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ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BVĐK QUANG KHỞI
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Tài liệu bao gồm:
1. Danh mục tài liệu Đại hội
2. Chương trình Đại hội
3. Nội quy Đại hội
4. Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH nhiệm kỳ 2022 - 2024
5. Báo cáo Kiểm điểm BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024
6. Đề án xây dựng BCH khóa mới
7. Đề án đại biểu dự Đại hội cấp trên
8. Nghị quyết đại hội
9. Danh sách nội dung tham luận
10. Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo Đại hội cấp trên

Hoàng Mai, th¸ng 05 n¨m 2022
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ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2024

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hoàng Mai, ngày 10 tháng 03 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2022 - 2024
- Thời gian: 01 buổi, từ 13h45’ ngày 22/05/2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi.
TT

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Phiên họp trù bị: Từ 13h45 ngày 22/05/2022
1
2
3

13h45 - 13h50 Ổn định tổ chức, phát tài liệu
13h50 - 13h55 Nghi thức (chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca)
13h55 - 14h05 Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội
Thông qua chương trình làm việc của Đại
4 14h05 - 14h10
hội và Nội quy Đại hội
5 14h10 - 14h15 Báo cáo tình hình đại biểu
Thông qua đề án nhân sự BCH khóa IV,
6 14h15 - 14h20
nhiệm kỳ 2022 – 2024
Thông qua đề án nhân sự đại biểu dự Đại
hội Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã
7 14h20 - 14h25
Hoàng Mai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 –
2027
Báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã
8 14h25 - 14h30
Hoàng Mai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 –
2027
TT
Thời gian
Nội dung
Phiên chính thức: 14h30 ngày 22/05/2022
1

14h30 - 14h35 Đón đại biểu khách mời, ổn định tổ chức

2

14h35 - 14h50 Chương trình văn nghệ chào mừng

4

14h50 - 14h55 Nghi thức (chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca)

5

14h55 - 15h00

6

15h00 - 15h05 Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

7
8

Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm
việc

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại
hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022; dự
15h05 - 15h20
thảo phương hướng, mục tiêu, giải pháp
nhiệm kỳ 2022 - 2024
Trình bày báo cáo kiểm điểm Ban chấp
15h20 - 15h30
hành nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đ/c Hùng
Đ/c Hùng
Đ/c Hùng
Đ/c Việt
Đ/c Mạnh
Đ/c Tú

Đ/c Hùng
Đ/c Quỳnh Anh
Đ/c Hùng
Đ/c Hùng
Đ/c Tú
Đ/c Việt
Đ/c Tú

Đ/c Hà, Triều,
Phước

9

15h30 - 15h55 Phát biểu tham luận

10

15h55 - 16h30

11

16h30 - 16h45 Bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024

Đ/c Việt

12

16h45 - 16h55 Bầu Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đ/c Việt

13

16h55 - 17h05 BCH khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đ/c Tú

14
15

Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Thị
đoàn và Chi bộ bệnh viện

Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn
17h05 - 17h15 TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hoàng Mai lần
thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tặng quà cho các đồng chí BCH khóa cũ
17h15 - 17h20
không tái cử

16

17h20 - 17h30 Thông qua Nghị quyết đại hội

17

17h30 - 17h40

Bế mạc Đại hội
Nghi thức (chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca)

Đ/c Khách mời

Đ/c Tú
Đ/c Tú
Đ/c Thư ký cùng
Đ/c Tú
Đ/c Hùng

BAN CHẤP HÀNH
CHI ĐOÀN BVĐK QUANG KHỞI
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2019 - 2022

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2024
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Nghệ An, ngày

tháng 03 năm 2022

NỘI QUY
Đại hội Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2022 - 2024
-----------------------Đại hội Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi lần thứ IV, nhiệm kỳ
2022 - 2024 diễn ra trong 02 buổi tại Hội trường tầng 5, Bệnh viện Đa khoa
Quang Khởi (phường QuỳnhThiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Ban Tổ
chức Đại hội quy định một số vấn đề như sau:
I. VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
- Phiên 1: Từ 13h45’ đến 14h30’ ngày 22/05/2022.
- Phiên 2: Từ 14h30’ đến 17h30’ ngày 22/05/2022.
II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU
1. Về trang phục: Đại biểu dự Đại hội mặc quần áo đoàn, đeo huy hiệu
đoàn, biển đại biểu do Ban Tổ chức phát, mang theo thẻ đoàn viên để tiến hành
bầu cử theo đúng quy định.
2. Đại biểu có mặt trong Hội trường trước 15 phút để điểm danh, ổn định
tổ chức; nếu có lý do đặc biệt quan trọng cần vắng mặt phải được sự đồng ý của
Đoàn chủ tịch.
3. Đại biểu không giải quyết việc riêng trong giờ làm việc của Đại hội,
không đưa các vấn đề thuộc phạm vi nội bộ của Đại hội ra ngoài. Không trao
đổi, bàn bạc các vấn đề ngoài nội dung, chương trình có thể gây ảnh hưởng
không tốt đến Đại hội.
4. Đại biểu dự hội nghị phải tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung trong
thời gian diễn ra hội nghị (tuyệt đối không để chế độ chuông), không sử dụng
điện thoại di động và các phương tiện giải trí khác trong quá trình tiến hành hội
nghị.
5. Đại biểu đeo khẩu trang ngành và tuân thủ các biện pháp phòng chống
dịch Covid19.
Nội quy này được phổ biến đến từng Đại biểu. Đại biểu dự Đại hội chịu
trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội về vấn đề thực hiện nội
quy Đại hội. Đại biểu vi phạm nội quy thì dựa trên kết quả xem xét để xử lý và
tùy theo mức độ cụ thể sẽ được thông báo về đơn vị để phối hợp xử lý./.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 – 2024

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hoàng Mai, ngày

***

tháng năm 2022

(Dự thảo)

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
CHI ĐOÀN BVĐK QUANG KHỞI LẦN THỨ III,
NHIỆM KỲ 2019 – 2022, TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2024
”TUỔI TRẺ QUANG KHỞI – TIÊN PHONG – TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI –
SẴN SÀNG VỚI CẢ TẤM LÒNG!”
Chi Đoàn BVĐK Quang Khởi khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 được thành lập
theo Quyết định số 58/QĐ-ĐTN ngày 04/12/2014 của Ban chấp hành thị đoàn
Hoàng Mai. Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi luôn là lực lượng nòng cốt
của đơn vị trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, là cánh tay đắc
lực của Chi bộ Bệnh viện Quang Khởi. Ban chấp hành chi đoàn gồm 05 đồng chí.
Sau Đại hội BCH đã kịp thời bám sát nhiệm vụ của Đoàn cấp trên, nhiệm vụ của
Chi bộ Đảng Bệnh viện, các khoa phòng chuyên môn để triển khai có hiệu quả các
nhiệm vụ, hoạt động, phong trào đoàn và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Chi đoàn có 75 đoàn viên, là cán bộ công nhân viên được phân bổ ở các khoa
phòng thuộc bệnh viện. 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 tuổi, thấp
nhất 22 tuổi; 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%.
Trong thời gian hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Chi đoàn có những
thuận lợi và khó khăn cụ thể:
* Thuận lợi:
Chi đoàn thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ
Đảng, Ban Giám đốc Bệnh viện, BTV Thị đoàn cùng với số lượng đoàn viên chi đoàn
nhiều, là cán bộ công nhân viên y tế, đã được đào tạo chuyên môn, có 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 trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Tập thể đoàn viên đoàn kết tin tưởng, thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ
lẫn nhau trong hoạt động, công tác và cuộc sống; trong các hoạt động luôn nhận
được sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.
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* Khó khăn, thách thức:
Bên cạnh những thuận lợi chi đoàn cũng có một số khó khăn, thách thức nhất
định: 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;
Phần thứ nhất:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
NHIỆM KỲ 2019 - 2022
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
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. Trong đó tập trung vào Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục
học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số
02-NQ/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn học tập 04 bài lý luận chính
trị; Chỉ thị số 17/CT-TU của BTV Tỉnh ủy Nghệ An “Tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” và Thông báo số
162 –TB/ThU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 20152020 và những năm tiếp theo”. Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
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 như sau:
STT
1

