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KÉ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 

68 năm Ngày Thầy’ Thiiốc Việt Nam (27/02/1955 -  27/02/2023)

Căn cứ vào Kế hoạch số 1028/KH-SYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của 
Sở Y Tế về việc Tồ chức các hoạt động truyền thông hướng tói kỷ niệm 68 năm 
Ngày Thầy Thuốc Việt Nam (27/02/1955 -  27/02/2023),

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh xâỵ dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt 
động truyền thông kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam (27/02/1955 -  
27/02/2023) cụ the như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CÀU
1. Mục đích:

- Truyền thông sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2023, trong đó tập trung 
vào nội dung và đồi mới phưong thức truyền thồng có trọng điểm về truyền 
thông chính sách thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân; kết quả công tác phòng, chống dịch 
COVID-19; kết quả nổi bật, các sự kiện tiêu biểu ngành y tế nhằm tạo sự đồng 
thuận, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính 
trị - xã hội và cộng đồng xã hội trên địa bàn Thành Phố.

- Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn để mỗi 
viên chức và người lao động của Viện Tim phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân. Đồng thời, biểu dưong, tôn vinh 
những cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhân rộng gương điền hình tiên tiến nhằm tạo 
khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đon vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức các hoạt động truyền thông phải đảm bảo hiệu quả, tiết 
kiệm, tránh phô trương, hình thức.



II. NỘI DUNG THỤC HIỆN

A. Chủ đề: Ngành Y tế Việt Nam vượt khó sau đại dịch COVID-19.

B. Các nội dung truyền thông trọng điểm:

1. Tăng cường truyền thông chính sách, các quan điềm chỉ đạo, định hướng 
chính sách của cấp ủy Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế và sự nỗ 
lực, trách nhiệm của cấp ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa phòng trong 
việc từng bước tháo gở khó khăn, giải quyết các vấn đề tồn tại trong ngành y tế 
sau đại dịch COVID-19.

2. Những kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ XIII trong lĩnh vực y tế, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV có hiệu lực 
từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 và kết quả 5 năm thực hiện 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.

3. Phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, ban 
hành mới; các văn bản chĩ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh; nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh; không lạm dụng rượu, b ia ...

4. Tổng kết đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19; kết quả triển 
khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban 
hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19; kết quả và giải pháp tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19 và các 
bệnh truyền nhiễm lưu hành; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 
dưới 18 tuồi; bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; thực 
hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 ban hành Chương 
trình phòng, chống dịch COVID-19.

5. Truyền thông về các sự kiện y tế tiêu biểu, các thành tựu kỹ thuật y khoa 
chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao chất 
lượng dịch vụ y tế; công tác chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao sự hài 
lòng của người bệnh.

6. Phát động phong trào thi đua trong toàn bệnh viện, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm của cán bộ nhân viên y tế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao vì sức khỏe nhân dân.

7. Truyền thông các nội dung trọng tâm của ngành y tế trong năm 2023; 
truyền thông về công tác y tế tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo của Viện Tim.



c. Phương thức thực hiện:

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông 
hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam của Viện Tim.

2. Lồng ghép đưa các nội dung truyền thông trọng tâm tuyên truyền trong 
các buổi Hội nghị, giao ban, cuộc họp của Viện Tim.

3. Tặng hoa cho nguyên lãnh đạo Viện Tim nhân ngày Thầy thuốc Việt 
Nam 27/02/2023.

4. Xây dựng các tin, bài, phóng sự đăng tải thông tin lên trang web của 
Viện Tim.

5. Tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu, tài liệu truyền thông (băng rôn, pano, áp 
phích, tờ rơi, tài liệu truyền thông số ...)  phục vụ các hoạt động truyền thông 
hướng tới 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam.

* .V

- Chi phí in băng rôn.

- Chi phí mua hoa tặng nguyên lãnh đạo của Viện Tim.

III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo: Ban Giám đốc Viện Tim

2. Phòng Tồ chức cán bộ:

- Tham mưu Ban Giám đốc lên danh sách các lãnh đạo, thầy, cô trình Ban
Giám đốc phê duyệt.

3. Phòng Hành chính quản trị:

- Tổ chức các hoạt động tặng hoa cho các nguyên lãnh đạo Viện Tim

- Phụ trách việc treo băng rôn. Cụ thể như sau:

- Nội dung: “Kỳ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam (27/02/1955 -  
27/02/2023)”.

- Thời gian: từ ngày 24/02/2023 -  03/3/2023.

- Địa điểm: cổng số 1 -  Viện Tim.

4. Tồ truyền thông:

- Phối họp với phòng Quản lý chất lượng và phòng Côns tác xã hội trong 
việc tuyên truyền các nội dung chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam lên trang

D. Kinh phí dự kiến:

Kinh phí do Viện Tim chi trả, bao gồm:



web của Viện Tim.

5. Phòng Tài chính kế toán:

- Thực hiện chi kinh phí theo kế hoạch

Trên đây là kế hoạch Tồ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ 
niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 -  27/02/2023).

Nơi nhận: (ịỊẢ.M ĐỐC K iV
Ban Giám đốc; 
Các khoa, phòng; 
Lưu VT, CTXH

Buĩiviinh Trạng


