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SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN MẮT 

 

Số:          /BC-BVM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày         tháng 6 năm 2020 

 

  

BÁO CÁO 
 Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên  

Bệnh viện Mắt Bình Định giai đoạn 2011-2020  

 

Thực hiện Công văn số 1765/SYT-TCCB ngày 17/6/2020 của Sở Y tế 

Bình Định về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020, Bệnh viện Mắt báo cáo kết quả 

thực hiện, như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THANH NIÊN BỆNH VIỆN MẮT 

1. Đặc điểm tình hình: 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Mắt là một tổ chức đoàn dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ Bệnh viện Mắt, Đoàn Khối các cơ quan 

tỉnh. Ban chấp hành Đoàn Bệnh viện Mắt có 05 đồng chí; hiện nay có 03 chi 

đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên (đến tháng 05/2020) là 40 đoàn viên. 

Trong đó: có 31 đoàn viên là nữ, có 08 đồng chí là Đảng viên sinh hoạt Đoàn, có 

03 đồng chí trình độ Thạc sỹ, 34 đồng chí trình độ Đại học, Cao đẳng và 03 

đồng chí trình độ Trung cấp,THPT, độ tuổi lớn nhất là 36 tuổi, độ tuổi nhỏ nhất 

là 24 tuổi. 

2. Những nét đặc thù về thanh niên Bệnh viện Mắt 

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với các hoạt động 

chuyên môn: Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình phòng chống mù lòa 

trong tỉnh. Hỗ trợ đào tạo các kỹ thuật chăm sóc mắt cho huyện và xã. Giám sát 

các hoạt động phòng chống mù lòa tại cộng đồng và chữa trị các bệnh về mắt 

với vai trò là tuyến cao nhất của tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÁT 

TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020: 

1. Kết quả công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, bao gồm: 

a) Văn bản ban hành của Chi bộ và Đoàn cấp trên: 

- Kế hoạch số 06-KH/CB ngày 27/02/2017 của Chi bộ Bệnh viện Mắt về 

việc Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2017. 
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- Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 31/3/2017 của Chi bộ Bệnh viện Mắt về 

việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Chi bộ Bệnh viện 

Mắt, giai đoạn 2017-2020. 

- Đề án số 05-ĐA/ĐUK ngày 10/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ 

chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Khối các cơ quan tỉnh giai 

đoạn 2017 – 2020. 

- Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 26/02/2018 của Chi bộ Bệnh viện Mắt về 

việc Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2018. 

- Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 06/3/2018 của Chi bộ Bệnh viện Mắt về 

việc thực hiện đề án tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Mắt  giai đoạn 2017-2020. 

- Kế hoạch số 08-KH/CB ngày 15/3/2018 của Chi bộ Bệnh viện Mắt về 

việc thực hiện công tác phát triển đảng viên của Chi bộ Bệnh viện Mắt năm 

2018. 

- Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN ngày 20/8/2018 của Ban thường vụ Đoàn 

Khối các cơ quan tỉnh Bình Định về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn 

viên giai đoạn 2018 – 2022. 

- Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 10/01/2019 của Chi bộ Bệnh viện Mắt về 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. 

- Kế hoạch số 06-KH/CB ngày 22/02/2019 của Chi bộ Bệnh viện Mắt về 

việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Chi bộ Bệnh viện 

Mắt năm 2019. 

- Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Bình Định về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

b) Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực 

hiện: 

- Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc xây dựng chương trình hoạt động 

hằng năm, đăng ký thực hiện các nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với 

đặc thù đơn vị và các chỉ tiêu thi đua của đoàn cấp trên. 

- Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào 

thanh niên Bệnh viện Mắt hằng năm; Khen thưởng và đề xuất đoàn cấp trên 

khen thưởng các đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn 

và phong trào thanh niên hằng năm và giai đoạn. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin 

tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. 
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- Triển khai các hoạt động thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng 

đồng, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

c) Công tác chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao: 

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập làm theo tấm gương tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Chi bộ và Đoàn cấp trên triển khai nhằm 

nâng cao về tư tưởng chính trị; tư tưởng đoàn viên, thanh niên. 

- Phối hợp tốt với các cơ sở đoàn thực hiện các hoạt động xung kích về 

cộng đồng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên: 

- 100% đoàn viên thanh niêm tham gia học tập làm theo tấm gương tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

- 100% đoàn viên thanh niên Bệnh viện Mắt đã được nâng cao về tư 

tưởng chính trị; tư tưởng đoàn viên, thanh niên cơ bản ổn định, an tâm công tác, 

học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; 

- Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực 

hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên. 

