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Chi Đoàn Bệnh viện đa khoa Quang Khởi khóa III, nhiệm kỳ

2019 - 2022 gồm 75 đoàn viên.

Trong đó:

Đoàn viên nữ có 51 đồng chí chiếm 68%

Đoàn viên nam có 24 đồng chí, chiếm 32%

Tuổi bình quân 25 tuổi, cao nhất 35, thấp nhất 22

Trình độ chuyên môn: 2 Cao học, 42 Đại học, 18 Cao

đẳng, 13 Trung cấp

Đảng viên tham gia sinh hoạt 14 đồng chí chiếm 18%.
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THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

• Thường xuyên nhận được sự

quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của

Chi bộ Đảng, Ban Giám đốc

Bệnh viện, BTV Thị đoàn

• Số lượng đoàn viên nhiều, là

những CBYT có chuyên môn và

phẩm chất đạo đức tốt, có

nhận thức sâu sắc về trách

nhiệm của tuổi trẻ đối với sự

nghiệp đổi mới của đất nước

và luôn ý thức tự học tập, rèn

luyện, không ngừng nâng cao

nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị

đáp ứng yêu cầu công tác

trong tình hình mới.

• Ban chấp hành đoàn đều
kiêm nhiệm, công việc chính
là vẫn là khám chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe nhân dân
nên đã ảnh hưởng đến việc
lãnh đạo, điều hành hoạt
động của chi đoàn.

• Tất cả đoàn viên đều làm
nhiệm vụ chuyên môn đặc
thù nên thời gian dành cho
hoạt động công tác đoàn
không nhiều.
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CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

• Thấm nhuần tư tưởng của Bác, là một đơn vị khám chữa
bệnh với mục tiêu đem đến sự hài lòng người bệnh,
trong nhiệm kỳ vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 đặc biệt trong năm 2021 nhưng với sự quán
triệt tinh thần và thái độ phục vụ cho người bệnh, luôn
được bệnh nhân tin tưởng đã đạt được lượng bệnh nhân
đến KCB tại bệnh viện.

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG 

• Định kỳ sinh hoạt đoàn hàng tháng gắn liền sinh hoạt
chính trị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn các cấp, tuyên truyền và triển khai Nghị
quyết và Chương trình hành động của Đoàn, Chiến lược
phát triển thanh niên Việt Nam.

2019 2020 2021

Số lượt KCB 119199 111128 89759
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CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
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CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN 
HÓA CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH 
MẠNG, LÒNG YÊU NƯỚC, TINH THẦN TỰ HÀO, TỰ 

TÔN DÂN TỘC,  CHO ĐVTN



TRIỂN KHAI PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG
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PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN 

 Tết vì người nghèo, gói bánh chưng xanh trao tặng cho
gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân
nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi
nhân dịp tết Nguyên Đán hàng năm 2019, 2020, 2021.

 Đồng tổ chức các chương trình và tặng quà cho các cháu
thiếu niên, nhi đồng là con cháu cán bộ viên nhân dịp Tết
Thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu hàng năm.

 Tổ chức được 5 đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí tại
xã Quỳnh Liên, Quỳnh Lập, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, thị xã
Hoàng Mai và Bản Pảo, xã Quang Phong, huyện Quế
Phong với tổng chi phí phát động từ Đoàn thanh niên
khoảng gần 100 triệu đồng.

 Tổ chức chương trình “Chủ nhật yêu thương” yêu thương
cho bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện, tổ chức gội
đầu cho người bệnh tại giường, tư vấn sức khỏe và dinh
dưỡng phòng bệnh...
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PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN 

 Phát động chiến dịch 5S trong đoàn viên thanh niên duy trì
có hiệu quả, chất lượng.

 Vệ sinh quang cảnh cơ quan định kỳ thường xuyên

 Đoàn viên chi đoàn cũng tích cực tham gia các hoạt động
bảo vệ môi trường như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ
nhật xanh” tại địa phương nơi cư trú.

 Ủng hộ quỹ “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “vì người nghèo”,
ủng hộ xây dựng Nhà thi đấu đa năng tại Tiểu học Quỳnh Lộc

 Hướng về đồng bào miền trung bị ảnh hưởng của cơn bão số
8 và số 10, phối hợp tặng gần 1000 suất quà nhân dân 2 xã
Tượng Sơn và Định Bàn, tỉnh Hà Tĩnh và 2 xã Thanh Khai -
huyện Thanh Chương và xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng
Nguyên tỉnh Nghệ An.

 Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ngân hàng máu
sống tại bệnh viện luôn sẵn sàng cho các trường hợp bệnh
nhân cấp cứu cần truyền máu. Chủ động tham gia hiến máu
ngay tại Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh trong tình
hình diễn biến dịch bệnh phức tạp.
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PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN 

 Tích cực tham gia vào các công tác PCD, tham gia phục vụ
công dân tại khu cách ly trường cao đẳng Giao thông vận tải
miền Trung năm 2020; phục vụ cách ly F1 tại các khu cách ly
trên địa bàn thị xã; Tăng cường hỗ trợ, điều trị bệnh nhân
Covid – 19 tại tỉnh Bình Dương; .... 01 đồng chí Đoàn viên
được UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen, UBND tỉnh Nghệ
An tặng giấy khen về “Thành tích xuất sắc trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid – 19”.

 Ngoài ra dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Đoàn thanh niên đã làm
tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch, MV ca nhạc
“Việt Nam ơi đánh bay Covid” của tập thể Y bác sỹ bệnh viện
đã đạt giải cao trong chương trình truyền thông Covid do Bộ
Y tế tài trợ.
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PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Phát động ĐVTN tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình
độ chuyên môn. Đặc biệt là việc áp dụng BAĐT vào
trong công tác KCB, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm
phiền hà cho người bệnh. 100% tham gia tốt công tác
cải cách hành chính, sử dụng thành thạo máy vi tính và
ứng dụng các phần mềm tin học.

PHONG TRÀO TUỔI TRẺ XUNG KÍCH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Các đoàn viên thường xuyên thu gom và phân loại rác 
thải bệnh viện hợp lý, thu gom rác thải tái chế để bảo 
vệ môi trường đồng thời tăng thêm nguồn quỹ hoạt 
động cho Đoàn thanh niên.



TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG 
HÀNH, HỖ TRỢ THANH THIẾU NHI Đồng hành với thanh 

niên trong học tập, 
nghiên cứu khoa học 
và làm chủ công nghệ

Đồng hành với thanh 
niên phát triển kĩ năng 

xã hội, thể chất, đời 
sống văn hóa tinh thần

Chương trình đồng hành 
với thanh thiếu nhi 

Đồng hành với thanh niên trong học tập, NCKH và làm chủ công nghệ
• Tất các ĐVTN không ngừng nâng cao kiến thức bằng việc học và

tự học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính..,
• Nhiều ĐVTN được tham gia các khoá học, tập huấn chuyên môn,

nghiệp vụ. Tham gia tham quan học tập các mô hình bệnh viện
lớn trong và ngoài tỉnh.

• Tăng cường các hoạt động tập thể để tạo điều kiện cho thanh
niên tham gia giao lưu, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong
cuộc sống.

Đồng hành với thanh niên phát triển kĩ năng xã hội, thể chất, đời sống
văn hóa tinh thần
• Tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá giữa các khoa phòng, với

chi đoàn bạn như: Trung tâm Y tế Hoàng Mai, Bệnh viện Phong
da liễu TW Quỳnh Lập, BVĐK Minh An , Trường THPT Hoàng Mai,
Đội An ninh công an thị xã Hoàng Mai,...

Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi
• Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình vui chơi tạo sự

đoàn kết cao cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp các ngày
lễ hằng năm như: Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu 15/8,...

• BCH chi đoàn đã nhận giúp đỡ cho cháu có hoàn cảnh khó khăn
Hoàng Quốc Huy, Quỳnh Phương, em Lê Thị Hậu, Quỳnh Vinh.



CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, MỞ RỘNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP, THANH NIÊN
THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN

Về công tác xây dựng tổ chức
Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn
kết tập hợp thanh niên

Phấn đấu là đơn vị xuất sắc

trong công tác Đoàn và phong

trào TTN của thị xã năm 2019;

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm

2020 và 2021. Được Chủ tịch

UBND thị xã khen thưởng Tập

thể Chi đoàn đã có nhiều thành

tích trong công tác Đoàn và

phong trào Thanh thiếu nhi

năm 2019 và 2021

Công tác Đoàn tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền và các
đoàn thể nhân dân

Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã
giới thiệu cho Chi bộ Đảng 8
đồng chí tham gia lớp bồi
dưỡng nhận thức về Đảng; bồi
dưỡng theo dõi kết nạp 7 đồng
chí Đảng viên.
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1. TỒN TẠI HẠN CHẾ
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho
đoàn viên thanh niên về nội dung, hình
thức chưa đa dạng, phong phú.
- Triển khai một số hoạt động Đoàn
chưa kịp thời, chất lượng hoạt động,
nề nếp sinh hoạt, phong trào văn hóa,
văn nghệ, thể thao đã duy trì nhưng
chưa được thường xuyên.
- Do điều kiện công tác, học tập nên
một số đồng chí đoàn viên tham gia
sinh hoạt và hoạt động chi đoàn còn
chưa nhiều, một số đoàn viên thanh
niên chưa thực sự xung kích trong hoạt
động phong trào cũng như công tác
chuyên môn, tinh thần tự giác học tập,
nghiên cứu tài liệu chưa cao nên kết
quả chuyên môn chưa tương xứng.

