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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng  
trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 

_________________________________________________ 
 
Năm 2021 là năm đầu tiên ngành y tế thực hiện các Nghị quyết của Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp và Quốc hội khóa XV, đồng thời là năm khởi đầu cho các chương trình, kế 
hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 
2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045. Trong bối cảnh dịch 
COVID-19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, xâm nhập và ảnh hưởng đến việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; để góp phần thực hiện 
những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2021 và các năm tiếp theo; 
đặc biệt là thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch 
COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; Bộ trưởng Bộ Y tế yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
toàn ngành y tế thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tập 
trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Bảo đảm thiết thực, hiệu 
quả; lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp 
bách, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19, đạt được các chỉ tiêu 
của Quốc hội, của Chính phủ và Bộ Y tế giao. 

Tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. 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. 

2. Hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ Y tế phát động. Đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi 
đua đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của 
ngành, phù hợp với tình hình và điều kiện hiện tại; đặc biệt là nhiệm vụ phòng, 
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chống dịch COVID-19 song song với việc thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 
giai đoạn 2021-2025: (1) Tập trung công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách, đặc biệt các chính sách đổi mới trong phát triển ngành y tế; (2) Đổi 
mới công tác y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn, an ninh y tế; 
(3) Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh; 
phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; phát triển một số khu phức hợp y tế kỹ 
thuật cao ở các tỉnh, thành phố hội đủ các điều kiện để cạnh tranh với y tế các 
nước tiên tiến; (4) Đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y 
tế; (5) Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong y học; hình 
thành các trung tâm nghiên cứu y học mạnh gắn với các trường và các bệnh viện. 
Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ngành y tế tiến tới y tế số, y tế thông minh phục 
vụ người dân. Thúc đẩy việc nghiên cứu sản xuất vắc xin trước mắt cho vắc xin 
COVID-19; (6) Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng đa dạng, đa tầng, 
hiện đại; đổi mới cơ chế tài chính, thay đổi trong đầu tư, ngân sách nhà nước ưu 
tiên đầu tư cho y tế cơ sở, địa bàn, lĩnh vực khó khăn; hoàn thiện cơ chế thu hút 
nguồn lực xã hội đầu tư cho chăm sóc sức khỏe. 

3. Tập trung đẩy mạnh truyền thông chủ trương của Đảng; chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thực hiện 
đồng bộ tốt cả bốn phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng 
điển hình tiên tiến. Tăng cường truyền thông về các phong trào thi đua yêu 
nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân 
rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành y tế. Chú 
trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân là người lao động, người làm trực tiếp có 
thành tích xuất sắc đột xuất, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-
19. 

4. Xây dựng kế hoạch với tiêu chí rõ ràng và có biện pháp cụ thể để tạo 
bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong 
trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển 
và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức phát động phong 
trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để lập thành tích thiết thực kỷ niệm các 
ngày lễ lớn của đất nước, của đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao 
gắn với các phong trào thi đua, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm tạo không 
khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị. 

5. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao chất lượng công tác 
khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân 
chủ, công khai, minh bạch. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng 
kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả 
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thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đề cao tinh thần trách 
nhiệm nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi pháp 
luật về thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, 
trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. 

6. Củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác 
thi đua, khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả nhằm đáp ứng yêu 
cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 
thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn và tinh 
thông nghiệp vụ. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường trách nhiệm và nâng 
cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, bảo đảm 
hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp 
quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của Bộ Y tế. 

Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị này đến 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Định kỳ đánh giá, sơ kết, 
tổng kết phong trào thi đua và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Y tế (qua Vụ 
Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./. 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/cáo); 
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo); 
- Ban TĐKTTƯ (để b/cáo); 
- Các Thứ trưởng (để biết); 
- Công đoàn YTVN (để phối hợp t/hiện); 
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ; 
- Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Tổng Công ty Dược và các đơn vị thành viên; 
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 
- Y tế các Bộ, ngành; 
- Lưu: VT, TT-KT (2). 

 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Long 
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