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BÁO CÁO
Kết quả tổ chức giới thiệu, giao lƣu
với gƣơng điển hình tiên tiến ngành Y tế năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân (UBND) Tỉnh về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh
Đồng Tháp, giai đoạn 2020 – 2025.
Căn cứ Kế hoạch số 2794/KH-HĐTĐKT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Tỉnh về việc tổ chức giới thiệu, giao lưu với
gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) ngành Y tế năm 2021 (Kế hoạch số 2794/KHHĐTĐKT).
Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên không tổ chức
Hội nghị gặp gỡ, giao lưu với ĐHTT mà xây dựng Video clip đăng tải giới thiệu.
Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh) báo cáo kết quả triển
khai thực hiện, như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Ngay sau khi Kế hoạch số 2794/KH-HĐTĐKT được ban hành, nhằm đẩy
mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng ĐHTT ngành Y tế, đặc biệt là những
sáng kiến, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn Tỉnh, góp phần lan toả về gương “Người tốt - Việc tốt” và tiếp tục thúc
đẩy phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt” tại các địa bàn dân cư trong toàn
Tỉnh; đồng thời, góp thêm nguồn năng lượng tích cực để động viên nhân dân tỉnh
nhà cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, khôi phục và phát
triển kinh tế - xã hội.
Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với Sở Y tế tiến hành chọn các gương
điển hình để giới thiệu giao lưu. Đồng thời, xây dựng đề cương kịch bản phối
hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp dàn dựng và thực hiện
Video clip giới thiệu, giao lưu với các ĐHTT.
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II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC
1. Về hình thức tổ chức
- Theo tinh thần Kế hoạch đã đề ra, do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn
diễn biến phức tạp nên Hội đồng TĐ-KT Tỉnh tổ chức giới thiệu, giao lưu với
các ĐHTT ngành Y tế năm 2021 bằng hình thức xây dựng Video clip đăng tải
trên Trang Thông tin điện tử của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh và Báo Đồng Tháp online.
Qua đó, thông tin đến các cơ quan, đơn vị là thành viên Khối, Cụm thi đua trong
Tỉnh truy cập theo dõi và chia sẻ.
- Với thời lượng 15 phút Video clip giới thiệu 05 gương ĐHTT của ngành Y tế,
được đăng trên Trang Thông tin điện tử Hội đồng TĐ-KT Tỉnh và Báo Đồng Tháp
online, từ ngày 13 đến 24 tháng 12 năm 2021. Tuy thời lượng ngắn nhưng cũng đã thể
hiện đầy đủ hình ảnh, kết quả việc làm sinh động, chân thật của từng nhân vật điển
hình. Từ đó giúp cho người xem chia sẻ rất nhiều điều từ các nhân vật điển hình được
giới thiệu, giao lưu. Đặc biệt là sự thể hiện về tinh thần, tính tiên phong đương đầu với
những công việc khó khăn của các nhân vật đã truyền cảm hứng, lòng dũng cảm cho
người nghe người xem, nhất là đội ngũ y bác sỹ trong toàn Tỉnh cùng chung sức đồng
lòng chống dịch Covid-19.
- Qua truy cập, độc giả xem và đặt câu hỏi gửi về Ban biên tập Trang Thông
tin điện tử Hội đồng TĐ-KT Tỉnh biên soạn trả lời thông qua các gương ĐHTT.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian đăng tải giới thiệu các gương ĐHTT ngành Y tế
năm 2021 đến nay chưa nhận thông tin phản ánh hay yêu cầu giải đáp từ các gương
ĐHTT đã chọn giới thiệu.
2. Về nội dung Video clip giới thiệu, giao lƣu với ĐHTT
- Trước làn sóng bùng phát dịch lần thứ 4 tại các địa phương phía Nam,
trong đó có tỉnh Đồng Tháp, cột mốc đánh dấu sự bùng phát dịch kéo dài nhiều
tháng liền bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 2021. Mầm bệnh đã âm thầm lây lan ra
cộng đồng tại thành phố Sa Đéc và nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp. Khó
khăn chồng chất khó khăn đối với ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp khi phải đối mặt với
nhiều thử thách chưa có tiền lệ. Các chuyên gia hàng đầu về dịch tễ đã được Bộ Y
tế điều động vào Đồng Tháp để hỗ trợ. Các đoàn y bác sỹ từ các địa phương và các
bệnh viện phía Bắc cũng đã đến Đồng Tháp. Thêm vào đó, Đồng Tháp cũng được
sự chi viện từ hàng trăm lượt tình nguyện viên, sinh viên y tế từ mọi miền đất nước.
- Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vừa qua, không thể kể hết những
nỗ lực phi thường mà đội ngũ y tế đã đóng góp. Từ điều tra, giám sát dịch tễ, điều
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phối công tác xét nghiệm, chuyển viện, chăm sóc, điều trị những bệnh nhân Covid19 và nhiều việc làm khác.
- Đại diện cho hàng chục, hàng trăm tấm gương tiêu biểu của những thiên
thần áo trắng. Biết bao công sức, nước mắt và mồ hôi đã đổ xuống để lá chắn thép
y tế được giữ vững đến giờ phút hôm nay, bảo vệ toàn dân vượt qua đại dịch, ổn
định trạng thái bình thường mới. Sở Y tế đã lựa chọn và giới thiệu 05 gương ĐHTT
ngành Y tế năm 2021, đây là những y bác sỹ, nhân viên ngành Y tế đã có những việc
làm hành động tốt trong suốt quá trình cùng với toàn ngành Y tế và cả xã hội đồng
lòng chống dịch Covid-19. Cụ thể 05 gương ĐHTT được giới thiệu, giao lưu như
sau: (Phụ lục kèm theo).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Những kết quả đạt đƣợc
- Nội dung đề tài chọn giới thiệu, giao lưu với ĐHTT năm 2021 thuộc ngành
Y tế, đặc biệt đây là những gương ĐHTT trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch
Covid-19, do đó khi triển khai thực hiện Kế hoạch đã được sự đồng tình, phối hợp
tham gia thực hiện của Sở Y tế cũng như các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế
quan tâm theo dõi.
- Nội dung giới thiệu 05 gương ĐHTT đã khái quát được những việc làm cụ
thể, thiết thực, tạo sức lan toả, từ đó giúp cho những người đang công tác trong
ngành Y tế học tập làm theo, góp phần rất quan trọng trong công tác phòng chống
dịch Covid-19 của tỉnh nhà. Đồng thời, qua Video clip đăng tải giới thiệu gương
ĐHTT ngành Y tế còn giúp cho xã hội có sự đánh giá chung về những thành quả
đạt được và ghi nhận công sức đóng góp to lớn của đội ngũ y bác sỹ tỉnh nhà trong
trận chiến chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.
- Hình thức tổ chức giới thiệu, giao lưu với gương ĐHTT bằng Video clip
phù hợp với tình hình hiện nay, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid19, không tập trung đông người, nhưng vẫn đảm bảo truyền tải đầy đủ thông tin,
nội dung tuyên truyền.
2. Những hạn chế và nguyên nhân
- Đây là lần đầu tiên Hội đồng TĐ-KT Tỉnh tổ chức giới thiệu, giao lưu với
gương ĐHTT bằng hình thức đăng tải Video clip. Do đó, cũng gặp không ít khó khăn
trong công tác tổ chức như: xây dựng đề cương, kịch bản, tổ chức ghi hình Video clip
trong tình dịch bệnh...
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- Do lần đầu xây dựng Video clip nên hình ảnh giới thiệu nhân vật chưa
phong phú, các gương ĐHTT chưa phản ánh hết chiều sâu tác động của từng công
việc, để cho người xem cảm nhận giá trị nhân văn, công sức đóng góp của gương
điển hình cho thành quả chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Không có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp giữa người nghe, người
xem với ĐHTT cho nên hình thức còn thiếu sinh động, chưa dẫn dắt, cuốn hút
người nghe vào câu chuyện người thật, việc thật.
* Để thực hiện tốt công tác giới thiệu, giao lưu ĐHTT trong năm 2022,
Hội đồng TĐ-KT Tỉnh đề ra một số nội dung trọng tâm như sau:
- Ngay từ đầu năm 2022, Hội đồng TĐ-KT Tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch tổ
chức giới thiệu, giao lưu với các gương ĐHTT trên các lĩnh vực, với hình thức xây
dựng Video clip đăng tải, giới thiệu mỗi quý 01 lần và tuỳ theo tình hình thực tế sẽ
tổ chức Hội nghị giao lưu trực tiếp.