Nội dung
Số lượt KCB

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

119.199

111.128

89.759
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Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự
hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, thanh niên
Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và“Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”
được tổ chức hằng năm nhận được sự quan tâm tham gia tích cực của đoàn viên, hội
viên, qua đó góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống “Uống nước nhớ
nguồn” của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong
thế hệ trẻ: Tổ chức tặng 2 suất quà cho thân nhân liệt sỹ tại phường Quỳnh Thiện
nhân ngày 27/7/2020; Hàng năm tham gia ”Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”
tại nghĩa trang liệt sỹ Quỳnh Lưu – Hoàng Mai do thị xã tổ chức; thắp hương, dọn vệ
sinh tại Khu di tích Hang Hỏa tiễn; Động viên thăm hỏi những CBNV của bệnh viện
có thân nhân là gia đình liệt sỹ.
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên:
Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, truyền đạt những chỉ đạo của Chi ủy chi bộ bệnh viện.
Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015
của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh
niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”;
Các hoạt động tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương thanh niên tiêu biểu, có
lối sống đẹp, sống có ích…
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen
“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”: Phát động đoàn viên thanh niên
tham gia các cuộc thi liên quan như: “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại
biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp”, “Cuộc thi tìm hiểu 65 năm
này truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên việt nam”. Hướng dẫn đoàn viên tải và
sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam và tích cực tham gia các cuộc thi trên nền
tảng này. Tuyên truyền hướng dẫn các Luật mới ban hành và các văn bản pháp luật
mới cập nhật.
2. Triển khai phong trào hành động cách mạng:
2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện
- Tham gia tích cực các hoạt động: “Tết vì người nghèo”, tổ chức “Gói bánh
chưng xanh” và 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;
- Phợp với Công đoàn cơ quan 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.
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- Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã tham mưu Chi bộ và Ban Giám đốc 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.
- Định kỳ 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...
- Phát động chiến dịch 5S trong đoàn viên thanh niên (sàng lọc, sạch sẽ, sắp
xếp, sẵn sàng, săn sóc), duy trì có hiệu quả, chất lượng.
- Vệ sinh quang cảnh cơ quan định kỳ thường xuyên 02 lần/ tháng.
- 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, quỹ vì người nghèo, ủng hộ xây
dựng công trình Nhà thi đấu đa năng tại trường Tiểu học Quỳnh Lộc. Điển hình
hưởng ứng tinh thần lá lành đùm lá lách, tương thân tương ái, hướng về đồng bào
miền trung lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và số 10, Đoàn thanh niên và
Công đoàn bệnh viện đã phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An,
Công ty CP ĐTXD&KTKS Việt Long cùng một số các nhà hảo tâm trên địa bàn thị
xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu đã trao tặng gần 1000 xuất 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 ngày hội hiến máu tình nguyện do Thị đoàn và Hội chữ
thập đỏ thị xã tổ chức có 45 người đăng ký tình nguyện tham gia, kết quả thu được
đơn vị máu. Ngoài ra, ngân hàng máu sống tại bệnh viện luôn sẵn sàng cho các
trường hợp bệnh nhân cấp cứu cần truyền máu. Đặc biệt, trong bối cảnh chính phủ
cùng nhân dân cả nước đang dốc sức chống dịch Covid 19, việc ngân hàng máu tại
các Trung tâm trên cả nước đang cạn kiệt, BCH chi đoàn đã tham mưu BGĐ bệnh
viện đã chủ động phối hợp cùng Trung tâm HHTM tỉnh Nghệ An để tổ chức tham
gia hiến máu ngay tại trung tâm với số lượng gần 50 người.
- Trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, đoàn viên chi đoàn tích
cực tham gia vào các công tác phòng chống dịch như: 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; .... Kết quả có 1 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”.
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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.
2.2 Phong trào ”Tuổi trẻ sáng tạo”
- Phát động ĐVTN tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc
biệt là việc áp dụng Bệnh án điện tử vào trong công tác khám chữa bệnh, 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.
- Phát động ĐVTN tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kinh
nghiệm. Trong năm 2021, có 2 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu và được Sở Y tế
phê duyệt.
2.3. 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.
Tham gia các đợt cổ động diễu hành truyền thông cao điểm phòng chống ma
túy, giao nộp vũ khí, pháo nổ, an toàn giao thông; tham gia các đội cấp cứu lưu
động và tại chỗ phục vụ công tác cấp cứu trong các ngày lễ hội của Thị xã, tích cực
đấu tranh với các biểu hiện vi phạm, tiêu cực khác, đặc biệt là trên hệ thống mạng
xã hội, phát huy vài trò của tuổi trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.
3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi
3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và làm
chủ công nghệ
Phong trào "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” tiếp tục được chú
trọng, mỗi đoàn viên luôn thực hiện tốt phong trào 03 trách nhiệm: trách nhiệm với
bản thân, trách nhiệm với cơ quan, trách nhiệm với nhân dân.
Chi đoàn đã vân động Ban giám đốc thường xuyên hỗ trợ, tặng quà động
viên cho học sinh vượt khó, học giỏi hàng năm.
Tất các đồng chí đoàn viên không ngừng nâng cao kiến thức bằng việc học
và tự học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính.., trong nhiệm kỳ đã rất
nhiều đồng chí tham gia các khoá học, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ khác.
Tham gia tham quan học tập các mô hình bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh. Tăng
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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.
3.2 Đồng hành với thanh niên phát triển kĩ năng xã hội, thể chất, đời sống
văn hóa tinh thần
- Thành lập câu lạc bộ thể thao của Chi đoàn.
- 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,
Bệnh viện Minh An , Trường THPT Hoàng Mai, Đội An ninh công an thị xã Hoàng
Mai,...
- Tham gia các sân chơi, các hoạt động VHVN, TDTT sôi nổi phục vụ đời
sống văn hoá tinh thần đoàn thanh niên nhân dịp những ngày lễ truyền thống do
Thị xã tổ chức.
- Trong sinh hoạt Chi đoàn và các hoạt động tập thể do chi đoàn tổ chức luôn
chú trọng nội dung tuyên truyền, tự trau dồi, học tập để nâng cao kiến thức và kỹ
năng xã hội cho ĐVTN, đặc biệt chú trọng trong giao tiếp, tiếp xúc và làm việc với
bệnh nhân.
3.3 Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi
Đoàn thanh niên đã kịp thời tham mưu cho Chi bộ Đảng và Ban giám đốc
bệnh viện để thể hiện sự quan tâm tới các cháu thiếu niên nhi đồng là con cán bộ
công nhân viên đặc biệt là các cháu đang được điều trị tại các khoa của bệnh viện.
Chi đoàn đã phối hợp với Công đoàn 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,...
Trong nhiệm kì, BCH chi đoàn đã nhận giúp đỡ cho cháu có hoàn cảnh khó
khăn Hoàng Quốc Huy, phường Quỳnh Phương. Sau này là em Lê Thị Hậu thuộc
gia đình hộ nghèo, đặc biệt khó khăn tại xã Quỳnh Vinh.
4. 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
4.1. Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn , mở rộng mặt trận đoàn kết tập
hợp thanh niên
Quan tâm triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ
mới đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đoàn. Thường xuyên
chú trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, thực hiện tốt chương trình rèn
luyện đoàn viên. Hướng dẫn các đoàn viên tham gia về sinh hoạt đoàn tại địa
phương nơi cư trú.
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Tiếp nhận các đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn và làm thủ tục cho các
đoàn viên chuyển đi
Kết quả xếp loại đoàn viên trong nhiệm kỳ: 100% đoàn viên xếp loại tốt.
Tư tưởng, tác phong lề lối, chất lượng làm việc của cán bộ Đoàn luôn được
chú trọng, nâng cao, phương pháp công tác của cán bộ Đoàn được thực hiện theo
quy chế, khoa học hơn.
Chi đoàn hàng tháng luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn với
từng chủ đề hàng tháng, gắn với các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm.
Chi đoàn đã cố gắng phấn đấu là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và
phong trào TTN của thị xã năm 2019; Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và
2021. Ngoài ra, Chi đoàn 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 theo các Quyết định số 52-QĐ/UBND ngày 11/12/2019 và
Quyết định số 48-QĐ/UBND ngày 24/12/2021.
4.2. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể
nhân dân
Chi Đoàn đã quan tâm chú trọng công tác phát triển Đảng viên, chủ động tham
mưu chi bộ giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng
và kết nạp đoàn viên vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.
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.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