2. NGUYÊN NHÂN
2.1 Nguyên nhân chủ quan
- Công tác tổ chức phong trào đoàn chưa
phong phú đa dạng, ít đổi mới.
- Ý thức tự giác, xây dựng tổ chức đoàn
của một số đồng chí đoàn viên chưa cao,
chưa thực sự tâm huyết.
- Chưa khai thác và phát huy hết năng lực
và sở trường trong mỗi đoàn viên.
2.2 Nguyên nhân khách quan
- Ban chấp hành đoàn đều kiêm nhiệm
nên việc đầu tư cho công tác đoàn có
nhiều hạn chế.
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đã
tác động nhiều đến công tác đoàn.

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Thường xuyên đổi mới, biết chọn
nội dung, phương thức hoạt động
phù hợp với đặc thù của chi đoàn
mình làm cho đoàn viên gắn bó, khơi
dậy và phát huy được tiềm năng, trí
tuệ và sức khỏe của tuổi trẻ.
- Duy trì và phát huy sự phối hợp giữa
các tổ chức, đoàn thể, các chi đoàn
bạn trong hoạt động đoàn.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
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CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 

NHIỆM KỲ 2022-2024



Phát huy mọi lợi thế, xây dựng Chi đoàn Bệnh viện đa khoa Quang Khởi trở thành
một tập thể đoàn kết, trí tuệ, năng động và đổi mới, đưa chi đoàn trở thành lá cờ
đầu trong phong trào đoàn khối các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
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PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU



CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

100% đoàn viên được 
tuyên truyền, quán 

triệt các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, của Đoàn 

Tổ chức ít nhất 01/năm 
chương trình ”Đền ơn 
đáp nghĩa” nhân dịp 

ngày Thương binh liệt 
sỹ 27/7, tổ chức ít nhất 

02 lần tham gia dọn 
dẹp, vệ sinh, dâng 

hương tại khu di tích 
hang Hỏa tiễn

Xây dựng ít nhất 01 
công trình phần việc 
thanh niên, định kỳ 
hàng năm có sơ kết, 
đánh giá việc thực 

hiện.

Đảm nhận chăm sóc 
thường xuyên ít nhất 

01 em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn 

đến trường
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CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Tổ chức chương trình 
”Đêm hội trăng rằm” 
và ”Tết thiếu nhi” cho 

con em CBNV Bệnh 
viện

Phối hợp tổ chức ít 
nhất 1 đợt khám chữa 

bệnh và cấp phát 
thuốc cho người khó 
khăn, người có công.

Tổ chức ít nhất 01 
chương trình ”Mùa 

Đông âm – Xuân Yêu 
thương” tại vùng cao 

có hoàn cảnh khó khăn

Tổ chức chương trình 
”Gói bánh chưng xanh”
tặng bệnh nhân nghèo 

đón tết

17



CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Thành lập Câu lạc bộ 
thầy thuốc trẻ bệnh 

viện Quang Khởi và có 
đưa ra kế hoạch hoạt 

động cụ thể.

Duy trì hoạt động Câu 
lạc bộ thể thao của 

bệnh viện; Hằng năm, 
tổ chức, tham gia ít 

nhất 01 giải thể thao 
trong và ngoài đơn vị

Giới thiệu ít nhất 10 
đoàn viên ưu tú được 
học lớp cảm tình Đảng 
và kết nạp ít nhất 06 

Đảng viên mới.

Được Thị đoàn xếp loại 
hoàn thành tốt nhiệm 

vụ hàng năm
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NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tọa đàm để tăng cường tuyên truyền giáo dục 

Đẩy mạnh các phong trào hoạt động cách mạng

Tổ chức các chương trình đồng hành cùng thanh niên

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Tăng cường công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng

Đổi mới công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo của Đoàn
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KẾT LUẬN: Trên đây là báo cáo
tình hình chính trị, kết quả hoạt
động công tác đoàn của Chi đoàn
Bệnh viện đa khoa Quang Khởi
nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm
kỳ 2022 – 2024.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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