- Gương ĐHTT được lựa chọn để giới thiệu, giao lưu phải đảm bảo tính đại
diện, có sức lan tỏa cao và nhân rộng hiệu quả trong toàn Tỉnh và bao gồm nhiều
lĩnh lực khác nhau trong đời sống xã hội.
- Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh) chủ động
phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, huyện, thành
phố, lựa chọn các gương điển hình tiêu biểu, xây dựng Kế hoạch tổ chức giới thiệu
giao lưu, nhằm tuyên truyền việc đổi mới hoạt động thi đua, khen thưởng của các
cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.
Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức giới thiệu, giao lưu với gương ĐHTT
ngành Y tế năm 2021 ./.
Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Trưởng, Phó Cụm thi đua Tây Nam bộ;
- TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Chủ tịch UBND Tỉnh/Chủ tịch HĐTĐKT Tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT Tỉnh (gửi qua Email);
- Báo ĐT, Đài PTTH Đồng Tháp;
- Lưu: VT, TĐKT. Mm.

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Phan Văn Hợp

PHỤ LỤC
GIỚI THIỆU, GIAO LƢU VỚI GƢƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
NGÀNH Y TẾ NĂM 2021
3243
(Kèm theo Báo cáo số
/ BC-HĐTĐKT ngày 29 /12/2021 của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh)
______________________________________

1. Bác sỹ Võ Thị Kim Oanh, Nguyên Trƣởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế
Dù đã nghỉ hưu từ tháng 06 năm 2020, nhưng bác sỹ Võ Thị Kim Oanh,
Nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp phải vội vã mặc lại
chiếc áo Blouse trắng, quay trở lại chiến tuyến, cùng với đồng nghiệp kề vai sát
cánh bên nhau trên tuyến đầu chống dịch khi có lời kêu gọi của Sở Y tế Đồng
Tháp. Đồng lòng tham gia chống dịch, bác sỹ Oanh chấp nhận gác lại chuyện nghỉ
ngơi để ở lại công tác thêm một thời gian nữa.
Ba mươi lăm năm cống hiến, bác sỹ Oanh đã đạt nhiều thành tích nổi bật.
Năm 2013, Bác sỹ Oanh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy
thuốc ưu tú, năm 2020 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, cùng
nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
Đặc biệt trong thời gian qua, bác sỹ Oanh trực tiếp cùng với các đơn vị liên
quan tham gia điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để
dịch lây lan ra cộng đồng, tiếp nhận công dân từ các chuyến bay được đưa về Đồng
Tháp cách ly y tế phòng, chống dịch. Đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Tỉnh, Sở Y tế ban hành các Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn, Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch, Kế hoạch Tiếp nhận, cách ly, điều
trị công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia để phòng, chống dịch Covid-19 tại
tỉnh Đồng Tháp.
2. Thạc sỹ Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp
Với vai trò là Thủ trưởng cơ quan, thạc sỹ Hai thấu hiểu được trách nhiệm
của bản thân, cũng như nhiệm vụ chung của đơn vị công tác trước đại dịch Covid19. Thạc sỹ Trần Văn Hai đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong quản lý
điều hành hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh và kịp thời tham mưu
những kế hoạch chương trình thực hiện rất hiệu quả cho ngành Y tế nói riêng và
tỉnh nói chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, bản thân thạc sỹ Trần Văn
Hai đã trực tiếp chỉ đạo, xử lý kịp thời các hoạt động trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19 đối với các Khoa Phòng;
Với vai trò là Trưởng Tiểu ban Xét nghiệm thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch Covid-19 của Tỉnh, thạc sỹ Trần Văn Hai trực tiếp giám sát, chỉ đạo, hướng
dẫn kỹ thuật, đôn đốc công tác quản lý, giám sát, điều tra dịch tễ. Xác định đối
tượng nguy cơ và các biện pháp xử lý cần thiết; tham gia chỉ đạo công tác lấy mẫu
xét nghiệm, bảo quản, vận chuyển mẫu, tổ chức chạy mẫu tại các cụm máy xét
nghiệm đảm báo nhanh chóng, kịp thời, chính xác phục vụ phòng, chống dịch hiệu
quả. Bất cứ nhiệm vụ nào được giao thạc sỹ Trần Văn Hai đều không ngại khó khăn
vất vã, cố gắng tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng
đáng là tấm gương điển hình của ngành Y tế trong suốt chặng đường gian nan vất vã
của ngành Y tế cũng như các ngành các cấp quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19
để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa xã hội trở lại bình thường mới.