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. Việc nắm
bắt tinh thần các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn cấp trên trong đoàn viên còn
hạn chế.
- 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
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- Công tác tuyên truyền giáo dục, hình thức tập hợp, 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 với tổ chức đoàn, tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ và
đúng thời gian quy định.
- Chưa khai thác và phát huy hết năng lực và sở trường trong mỗi đoàn viên,
trong sinh hoạt nhiều đoàn viên còn rụt rè, chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến.
2.2 Nguyên nhân khách quan
- 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.
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đã tác động nhiều đến công tác
đoàn, vì các hoạt động hầu như đều phải diễn ra trong điều kiện tập trung đông
người như các hoạt động VHVN – TDTT, hoạt động khám phát thuốc,...
3. Bài học kinh nghiệm
Từ thực tiễn trong công tác đoàn và phong trào trong thời gian qua, chúng ta
rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Cần đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ Đảng, Lãnh đạo
bệnh viện, của Thị đoàn là nhân tố quyết định thắng lợi của công tác đoàn.
Bám sát các chủ trương, Nghị quyết đại hội đoàn cấp trên đề ra để xây dựng
chương trình, kế hoạch hoạt động của chi đoàn cho phù hợp, kịp thời, phát huy sự
chủ động, sáng tạo của BCH chi đoàn, của mỗi đồng chí đoàn viên trong chi đoàn
trên cơ sở xác định đúng quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
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.
Chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
đồng thời phải luôn quan tâm đến quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của đoàn
viên.
Duy trì và phát huy sự phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể, các chi đoàn bạn
trong hoạt động đoàn.
Kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức để xây dựng quỹ cho các hoạt
động từ thiện của Chi đoàn.
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PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2022-2024
I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH
1. Phương hướng, mục tiêu
Xây dựng đội ngũ đoàn viên có bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn,
chuyên môn nghiệp vụ, thể chất, năng lực hội nhập; thi đua lao động, sáng tạo xung
kích tình nguyện vì sự phát triển quê hương, đất nước góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết của Đảng bộ thị xã, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tuy nhiên, việc ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là
đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài làm suy thoái kinh tế
và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đặc biệt với vai trò là lực lượng
nòng cốt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid 19, đoàn viên gặp không ít khó
khăn, thách thức. Song đó cũng là điều kiện thuận lợi để khẳng năng lực chuyên
môn, ý chí kiên cường và sự hi sinh to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe cho nhân dân.
Phát huy mọi lợi thế, xây dựng Chi đoàn BVĐK 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.
2. Các chỉ tiêu chính:
1- 100% đoàn viên được tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, của Đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
2- Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 chương trình ”Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp
ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Hằng năm, tổ chức ít nhất 02 lần tham gia dọn dẹp,
vệ sinh, dâng hương tại khu di tích hang Hỏa tiễn.
3- Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ xây dựng ít nhất 01 công trình phần việc thanh
niên, định kỳ hàng năm có sơ kết, đánh giá việc thực hiện.
4- Trong nhiệm kỳ đảm nhận chăm sóc thường xuyên ít nhất 01 em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
5- Hằng năm, tổ chức chương trình ”Đêm hội trăng rằm” và ”Tết thiếu nhi”
cho con em CBNV của bệnh viện.
6- Hàng năm, phối hợp Thị đoàn và các đơn vị kết nghĩa tổ chức ít nhất 1 đợt
khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người khó khăn, người có công.
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7- Hằng năm, tổ chức ít nhất 01 chương trình ”Mùa Đông âm – Xuân Yêu
thương” tại vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.
8- Hàng năm tổ chức chương trình ”Gói bánh chưng xanh” tặng bệnh nhân
nghèo đón tết;
9- Thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ bệnh viện Quang Khởi và có đưa ra
kế hoạch hoạt động cụ thể.
10- 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.
11- Trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú được học lớp cảm
tình Đảng và kết nạp ít nhất 06 Đảng viên mới.
12- Chi đoàn được Thị đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho
đoàn viên. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tổ chức cho đoàn viên
tham gia đầy đủ các lớp học do Thị uỷ, Chi bộ, Thị đoàn Hoàng Mai tổ chức nhằm
không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức,
tác phong lối sống của đoàn viên. Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công
dân, truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tinh
thần độc lập tự chủ, đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập.
Gắn với nhiệm vụ chuyên môn từng đoàn viên để thực hiện có hiệu quả các
nội dung “5 xây”, “5 chống”: xây tình đoàn kết, xây thái độ học tập nghiêm túc,
xây tính tiết kiệm, xây ý thức công dân, xây tinh thần lao động cần cù, sáng tạo;
chống tiêu cực, chống lười lao động, chống vị kỷ cá nhân, chống tham nhũng, lãng
phí, chống vô kỷ luật.
Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, phong trào đền ơn đáp
nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình
chính sách, đặc biệt các hộ gia đình chính sách neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động hành hương hướng về cội nguồn.
Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: sinh hoạt
chuyên đề, giao lưu văn hoá văn nghệ - TT, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động
lớn, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống lịch sử vẻ vang
của dân tộc, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên, thông
qua nhiều hình thức như: lồng ghép các chương trình tuyên truyền pháp luật an
toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, pháp luật của nhà nứơc, tuyên
truyền thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, các buổi thuyết trình của các nhà khoa
học về nói chuyện.
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Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tọa đàm thông qua đó
tuyên truyền đạo đức, lối sống lành mạnh cho các ĐVTN.
Tổ chức ký cam kết không vi phạm phát luật và các tệ nạn xã hội cho đoàn
viên, không sinh con thứ 3, không vi phạm nội quy, quy chế cơ quan.
2. Triển khai phong trào hành động cách mạng:
