự ra 

đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công oanh liệt 

của Quân đội nhân dân Việt Nam; đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh 
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nhân dân của Đảng, Nhà nước; về những thành tựu của Đảng bộ, quân và dân tỉnh 

Đồng Tháp qua các thời kỳ cách mạng; tổ chức tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh 

các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, 

gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng 

dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức và tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” 

của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong 

người làm công tác Y tế; đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công 

tác.  

- Thông qua đợt phát động thi đua nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu 

nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và 

nhân dân của toàn thể viên chức ngành Y tế. 

- Phong trào thi đua phải đoàn kết thống nhất cao, xây dựng tổ chức đảng trong 

sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, Xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ đạt chỉ tiêu, đảm bảo số lượng và chất lượng, đủ khả năng xử trí mọi tình 

huống. 

- Giáo dục đến toàn thể viên chức chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, những chủ trương, quy định của địa 

phương trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, gương mẫu trong công tác phòng chống 

khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống 

cháy nổ, cháy rừng… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Căn cứ kế hoạch này, các khoa, phòng và trạm y tế xã phường, căn cứ nội 

dung Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu của đơn vị mình. Lập thành tích chào 

mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2022. 

- Chủ động phối hợp chặc chẽ với các cơ quan liên quan thúc đẩy phong 

trào hành động cách mạng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương. 

- Đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo về Phòng Hành 

chính - Tổng Hợp (6 tháng đầu năm trước ngày 25/7/2022, báo cáo năm trước 

ngày 25/11/2022).  

Trên đây là Kế hoạch thi đua “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững 

mạnh” Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh năm 2022./. 
 

Nơi nhận:            - Các đơn vị trực thuộc; 

- Các đơn vị trực thuộc;                     

- CĐCS TTYT ; 

- Sở Y tế ĐT; 

- Website TTYT TPCL; 

- Lưu.  

GIÁM Đ C 

 

 

 

 
 

Trương Quốc Dũng 
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