3. Y sỹ Nguyễn Thị Thùy Dung, viên chức Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc
Y sỹ Nguyễn Thị Thùy Dung, viên chức Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc
từng được ví như là những “chiến binh đặc biệt” của ngành Y tế trong giai đoạn
cao điểm của cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”.
Trong những ngày dịch bệnh bùng phát ở Sa Đéc dường như mọi thứ đều trở
nên khẩn trương, gấp gáp. Cái nóng oi ả của những ngày hè hay cái buốt lạnh của
những trận mưa đầu mùa bất chợt cũng không thể ngăn được bước chân của các
chiến sĩ nơi tuyến đầu nơi tâm dịch thành phố Sa Đéc. Trong trận tuyến đó có Y sỹ
Nguyễn Thị Thuỳ Dung, ngày đêm cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ thu dung và
đưa các F0 vào các cơ sở điều trị tại thành phố Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh. Mỗi
ngày chị Dung cùng đồng đội phải chuyển 16 lượt đi về từ 02 thành phố Sa Đéc Cao Lãnh trong ngày với khoảng cách gần 40km, có hôm cao điểm lên đến trên
200 bệnh nhân.
Tinh thần tự nguyện không ngại khó khăn, hiểm nguy, nhất là cái tâm, y đức
của người thầy thuốc của Y sỹ Nguyễn Thị Thùy Dung đã truyền cảm ứng năng
lượng tích cực cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu, rất đáng biểu dương, trân
trọng. Ghi nhận thành tích tham gia chống dịch của Y sỹ Dung, vừa qua UBND
tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc tham gia phòng
chống dịch bệnh Covid-19.
4. Điều dƣỡng Nguyễn Thị Sáu, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự
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Trong tình cảnh hoạt động khó khăn đó của ngành y tế của một huyện biên
giới như Hồng Ngự, điều dưỡng Nguyễn Thị Sáu - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn,
Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tự nguyện viết đơn xin tham gia tuyến đầu chống
dịch và sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì để góp công sức của mình tham gia
phòng chống dịch. Và điều dưỡng Sáu bắt đầu phụ trách công việc thu gom rác thải
tại khu điều trị từ ngày 01 tháng 8 đến nay.
Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại khu điều trị bệnh nhân dương tính,
ngày 31/8, tại khu vực xuất nhập cảnh thuộc Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước,
huyện Hồng Ngự, điều dưỡng Nguyễn Thị Sáu đã tự nguyện nhận cháu Huỳnh
Phúc Đăng Khôi 36 tháng tuổi chăm sóc, cưu mang trong lúc cả nhà của cháu Khôi
phải tập trung cách ly điều trị Covid-19.
5. Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Trƣởng khoa, Khoa Nội Tim mạch Lão học, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đặc biệt là các nơi thu dung, điều trị
Covid-19 thì khu hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc là nơi tiếp nhận
bệnh nhân nặng, rất nặng và tiên lượng nguy kịch. Tại đây, các y bác sỹ, điều
dưỡng phải liên tục chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhân đang
ở lằn ranh sinh tử. Việc các y, bác sỹ trực tiếp cứu chữa người bệnh ngoài việc vất
vã, rủi ro thì nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao. Vượt lên trên khó khăn, gian khổ,
không sợ bệnh nhân truyền nhiễm, mà gan dạ lao vào tâm dịch để chăm sóc sức
khỏe cho nhân dân cho người bệnh Covid-19. Trong vô vàng những hình ảnh đáng
được biểu dương, điển hình đó, phải kể đến nữ bác sỹ Nguyễn Thị Kim Chi, Phó
Trưởng khoa, Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
Luôn nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện.
Trong đó, luôn tiếp thu các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch và cập nhật tình
hình diễn biến dịch bệnh để có giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp. Quán
triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với vai trò là lãnh đạo khoa, bản thân
Bác sỹ Kim Chi luôn gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch. Bác sỹ
Kim Chi đã trực tiếp khám, chỉ định, điều trị cho bệnh nhân F0, không ngại khó
khăn, theo dõi sát tình hình diễn tiến của bệnh nhân. Đảm nhận nhiệm vụ Trưởng
kíp trực, có phân công công việc cụ thể cho các bác sỹ trong kíp để hoàn thành tốt
nhiệm vụ chung của Bệnh viện là khám, điều trị bệnh nhân Covid-19./.