2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên thi đua, tình nguyện, xây dựng và
bảo vệ tổ quốc. Mỗi đoàn viên phải tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ học
vấn, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, nhằm
đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
2.2. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo
Thường xuyên phát động phong trào nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, sáng tạo
trong công tác khám chữa bệnh. Nâng cao trách nhiệm trong việc lắng nghe tiếng
nói, nguyện vọng của bệnh nhân và phục vụ nhân dân.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên thi đua, tình nguyện, xây dựng và
bảo vệ tổ quốc. Mỗi đoàn viên phải tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ học
vấn, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, nhằm
đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho
ĐVTN về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Giáo dục, bồi dượng truyền thống, lịch sử, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bản
lĩnh chính trị, rèn luyện phong cách, nếp sống văn hóa, kỹ năng giao tiếp, công tác
để sẵn sàng, tự tin trong làm việc, giao lưu, đối ngoại. Tích cực tham gia có hiệu
quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phong trào “Vì biển đảo quê
hương”.
Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, tham gia đầy đủ các lớp huấn
luyện quân sự. Nâng cao cảnh giác chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế
lực thù địch, góp phần xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ.
2.4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” nhằm phát động đoàn viên
thanh niên thi đua lao động sáng tạo các sáng kiến và giải pháp nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh, triển khai và áp dụng các tiến bộ khoa học, y tế vào từng
khoa phòng, đưa ra những sáng kiến bảo vệ môi trường. Có chính sách khuyến
khích đoàn viên thanh niên có điều kiện nghiên cứu, đưa ra những đề xuất sáng
kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công việc…
Tổ chức phong trào 3 trách nhiệm gồm: trách nhiệm với bản thân, đó là trau
dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức kỷ luật, kỹ năng ứng
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xử, hiệu quả trong công việc; trách nhiệm với cơ quan đó là hoàn thành nhiệm vụ
được giao, xây dựng cơ quan xanh- sạch- đẹp; trách nhiệm với nhân dân, là tôn
trọng nhân dân, chống mọi thái độ tiêu cực với bệnh nhân.
Phát động phong trào học và tự học ngoại ngữ, vi tính, kiến thực về hội nhập
và kinh tế quốc tế, chủ động quá trình hội nhập của đất nước.
3. TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI THANH
NIÊN
3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và
làm chủ công nghệ
Đoàn tham mưu với Chi bộ, Lãnh đạo phòng khám cử cán bộ tham gia các
lớp tập huấn, các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, Tiếp tục đẩy mạnh
công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trình độ chuyên môn, tập huấn về
nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đoàn, …
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chủ động hội nhập, khuyến khích đoàn viên
tự học tập, tham gia các cuộc thi tay nghề giỏi, biểu dương và tôn vinh các đoàn
viên đạt thành tích cao.
3.2. Đồng hành với thanh niên phát triển kĩ năng xã hội, thể chất, đời
sống văn hóa tinh thần
Chăm lo xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho ĐVTN, thường xuyên phát
động các phong trào rèn luyện TDTT, VHVN trong chi đoàn, phấn đấu mỗi đoàn
viên chơi ít nhất 1 môn thể thao. Khai thác tốt nguồn lực xã hội phục vụ cho các
hoạt động văn hoá, thể thao cho thanh niên.
Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết cho
thanh niên nhất là kinh tế, xã hội. Tăng cường các hoạt động tập thể để tạo điều
kiện cho thanh niên tham gia rèn luyện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, ứng xử trong
cuộc sống.
4. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ ĐOÀN THAM GIA
XÂY DỰNG ĐẢNG
4.1. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Phát huy mọi lợi thế tiềm năng, xây dựng tổ chức đoàn BVĐK Quang Khởi
trở thành tổ chức đoàn thể vững mạnh, là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào đoàn
khối các cơ quan.
Chú trọng công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn. Nâng cao chất lượng,
đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn và tổ chức các phong trào cho đoàn
viên; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, "Chi đoàn
làm theo lời Bác". Duy trì tốt sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ, đánh giá phân loại
đoàn viên 6 tháng và cả năm, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế hoạt
động đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.
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4.2. Đoàn tham gia xây dựng Đảng
Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên về
Đảng Cộng sản Việt Nam; tích cực đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng. Tổ chức
các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên nhằm thực hiện tốt các chủ
trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triên
khai phong trào thi đua "Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam", tạo môi trường cho Đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu; chủ
động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết
nạp, đề xuất biểu dương đảng viên trẻ trên các lĩnh vực.
5. CÔNG TÁC CHĂM SÓC THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG
Phối hợp với Ban khuyến học cơ quan tặng quà cho các em đạt danh hiệu
học sinh giỏi các cấp là con cán bộ công chức trong cơ quan Chính quyền thị xã để
động viên khuyến khích cho các em phấn đấu và rèn luyện tốt hơn trong học tập.
Phối hợp với Công đoàn bệnh viện, Ban nữ công tổ chức các hoạt động cho
con em cán bộ công chức cơ quan nhân các ngày lễ lớn như: Ngày Quốc tế thiếu
nhi 01/6, Tết Trung thu.
6. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỐI HỢP, CHỈ ĐẠO CỦA
ĐOÀN
Trong mọi hoạt động của Đoàn, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy
vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của thanh niên. Kiên trì thực hiện phương châm
“thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên
giám sát, thanh niên thụ hưởng”.
- Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn phù hợp với tình
hình mới. Đổi mới chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, chính xác, giảm tải số
lượng văn bản. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn, tăng cường số hóa
thông tin các hoạt động Đoàn.
- Đổi mới công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân.
Tăng cường phối hợp thường xuyên với đội ngũ văn nghệ sỹ, người có ảnh hưởng
trong xã hội để truyền thông về các hoạt động của Đoàn.
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, xin được Đại hội góp ý bổ sung và sự
quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan và Đoàn cấp trên./.
BCH CHI ĐOÀN BVĐK QUANG KHỞI
NHIỆM KỲ 2019-2022
BÍ THƯ