+ Định kỳ hàng tháng, BCH Đoàn Bệnh viện Mắt đều tổ chức họp, đưa ra 

các nội dung hoạt động Đoàn của tháng vào Nghị quyết. Theo đó, BCH các Chi 

đoàn trực thuộc cũng tổ chức sinh hoạt định kỳ để triển khai thực hiện Nghị 

Quyết, chủ đề, tài liệu sinh hoạt tháng và các văn bản khác của Đoàn cấp trên.  

 + Tiếp tục phát động cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng 

viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong giai đoạn từ 2011 - 2020: Đoàn Bệnh viện 

Mắt đã giới thiệu và kết nạp được 18 đồng chí. 

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức 

và lối sống, pháp luật cho thanh thiếu niên. 

Các Chi đoàn trực thuộc duy trì thường xuyên các hoạt động thông tin, 

định hướng, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về ý thức 

bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, luôn giữ gìn an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Vận động cán bộ công chức làm tốt công tác bảo mật 

các văn bản, tài liệu và phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị. 

- Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.  

+ Đoàn Bệnh viện Mắt vận động và tổ chức cho đoàn viên thanh niên 

đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và đăng ký danh hiệu thi đua hằng 

năm, phát động cho đoàn viên thanh niên hưởng ứng phong trào “Thanh niên 

tham gia cải cách hành chính”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng 

tới sự hài lòng của người bệnh”, “Đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên”.  
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+ Đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký phát huy ý tưởng sáng tạo, đề 

xuất, hiến kế cho lãnh đạo rút ngắn quy trình xử lí công việc trong cải cách thủ 

tục hành chính ở cơ quan, đơn vị, đồng thời đã vận động đoàn viên thanh niên 

ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn. 

+ Vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng 

tạo”; đảm nhận thực hiện các dự án, chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học, tích 

cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học thêm tin 

học, ngoại ngữ, học đại học văn bằng 2, cao học. 

- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể 

chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho 

thanh niên. 

Các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao được các chi đoàn 

quan tâm và phối hợp tổ chức; bước đầu đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng 

của đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên rèn 

luyện thân thể, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, như: Tổ chức Hội thao 

Bệnh viện Mắt,  Hội thi nhân viên Y tế giỏi... 

- Huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên: 

Tổ chức các hoạt động, chương trình thiết thực, ý nghĩa đến thanh, thiếu 

nhi khuyết tật, vùng cao và miền núi như: Tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn 

phí, tư vấn sức khỏe, khám tật khúc xạ và cấp kính miễn phí cho nhân dân.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những thuận lợi trong quá trình thực hiện 

- 100% đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt các Nghị quyết của 

Đảng và Đoàn cấp trên, tạo nên sự chuyển biến tốt trong nhận thức của đoàn 

viên. Các hoạt động, phong trào phù hợp với đoàn viên thanh niên nên khi triển 

khai thực hiện luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực tham gia. 

- Các hoạt động phong trào nhận được sự chỉ đạo, quan tâm và tạo mọi 

điều kiện thuận lợi của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo đơn vị và Đoàn cấp trên. 

- BCH Đoàn Bệnh viện Mắt hoạt động nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm 

cao nên gặp nhiều thuận lợi trong việc chỉ đạo, triển khai hoạt động.  

2. Những khó khăn trong quá trình thực hiện: 

- Nhiều đoàn viên đi học, nâng cao trình độ, nghỉ thai sản nên khi triển 

khai các hoạt động còn chưa tập hợp đầy đủ. 

- Không có kinh phí cho hoạt động Đoàn nên khi triển khai các hoạt động 

còn gặp nhiều khó khăn, để thực hiện BCH Đoàn Bệnh viện Mắt đã vận động 

các nhà mạnh thường quân để tổ chức hoạt động. 

3. Kết quả đạt được: 
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Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bệnh viện Mắt được 

triển khai thực hiện sôi nổi, tích cực; thực hiện được nhiều công trình thanh 

niên, phần việc thanh niên hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa cho đời sống cộng 

đồng. 

BCH Đoàn Bệnh viện Mắt đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ 

chức thực hiện, tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên phù hợp 

thực tế tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên tham gia hoạt động, đồng thời thực 

hiện tốt các nhiệm vụ của Đoàn cấp trên giao chỉ tiêu. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2011- 2020 của Bệnh viện Mắt Bình Định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế-báo cáo; 

- Lưu VT. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 
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