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KẾ HOẠCH
Xây dựng và phổ biến thông điệp truyền thông về “Sứ mệnh - Tầm nhìn Giá trị cốt lõi” của ngành Y tế tỉnh KonTum
Nhằm động viên công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế phấn
đấu hoàn thành phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra;
Sở Y tế ban hành kế hoạch xây dựng và phổ biến thông điệp truyền thông
về “Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi” của ngành Y tế, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Giúp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của
ngành Y tế tỉnh Kon Tum hiểu được sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của
ngành Y tế tỉnh.
- Giữ gìn và phát triển các giá trị cốt lõi của ngành Y tế.
2. Yêu cầu:
- Các nội dung “Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi” bám sát vào nhiệm
vụ trọng tâm của ngành Y tế.
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai các hoạt động của
đơn vị mình theo “Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi” của ngành Y tế.
- Mỗi viên chức, người lao động trên từng cương vị công tác phải nhiệt
tình, tập trung, quyết liệt với công việc; tận tâm, tận lực với tinh thần trách
nhiệm cao vì sự phát triển của ngành Y tế;
II. NỘI DUNG DỰ THẢO
1. Sứ mệnh
1.1. Phương án 1:
- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Hợp tác, giúp đỡ và nâng cao năng lực hệ thống y tế các tỉnh biên giới
của các nước bạn Lào, Campuchia; góp phần hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của
tỉnh Kon Tum.
1.2. Phương án 2
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân tỉnh Kon Tum; hợp tác y tế
với các tỉnh biên giới của nước bạn Lào và Campuchia.
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2. Tầm nhìn
2.1. Phương án 1:
- Xây dựng, phát triển ngành Y tế trở thành ngành đi đầu trong các ngành
của tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý Nhà nước.
- Đến năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đạt đơn vị hạng I với hơn
95% điểm chuẩn của Bộ Y tế; đi đầu trong các tỉnh Tây Nguyên về khả năng dự
báo, giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do
bệnh tật.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng ở
tất cả các tuyến; không còn tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh. Phát triển y
tế chuyên sâu tuyến tỉnh và y tế phổ cập, mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh tại y
tế cơ sở. Đến năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đạt hạng I (750
giường). Một số dịch vụ kỹ thuật cao, mũi nhọn đứng đầu các tỉnh Tây Nguyên.
- Quy mô dân số đạt 62 vạn dân. Tỷ lệ xã có bác sĩ làm việc và trạm y tế
xã đạt chuẩn quốc gia duy trì mức 100%. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt
68 tuổi vào năm 2025.
2.2. Phương án 2:
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh,
giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tật.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng ở
tất cả các tuyến; phát triển y tế chuyên sâu, mũi nhọn tuyến tỉnh và y tế phổ cập
tuyến cơ sở. Đến năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đạt hạng I (quy
mô 750 giường).
- Quy mô dân số đạt 62 vạn dân; duy trì 100 % trạm y tế xã có bác sĩ làm
việc và đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; tuổi thọ trung bình của người dân đạt 68
tuổi vào năm 2025.
3. Giá trị cốt lõi
3.1. Phương án 1:
- Đặt sự an toàn của người dân, tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu;
lấy Y đức làm thước đo hình ảnh cán bộ y tế.
- Cam kết cung cấp chất lượng phục vụ người dân tốt nhất và uy tín nhất.
- Không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn.
2. Phương án 2
Bao phủ - An toàn - Chất lượng - Hiệu quả.
III. THÀNH PHẦN TỔ THẨM ĐỊNH
1. Sở Y tế:
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- Giám đốc Sở Y tế: Chủ trì.
- Các Phó Giám đốc Sở Y tế.
- Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Đại diện lãnh đạo và 02 viên chức
khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe làm Thư ký cho Tổ thẩm định.
3. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP THẨM ĐỊNH
1. Thời gian: 14h00 ngày 18/3/2021.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Y tế, số 808, Phan Đình Phùng, thành
phố Kon Tum.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế:
- Góp ý bằng văn bản cho Dự thảo nội dung “Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá
trị cốt lõi” gửi về Sở Y tế, đồng thời gửi qua địa chỉ email bscanhkt@gmail.com
trước ngày 16/3/2021.
- Tổ chức xây dựng và triển khai các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình
theo tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của ngành Y tế sau khi được thẩm định và
ban hành. Đồng thời, công chức, viên chức và người lao động của ngành Y tế
tỉnh Kon Tum hiểu được sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của ngành Y tế tỉnh
Kon Tum.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:
- Tổng hợp kết quả, tham mưu thông báo kết luận của Giám đốc Sở Y tế
sau cuộc họp thẩm định nội dung.
- Tham mưu Sở Y tế bản thiết kế và lắp đặt khung Pa-nô nội dung “Sứ
mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi” tại Sở Y tế.
- Tổ chức tuyên truyền nội dung “Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi”
trên Trang thông tin điện tử, Bản tin Sức khỏe Kon Tum sau khi thẩm định và
ban hành.
Sở Y tế báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC
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