Nguyễn Tuấn Việt
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ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BVĐK QUANG KHỞI
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2019 – 2022
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO
Kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi Đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi
lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2022
I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2019 - 2022
1. Ngày 15/7/2019, Chi đoàn Bệnh viện đa khoa Quang Khởi đã tổ chức
thành công Đại hội Chi đoàn, nhiệm kỳ 2019 - 2022, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm
kỳ 2019 – 2022 gồm 5 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó
Bí thư và 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.
2. Nhiệm kỳ qua, nhân sự BCH Chi đoàn có sự thay đổi do 1 đồng chí Ủy
viên BCH nghỉ công tác; hiện nay, Ban Chấp hành chi Đoàn nhiệm kỳ 2019 –
2022 gồm 4 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và
02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.
II. LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP
HÀNH
1. Về lề lối làm việc
Ngay sau khi Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 thành công, Ban Chấp hành khóa
III đã họp, thống nhất ban hành Quy chế hoạt động. Chế độ sinh hoạt, hội họp đảm
bảo theo đúng quy định, trên tinh thần đổi mới, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, các
nội dung đưa ra bàn bạc, thảo luận và quyết định đúng thẩm quyền.
Ban Chấp hành quyết định công tác chỉ đạo, lãnh đạo các phong trào gắn với
thực tiễn, nhu cầu và lợi ích của đoàn viên, thanh niên. Các Ủy viên Ban Chấp
hành luôn nêu cao ý thức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và
nguyên tắc tập trung dân chủ. Tích cực tham mưu, chỉ đạo điều hành việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ.
2. Phương pháp chỉ đạo
Ban Chấp hành đã ban hành văn bản về mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn
trong suốt nhiệm kỳ 2019 - 2022; trong đó đã đề ra khẩu hiệu hành động, mục tiêu
và nhiệm vụ cụ thể cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. Đồng
thời, phân công cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp phụ
trách các lĩnh vực, đơn vị để triển khai thực hiện.
Tập trung đôn đốc, xây dựng tổ chức đoàn, chấn chỉnh, khắc phục công tác
quản lý đoàn viên; hướng dẫn quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bổi
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dưỡng, kết nạp; quy định về chế độ thông tin báo cáo công tác đoàn để triển khai
thực hiện thống nhất.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN NHIỆM
KỲ 2019 - 2022
1. Đặc điểm, tình hình nhiệm kỳ vừa qua:
1.1. Thuận lợi:
- Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách quan trọng
đối với công tác thanh niên; đoàn viên thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng, tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình tham gia các phong trào, tạo điều kiện thuận
lợi cho BCH xây dựng và triển khai các hoạt động.
- Luôn luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của BTV Thị đoàn, Chi bộ
bệnh viện Đa khoa Quang Khởi trong quá trình hoạt động.
- Tập thể BCH đoàn kết, có sự thống nhất cao, lập trường chính trị vững
vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng. Biết vận dụng và cụ thể hóa
các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Đoàn cấp trên vào sinh hoạt, hoạt
động của tuổi trẻ.
1.2. Khó khăn:
BCH làm việc kiêm nhiệm nhiều, nhiệm vụ chuyên môn chính liên quan
trực tiếp đến sức khỏe con người nên đòi hỏi phải khẩn trương, không thể trì hoãn,
không có nhiều thời gian dành cho các hoạt động đoàn, nhất là sinh hoạt định kỳ
của chi đoàn.
2. Kết quả hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022
2.1. Hoạt động của BCH Chi đoàn:
- Ban Chấp hành đã chủ động tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết đại hội
Chi bộ, Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp. Thường xuyên đổi mới nội dung, đa
dạng hoá phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với yêu cầu thực tế công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Ban Chấp hành đã bám sát kế hoạch của Thị đoàn, Chi ủy để xây dựng kế
hoạch hoạt động phù hợp với thực tế, đảm bảo công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong các
hoạt động; chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung hoạt động do các cấp bộ Đoàn phát
động, đặc biệt là các phong trào lớn như: phong trào “Xung kích tình nguyện”,
“xung kích bảo vệ tổ quốc”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo
lời Bác”, công tác giáo dục của Đoàn, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn
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tham gia xây dựng Đảng … Qua các phong trào hoạt động thực tế đã thu hút đông
đảo đoàn viên tham gia và đạt nhiều kết quả, thành tích nổi bật; các chỉ tiêu của
Nghị quyết Đại hội được hoàn thành và một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.
- Trực tiếp chuẩn bị các nội dung, tổ chức và chủ trì các buổi sinh hoạt có
chất lượng.
- Là cầu nối giữa Ban Chấp hành và các đoàn viên, giữ vững mối đoàn kết
thống nhất trong nội bộ Ban Chấp hành.
- BCH đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn tổ chức các hoạt
động giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai nhiều chương trình hoạt
động hỗ trợ công tác Đoàn.
2.2. Hoạt động của Bí thư, Phó bí thư
- Đã bám sát kế hoạch của Thị đoàn, Đảng ủy để xây dựng kế hoạch hoạt
động phù hợp với thực tế, đảm bảo công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong các hoạt động
của chi đoàn.
- Trực tiếp phân công, chỉ đạo các đồng chí trong BCH xây dựng các văn
bản, kế hoạch, các hoạt động của chi đoàn.
- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với phân
công cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trên cương
vị công tác được giao.
- Trực tiếp chuẩn bị các nội dung, tổ chức và chủ trì các buổi sinh hoạt đúng
quy chế và Điều lệ Đoàn quy định, đảm bảo chất lượng.
- Là cầu nối giữa Ban Chấp hành và các đoàn viên, giữ vững mối đoàn kết
thống nhất trong nội bộ Ban Chấp hành.
3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của các đồng chí Ủy viên
Ban chấp hành
- Tập thể Ban Chấp hành luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không ngại trước những khó
khăn thách thức. Luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vận động
ĐVTN và mọi người thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính
sách pháp luật của Nhà nước.
- Trong nhiệm kỳ không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật.
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4. Về khuyết điểm, yếu kém:
- Công việc chuyên môn tại các khoa phòng nhiều, công việc mang tính đặc
thù, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được ưu tiên hàng
đầu do đó bản thân mỗi đồng chí trong BCH đều đảm nhận khối lượng công việc
lớn, tất cả đều hoạt động kiêm nhiệm nên việc dành thời gian, điều kiện để hoạt
động đoàn có phần hạn chế, việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ nhau trong
công tác đoàn không được nhiều.
- BCH Chi đoàn chưa đầu tư đổi mới nội dung sinh hoạt, công tác chỉ đạo
sinh hoạt chi đoàn chưa thường xuyên.
5. Bài học kinh nghiệm:
- Chủ động tham mưu, đề xuất Chi bộ, Ban Giám đốc bệnh viện để giải
quyết tốt công tác thanh niên, công tác Đoàn. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự
quan tâm của các cấp bộ Đoàn và tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành
đoàn thể trong hệ thống chính trị xã hội.
- Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, phát huy được
tính tích cực và khả năng sáng tạo của đoàn viên; quan tâm đến nhu cầu, lợi ích
chính đáng của đoàn viên.
- Luôn coi trọng công tác cán bộ. Thường xuyên nâng cao chất lượng đoàn
viên cả về lề lối làm việc, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng
lực, lòng nhiệt tình, khả năng tổ chức thực hiện phong trào thanh niên.
Trên đây là những nội dung đánh giá kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành
Chi đoàn bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Rất
mong Đại hội đóng góp để tập thể Ban Chấp hành mới rút kinh nghiệm phát huy
những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém để từ đó nâng cao năng lực
lãnh đạo, chỉ đạo để đáp ứng với tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa III và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát
triển vững mạnh./.
BCH CHI ĐOÀN BVĐK QUANG KHỞI
NHIỆM KỲ 2019 – 2022
BÍ THƯ

