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KẾ HOẠCH  

Hướng dẫn phổ biến, học tập, giáo dục pháp luật Quí II năm 2022  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-SYT ngày 21/01/2022 của Sở Y tế Kon Tum 

về thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao 
động ngành Y tế năm 2022; 

 Thực hiện Kế hoạch số 614/KH-SYT ngày 08/02/2022 của Sở Y tế Kon Tum 
về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-BVĐKT ngày 11/02/2022 của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 1702/SYT-TCHC ngày 12/4/2022 của Sở Y tế Kon 

Tum về việc hướng dấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Qúi II năm 2022; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Qúi II năm 2022 tại Bệnh viện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích: 

- Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác chính trị, tư tưởng cho toàn thể viên 

chức, người lao động tại Bệnh viện. Giúp viên chức hiểu biết, giữ vững quan điểm, 

lập trường tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên 

định đường lối độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; Cung cấp, trang bị kiến 

thức, lý luận để viên chức chủ động, tích cực tham gia chống mọi biểu hiện tư tưởng, 

quan điểm đa nguyên, đa đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

Trên cơ sở đó tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và 

Nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế nói 

riêng là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum trong tình hình mới. 



- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.  

- Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; 

nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của 

đảng viên, viên chức, người lao động nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức 

và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của viên chức và người lao động tại đơn vị. 

2. Yêu cầu: 

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về PBGDPL; Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của Bệnh 

viện lựa chọn nội dung, quán triệt, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức 

và người lao động, đồng thời đề ra biện pháp thực hiện cụ thể để triển khai nhằm nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm; nâng cao 

hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. 

- Bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng 

hóa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tham gia công tác PB GDPL. 

 1. Nội dung phổ biến, học tập: 

 - Chuyên đề 1: Phổ biến Kế hoạch số 877/KH-UBND  ngày 29/3/2022 của 

UBND tỉnh Kon Tum  về triển  khai  thực  hiện  Đề án  phát  triển  thanh  toán không  

dùng  tiền mặt giai đoạn  2021-2025;  

- Chuyên đề 2: Phổ biến Kế hoạch số 786/KH-UBND ngày 21/3/2022  của 

UBND tỉnh Kon Tum về triển  khai  chiến dịch  tiêm  vắc  xin  phòng  COVID-19  

cho  trẻ từ 5 đến dưới  12 tuổi năm 2022;  

 - Chuyên đề 3: Phổ biến Công văn số 910/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 về 
chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue; 

 - Chuyên đề 4: Công văn số 677/UBND-KGVX ngày 11/3/2022 tiếp tục triển 
khai công tác bảo đảm  an  toàn  thực  phẩm  trên  địa  bàn  tỉnh;  

 2. Đối tượng học tập: Toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động ; 

 3. Hình thức phổ biến, học tập:  

 3.1. Phổ biến trong sinh hoạt Đảng bộ,Đảng ủy, chi bộ (Thường vụ Đảng ủy, bí 

thư chi bộ thực hiện hàng tháng); 



 3.2. Phổ biến trong giao ban khoa/phòng (Viên chức quản lý khoa, phòng thực 

hiện trong giao ban khoa, phòng); 

 3.3. Niêm yết tại bảng tin của Bệnh viện (Phòng TCCB thực hiện) 

 3.4. Đăng tải các nội dung chuyên đề 1,2,3,4 trên Website của Bệnh viện 

(Phòng QLCL thực hiện) 

4. Phân công trách nhiệm: 

4.1. Phòng Tổ chức cán bộ: Cung cấp nội dung chuyên đề; Giám sát theo dõi 

quá trình phổ biến học tập và tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Y tế; (niêm yết các nội 

dung chuyên đề trên bảng thông tin của Bệnh viện trong tháng 4/2022). 

4.2.  Phòng Quản lý chất lượng đăng tải các nội dung chuyên đề 1,2,3,4 trên 

Website của Bệnh viện trong tháng 4/2022; 

4.3. Đề nghị các cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ đưa các nội dung chuyên đề 

phổ biến, học tập pháp luật vào nội dung Nghị quyết công tác lãnh đạo của chi bộ, các 

khoa, phòng căn cứ vào các nội dung chuyên đề và thực tiễn công tác của khoa, 

phòng để linh hoạt phổ biến các nội dung chuyên đề thiết thực và hiệu quả cho viên 

chức, đảng viên và người lao động; Mọi khó khăn vướng mắc phản ánh về Ban giám 

đốc qua phòng Tổ chức cán bộ. 

4.4. Các đồng chí trong cấp ủy được phân công, viên chức quản lý các khoa, 

phòng trên cơ sở các nội dung chuyên đề phổ biến, học tập cho đảng viên, viên chức 

và người lao động; Hàng tháng tổng hợp kết quả các nội dung phổ biến về phòng 

TCCB để tổng hợp báo cáo theo quy định.  

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Đảng ủy; 
- Ban Giám đốc Bệnh viện; 
- Các khoa, phòng trực thuộc; 
- Lưu:  VT, TCCB. 

 

           Võ Văn Thiện  
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