Nguyễn Tuấn Việt
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ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2024
Hoàng Mai, ngày
tháng 3 năm 2022
***

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ
BCH CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
NHIỆM KỲ 2022 - 2024
Để đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, việc xây
dựng Đề án nhân sự BCH Chi đoàn phải đảm bảo tính khoa học, dân chủ, đảm bảo
sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn.
Ban chấp hành Chi đoàn bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, khóa III, nhiệm kỳ
2019 - 2022 xây dựng đề án nhân sự khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2024 trình Đại hội
như sau:
1. Những căn cứ để xây dựng đề án BCH chi đoàn:
- Căn cứ vào Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh;
- Căn cứ Kế hoạch số 160 KH/ĐTN ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban
thường vụ Thị đoàn về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hoàng Mai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 –
2027”;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Chi ủy bệnh viện Đa khoa Quang Khởi ngày 14
tháng 3 năm 2022 về việc thống nhất Đề án nhân sự BCH Chi đoàn bệnh viện
nhiệm kỳ 2022 - 2024;
- Căn cứ vào yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động
công tác đoàn của Chi đoàn bệnh viện trong những năm tiếp theo.
2. Tiêu chuẩn UV BCH nhiệm kỳ 2022 - 2024
- Có đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực thực tiễn, kinh
nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành
phân công; đoàn kết, tập hợp, có kinh nghiệm thực tiễn và có năng lực, khả năng
đối thoại và định hướng cho đoàn viên.
- Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội
Đoàn toàn quốc, Nghị quyết Đại hội cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công
tác Đoàn và tình hình đoàn viên ở cơ quan.

- Năng động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
- Có trình độ học vấn và khả năng trao đổi, thuyết phục và phối hợp tốt với
lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong các hoạt động chi đoàn.
- Có uy tín và khả năng quy tụ, vận động kêu gọi các nguồn lực ở các cơ
quan, đơn vị, nguồn xã hội hóa phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.
- Về trình độ: 100% UV BCH có trình độ văn hóa tốt nghiệp 12/12, trình độ
chuyên môn trung cấp trở lên.
III. Dự kiến về số lượng, cơ cấu BCH:
1. Về số lượng:
Dự kiến BCH nhiệm kỳ 2022 - 2024 là 05 đồng chí được bầu ra tại Đại hội
(theo hướng dẫn của BTV Thị đoàn), gồm:
+ Bí thư: 01 đồng chí
+ Phó bí thư: 01 đồng chí
+ Ủy viên BCH: 3 đồng chí.
2. Về cơ cấu:
- Độ tuổi bình quân: 26 tuổi (thấp nhất là 24 tuổi, cao nhất là 31 tuổi).
- Tỷ lệ Ban chấp hành nữ chiếm 60% (quy định không dưới 20%).
- UV BCH là cán bộ, đoàn viên, thuộc các khoa phòng của bệnh viện đa
khoa Quang Khởi.
Trên đây là đề án xây dựng nhân sự BCH Chi đoàn bệnh viện Đa khoa
Quang Khởi, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Kính trình trước Đại hội xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

- Thị đoàn (b/c),
- Đảng ủy (b/c),
- Lưu CĐ.

Nguyễn Tuấn Việt
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ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2024
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Nghệ An, ngày 11 tháng 5 năm 2022

ĐỀ ÁN
Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hoàng Mai
Lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027
----------------------I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo
Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 (dưới đây gọi tắt là
Quy chế cán bộ đoàn); Thông tri số 03-TT/TU ngày 26/10/2021 của Ban
Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại
biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Hoàng Mai lần thứ III,
nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Căn cứ Kế hoạch số 160-KH/ĐTN ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban
Chấp hành Đoàn Thị xã Hoàng Mai về tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hoàng Mai lần thứ III nhiệm
kỳ 2022 - 2027 và Hướng dẫn số 3944-HD/TĐTN-TCKT ngày 10 tháng 11 năm
2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổ chức Đại hội Đoàn các
cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ
XVIII nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Căn cứ tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chức năng,
nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
II. YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI
1. Là những cán bộ, đoàn viên giàu lòng yêu nước, có lập trường chính trị
vững vàng; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức
cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng, gương mẫu
trong sinh hoạt và công tác.
2. Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Hoàng
Mai làn thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 phải đảm bảo tiêu chuẩn: là những cán
bộ, đoàn viên ưu tú, có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi; tiêu biểu cho các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực hoạt động của
Đoàn, được đoàn viên, thanh niên tín nhiệm; có khả năng tham gia đóng góp vào
những quyết định của Đại hội.
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III. YÊU CẦU VỀ CƠ CẤU SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU
1. Số lượng: 4 đồng chí. Trong đó: 3 đại biểu chính thức và 01 đại biểu
dự khuyết được bầu tại Đại hội.
2. Cơ cấu
- Bầu đại biểu chính thức: 03 đại biểu.
- Bầu đại biểu dự khuyết: 01 đại biểu.
3. Đoàn đại biểu được bầu phải đảm bảo các yêu cầu
- Độ tuổi bình quân của đoàn đại biểu không quá 35 tuổi;
- Có 02 đại biểu nữ, 01 đại biểu nam.
Trên đây là Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thị xã Hoàng Mai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban chấp hành nhiệm kỳ
2019 - 2022 kính trình Đại hội cho ý kiến./.
BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN BỆNH
VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI LẦN
THỨ III, NHIỆM KỲ 2019 – 2022
BÍ THƯ
(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Việt

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2024

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hoàng Mai, ngày … tháng 5 năm 2022

***
(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Chi đoàn bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, lần IV,
nhiệm kỳ 2022 - 2024
Đại hội Chi đoàn bệnh viện Đa khoa Quang Khởi khóa IV, diễn ra một buổi,
khai mạc vào hồi ...... giờ ...... phút, ngày 22/5/2022 tại Hội trường bệnh viện Đa khoa
Quang Khởi.
Sau khi nghe Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội
nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024 do Đoàn
Chủ tịch trình bày trước Đại hội; nghe các ý kiến tham luận của đại hội và nghe ý kiến
chỉ đạo của đại diện Chi bộ và đại diện Thường trực Thị đoàn.
Đại hội Chi đoàn bệnh viện Đa khoa Quang Khởi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 –
2024,
QUYẾT NGHỊ:
I. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ
2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2024 do BCH trình Đại
hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chi bộ bệnh viện, Thường vụ Thị đoàn, ý kiến bổ sung
của Đại hội. Đại hội khẳng định một số kết quả nổi bật trên các mặt công tác Đoàn.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho ĐVTN
được quan tâm.
Hai phong trào lớn “Phong trào thanh niên tình nguyện” và “Xung kích phát
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động,
nhiều công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa như thăm hỏi động viên gia đình có
công, tết vì người nghèo, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công đặc biệt vai trò
của ĐVTN tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường được Chi bộ, Lãnh đạo bệnh viện
và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên ngày càng được đổi mới và thu được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy vai trò
tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền. Làm tốt công tác phối hợp với các ban
ngành, đoàn thể trong hoạt động giáo dục và phát triển thế hệ trẻ.
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II. Đại hội tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Đại hội và ý kiến phát biểu chỉ đạo
của đồng chí Bí thư Chi bộ và đồng chí Bí thư Thị đoàn để bổ sung vào phương
hướng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện trước yêu cầu xây dựng Chi đoàn BVĐK
Quang Khởi vững mạnh trong giai đoạn mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi
một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
1. 100% đoàn viên được tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, của Đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
2. Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 chương trình ”Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp
ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Hằng năm, tổ chức ít nhất 02 lần tham gia dọn dẹp, vệ
sinh, dâng hương tại khu di tích hang Hỏa tiễn.
3. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ xây dựng ít nhất 01 công trình phần việc thanh niên,
định kỳ hàng năm có sơ kết, đánh giá việc thực hiện.
4. Trong nhiệm kỳ đảm nhận chăm sóc thường xuyên ít nhất 01 em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn đến trường.
5. Hằng năm, tổ chức chương trình ”Đêm hội trăng rằm” và ”Tết thiếu nhi” cho
con em CBNV của bệnh viện.
6. Hàng năm, phối hợp Thị đoàn và các đơn vị kết nghĩa tổ chức ít nhất 1 đợt
khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người khó khăn, người có công.
7. Hằng năm, tổ chức ít nhất 01 chương trình ”Mùa Đông âm – Xuân Yêu
thương” tại vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.
8. Hàng năm tổ chức chương trình ”Gói bánh chưng xanh” tặng bệnh nhân
nghèo đón tết;
9. Thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ bệnh viện Quang Khởi và có đưa ra kế
hoạch hoạt động cụ thể.
10. 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.
11. Trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú được học lớp cảm tình
Đảng và kết nạp ít nhất 06 Đảng viên mới.
12. Chi đoàn được Thị đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.
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III. Đại hội tán thành những nội dung cơ bản Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp
hành Chi đoàn BVĐK Quang Khởi nhiệm kỳ 2019 - 2022.
IV. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn BVĐK Quang Khởi khóa IV gồm
05 đồng chí tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực công tác để đáp ứng lãnh đạo chi
đoàn trong nhiệm kỳ mới.
V. Đại hội giao Ban Chấp hành BVĐK Quang Khởi khóa IV, nhiệm kỳ 2022 2024 căn cứ Nghị quyết xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội Chi đoàn BVĐK Quang Khởi nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã được
Đại hội thông qua.
Đại hội Chi đoàn BVĐK Quang Khởi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2024 kêu
gọi toàn thể ĐVTN trong chi đoàn phát huy truyền thống, sáng tạo, đổi mới, xung
kích, tình nguyện, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của
Chi đoàn, Đoàn cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn./.
Mời đại hội ngồi xuống
(Tiếp theo xin mời đồng chí Bùi Văn Tú lên biểu quyết thông qua dự thảo
nghị quyết).
Nơi nhận:
- BTV Thị đoàn;
- Chi bộ BVĐK Quang Khởi;
- Lưu: ĐTN./.

BCH CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 – 2022
BÍ THƯ

Nguyễn Tuấn Việt
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ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2024
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hoàng Mai, ngày 10 tháng 5 năm 2022

DANH SÁCH
Tham luận tại Đại hội Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi lần thứ 4,
nhiệm kỳ 2022 - 2024
--------------------TT

Người tham luận

1

Vi Thị Hà

2

Hồ Hữu Triều

3

Nguyễn Thế Phước

Nội dung tham luận

Ghi chú

Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích
vì sức khoẻ nhân dân
Phát huy phong trào văn hoá văn nghệ, thể
dục thể thao
Giải pháp nâng cao chất lượng và củng cố
phát triển phong trào Đoàn
BCH CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2019 – 2022
BÍ THƯ

Nguyễn Tuấn Việt

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN IV, NHIỆM KỲ 2022 – 2024
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hoàng Mai, ngày

tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo của BCH Thị đoàn Hoàng Mai
khóa II tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Hoàng Mai
lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ thị đoàn về việc thảo luận và tổ
chức lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn thị xã Hoàng Mai
lần thứ III, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đoàn toàn quốc lần
thứ XII. Ban Chấp hành Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đã chỉ đạo, tổ
chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Ban Chấp hành Chi đoàn bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tổng hợp ý kiến
đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Thị Đoàn khóa II trình Đại hội
Đại biểu lần thứ III như sau:
1. Về bố cục báo cáo:
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bệnh viện đã đánh giá dự thảo báo cáo của
BCH Thị đoàn khóa II trình Đại hội Đại biểu lần thứ III được biên soạn công phu,
trình bày khá logic. Nội dung báo cáo cơ bản đã nêu được toàn cảnh của tuổi trẻ
thị xã xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua trên các lĩnh
vực: Công tác giáo dục; các “Phong trào hành động cách mạng” và “Các chương
trình đồng hành”; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách
Đội TNTP Hồ Chí Minh; công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia
xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, mở rộng đoàn kết, tập hợp
thanh niên; công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn trong tham gia phòng chống đại
dịch Covid-19 và các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội. Đồng thời đánh giá rõ nét
các tồn tại, hạn chế, yếu kém và các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định
rõ các mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
nhiệm kỳ 2022 - 2027.
2. Về tiêu đề của báo cáo:
Hầu hết ý kiến của cán bộ, ĐVTN tán thành với tiêu đề báo cáo của BCH
Thị đoàn khóa II trình Đại hội Đại biểu lần thứ III. Không bổ sung thêm.
3. Về đánh giá kết quả thực hiện NQ Đại hội Đoàn Thị xã lần thứ II,
nhiệm kỳ 2017 – 2022:
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Các ý kiến đều thống nhất cao với đánh giá, kết quả thực hiện công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết cấu các phần của
báo cáo phù hợp, cân đối, ngắn gọn, súc tích. Những kết quả, thành tích đạt được
trong nhiệm kỳ qua, thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, đổi mới, sự
nổ lực phấn đấu của tuổi trẻ thị xã vì mục tiêu góp phần xây dựng thị xã ngày
càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại và đáng sống.
- Công tác giáo dục có bước đổi mới về nội dung, phương thức. Các phong
trào hành động cách mạng được chú trọng phát triển trong các đối tượng thanh
niên với nội dung phong phú, thiết thực, tạo môi trường rèn luyện, bồi dưỡng,
phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì
cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, góp phần cũng cố quốc phòng, an ninh,
giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới. Các
chương trình đồng hành với thanh niên đã được tổ chức, triển khai sâu rộng, đạt
hiệu quả thiết thực góp phần giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của
thanh thiếu nhi, đặc biệt đã chú trọng các hoạt động đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp
của thanh niên.
- Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội TNTP
Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ,
đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên,
nhi đồng được nâng lên.
- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có sự chuyển biến tích cực, mặt trận
đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng; Đoàn tham gia có hiệu quả trong việc
xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
- Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả
ngày càng cao, hướng về cơ sở, quan tâm giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức
xúc của thanh niên và công tác Đoàn.
- Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã bao
quát được những vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục trong công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi hiện nay. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, công tác Đoàn
ngày càng phải thực tế hơn, sát hơn với thanh niên trong thời đại mới.
4. Về tình hình thanh niên, mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027:
Đa số các ý kiến đồng ý với những nhận định, đánh giá về tình hình thanh
niên trong giai đoạn 2022 – 2027 là đầy đủ, chính xác và toàn diện. Nhận định
những vấn đề đặt ra với thanh niên hiện nay cũng như các mục tiêu, phương
hướng đề ra đã phù hợp. Có ý kiến cho rằng, cần phải đánh giá sát hơn việc một
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bộ phận thanh niên có có lối sống thực dụng, theo các trào lưu trên mạng xã hội,
các kênh truyền thông, thiếu lý tưởng, đạo đức cách mạng làm ảnh hưởng và mất
nét thuần phong mỹ tục của người Việt. Đặc biệt một số tác động tiêu cực của
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kinh tế thị trường lên suy nghĩ, nhận thức
của thanh niên Thị xã.
5. Về các giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh,
mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên:
Đa số các ý kiến tán thành với các giải pháp nêu ra là thiết yếu, phù hợp và
khả thi của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn tới. Nhiều
ý kiến cho rằng: cần đẩy mạnh việc nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo
vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế;
quan tâm hơn nữa việc tham mưu các cơ chế, chính sách dành cho cán bộ Đoàn,
đặc biệt là đội ngũ cán bộ Chi đoàn ở khối, xóm và các trường học. Tăng cường rõ
nét hơn hoạt động của Hội LHTN các cấp và các câu lạc bộ đội nhóm.
6. Về các giải pháp tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền
nhân dân:
Hầu hết các ý kiến tán thành với những giải pháp nêu trong phương hướng,
và cho rằng đã chính xác, toàn diện và phù hợp với tình hình chung. Tuy nhiên,
một số ý kiến cho rằng cần nhấn mạnh giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn,
nâng cao nguồn cán bộ trẻ, có đủ năng lực và trí tuệ cho Đảng, chính quyền và
đoàn thể nhân dân các cấp.
Trên đây là báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị
của Ban chấp hành Thị đoàn lần thứ II tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh Thị xã Hoàng Mai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
BAN CHẤP HÀNH
CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG
KHỞI, LẦN III, NHIỆM KỲ 2019 – 2022
BÍ THƯ

Nguyễn Tuấn Việt

4

PHỤ LỤC 1:
THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2019 - 2022

STT

Chỉ tiêu

KQ đạt được trong NK 2019 - 2022

Đánh giá kết quả
thực hiện

1

100% đoàn viên được tuyên truyền, quán triệt các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn gắn với việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.

100% đoàn viên

Đạt chỉ tiêu

2

100% Đoàn viên tham gia hưởng ứng các cuộc vận
động lớn, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ vĩ
đại, về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, về
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

100% đoàn viên

Đạt chỉ tiêu

3

100% đoàn viên đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ
(80% đoàn viên xuất sắc, 20% đoàn viên hoàn thành
tốt nhiệm vụ); 100% đoàn viên hoàn thành tốt công
tác chuyên môn.

100% đoàn viên

Đạt chỉ tiêu

4

100% gia tốt công tác cải cách hành chính, sử dụng
thành thạo máy vi tính và ứng dụng các phần mềm
tin học vào công tác quản lý nhà nước.

100% đoàn viên

Đạt chỉ tiêu

5

Trong nhiệm kỳ giới thiệu 7-10 đoàn viên ưu tú
được học lớp cảm tình Đảng và kết nạp 5-7 Đảng
viên mới.

Giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú học lớp
cảm tình Đảng và 7 Đảng viên mới

Đạt chỉ tiêu

6

Duy trì chăm sóc em Hoàng Quốc
Hàng năm tặng quà cho các gia đình chính sách,
cựu thanh niên xung phong và các em học sinh Huy, Quỳnh Phương sau này là em Lê
1

Đạt chỉ tiêu

nghèo học giỏi.
Tổ chức gói bánh chưng xanh tặng bệnh nhân nghèo
vào dịp Tết nguyên đán hàng năm

Thị Hậu, Quỳnh Vinh

8

Tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi và Vui tết Trung
thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em của
CBNV và bệnh nhân Nhi đang điều trị tại bệnh viện

9

Mỗi năm tổ chức 1-2 giải đấu thể thao, văn nghệ

Tổ chức mỗi năm 2 đợt nhân ngày
Quốc tế thiếu nhi và ngày Tết Trung
thu
Hàng năm tổ chức 1-2 giải giao lưu
thể thao với các chi đoàn và đơn vị
bạn trên địa bàn.

10

Phối hợp Thị đoàn tổ chức ít nhất 1 đợt khám chữa
bệnh và cấp phát thuốc cho người khó khăn, người
có công.

11

Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn
và phong trào TTN của thị xã năm
2019; Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm 2020 và 2021. Ngoài ra, Chi
đoàn được Chủ tịch UBND thị xã
khen thưởng Tập thể Chi đoàn đã có
Chi đoàn được Thị đoàn xếp loại xuất sắc hàng năm nhiều thành tích trong công tác Đoàn
và phong trào Thanh thiếu nhi năm
2019 và 2021 theo các Quyết định số
52-QĐ/UBND ngày 11/12/2019 và
Quyết định số 48-QĐ/UBND ngày
24/12/2021.

7

Tổ chức hàng năm

5 đợt, số tiền khoảng hơn 200 triệu
đồng

2

Đạt chỉ tiêu
Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

Vượt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

3

PHỤ LỤC 2:
CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2022 – 2024
TT

Chỉ tiêu

1

100% đoàn viên được tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn gắn với việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2

Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 chương trình ”Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Hằng năm, tổ
chức ít nhất 02 lần tham gia dọn dẹp, vệ sinh, dâng hương tại khu di tích hang Hỏa tiễn

3

Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ xây dựng ít nhất 01 công trình phần việc thanh niên, định kỳ hàng năm có sơ kết, đánh giá việc thực
hiện

4

Trong nhiệm kỳ đảm nhận chăm sóc thường xuyên ít nhất 01 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường

5

Hằng năm, tổ chức chương trình ”Đêm hội trăng rằm” và ”Tết thiếu nhi” cho con em CBNV của bệnh viện

6

Hàng năm, phối hợp Thị đoàn và các đơn vị kết nghĩa tổ chức ít nhất 1 đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người
khó khăn, người có công

7

Hằng năm, tổ chức ít nhất 01 chương trình ”Mùa Đông âm – Xuân Yêu thương” tại vùng cao có hoàn cảnh khó khăn

8

Hàng năm tổ chức chương trình ”Gói bánh chưng xanh” tặng bệnh nhân nghèo đón tết

9

Thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ bệnh viện Quang Khởi và có đưa ra kế hoạch hoạt động cụ thể

10

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

11

Trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú được học lớp cảm tình Đảng và kết nạp ít nhất 06 Đảng viên mới

12

Chi đoàn được Thị đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm
1

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2024

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hoàng Mai, ngày 11 tháng 05 năm 2022

***
DANH MỤC TÀI LIỆU
Đại hội Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, lần thứ II,
nhiệm kỳ 2022 - 2024
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên tài liệu

Ghi chú

Chương trình Đại hội
Nội quy Đại hội
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH nhiệm kỳ 2022 - 2024
Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2022 - 2024
Đề án xây dựng BCH khóa mới
Đề án đại biểu dự Đại hội cấp trên
Nghị quyết đại hội
Danh sách nội dung tham luận
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo Đại hội cấp trên
BAN CHẤP HÀNH
CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐA KHOA
QUANG KHỞI, KHÓA III, NHIỆM
KỲ 2019 - 2022

