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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
BỆNH VIỆN PHỔI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /BC-BVP Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 
của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng  

 
Thực hiện Công văn số 3188/SYT-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2019 của 

Sở Y tế về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
năm 2019, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng báo cáo kết quả như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỆNH VIỆN PHỔI 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 
Thực hiện kế hoạch số 171/KH-SYT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Sở Y 

tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bệnh viện đã xây dựng Kế hoạch số 
49/KH-BVP ngày 28/01/2019 về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2019 phổ biến đến toàn thể cán bộ viên chức, lao động bệnh 
viện; 

Thực hiện Công văn số 1168/SYT-TCCB ngày 08/5/2019 của Sở Y tế thành 
phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Bệnh 
viện Phổi Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch số 199/KH–BVP ngày 13/5/2019 về việc 
triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018; 

Thực hiện Công văn số 2683/SYT–TCCB ngày 19/9/2019 của Sở Y tế thành 
phố Đà Nẵng về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Bệnh viện Phổi 
Đà Nẵng xây dựng kế hoạch số 417/KH–BVP ngày 24/9/2019 về việc triển khai tổ 
chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019; 

Ngoài ra, bệnh viện đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 444/KH–BVP 
ngày 08/10/2019 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước 
năm 2019; Kế hoạch số 401/KH-BVP ngày 18/09/2019 tổ chức Thi tay 
nghề Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ lý năm 2019; cử cán bộ đi học các lớp về quản 
lý, đấu thầu, … nhằm mục đích nâng cao tay nghề cũng như nắm bắt được các văn 
bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách, … 
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2. Hoạt động phối hợp thực hiện công tác PBGDPL 
Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về văn bản pháp luật mới do Sở Y tế, 

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ y tế, cơ quan BHXH tổ chức. 
Phối hợp với Ngành Công an tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn về các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng cháy, 
chữa cháy cho toàn thể nhân viên bệnh viện. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PBGDPL 
1. Về nội dung thực hiện 
Năm 2019, Bệnh viện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, các 

Nghị định, thông tư về công tác văn thư lưu trữ, chế độ chính sách của người lao 
động.  

Lồng ghép phổ biến trong các buổi giao ban viện, các buổi họp hội đồng 
người bệnh các nội dung: Quyết định 2151/2015/BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế; 
Kế hoạch liên tịch 494/KHLT-SYT-CĐN ngày 18/3/2016 của Sở Y tế và Công 
đoàn ngành Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến 
sự hài lòng của người; Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan đến 
công tác khám, chữa bệnh; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; 
Chỉ thị 05-CT/BCT lồng ghép Chỉ thị 29/CT-TU; Các văn bản liên quan đến “năm 
đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019”, “Chương trình thành phố 4 an”, đặc biệt Nghị 
quyết 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Tổ chức 02 buổi Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần khóa XII cho toàn thể cán bô, nhân viên (88 người). 

Tổ chức 01 buổi phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản liên 
quan đến công tác PCCC cho 22 nhân viên (do công an PCCC Liên Chiểu thực 
hiện); tổ chức 01 buổi phổ biến các các nội dung, các văn bản liên quan đến an 
ninh, trật tự (do công an quận Liên Chiểu thực hiện). 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, cuộc thi tay nghề điều 
dưỡng với mục đích chính là phổ biến Nghị quyết số 30a/NQ–CP về Chương trình 
tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011–2020 của Chính phủ và một số văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến quyền lợi, chính sách của người lao động như 
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, Luật Viên chức năm 
2010, Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016, Bộ luật Lao động. 

Tổ chức cuộc thi tay nghề điều dưỡng với mục đích chính là nâng cao tay 
nghề và phố biến các kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên 
quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh. 
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Đối tượng tuyên truyền PBGDPL: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động thuộc Bệnh viện Phổi, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

2. Về hình thức thực hiện 
+Tập trung toàn thể CBVC, người lao động đang làm việc tại bệnh viện nghe 

phổ biến nội dung văn bản pháp luật mới tại hội trường Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 
+ Lồng ghép trong cac buổi giao ban bệnh viện. 
+ Lồng ghép trong các buổi họp hội đồng người bệnh. 
+ Lồng ghép trong cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, cuộc thi tay 

nghề điều dưỡng  (thông qua các câu hỏi, nhân viên tự tìm hiểu các văn bản pháp 
luật liên quan để trả lời). 

+ Chạy khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lên bảng điện tử. 
+ Đăng tải các văn bản trên trang thông tin nội bộ, Website bệnh viện. 
+ Treo bảng tin bệnh viện. 
III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL 

VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA 
1. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL  
- Cán bộ tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật là Giám đốc, Phó 

giám đốc, các Trưởng khoa phòng đã được tham gia tập huấn tìm hiểu văn bản 
pháp luật mới do Bộ Y tế, Sở Y tế và BHXH thành phố tổ chức. 

2. Về kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL 
- Bệnh viện tự cân đối và bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật tại đơn vị. 
- Cử cán bộ và bố trí đầy đủ kinh phí cho cán bộ tham gia các buổi tập huấn 

về văn bản pháp luật mới do Bộ Y tế và Sở Y tế tổ chức. 
IV. ĐÁNH GIÁ 
1. Việc triển khai công tác PBGDPL năm 2019 
Năm 2019, bệnh viện đã triển khai thực hiện tốt, kịp thời, đầy đủ các nội 

dung của các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 
PBGDPL. Bệnh viện luôn cập nhật những văn bản pháp luật mới để triển khai 
tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị với 
nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với nhiều nhiều 
đối tượng, tầng lớp nhân dân. Nâng cao ý thức thức chấp hành pháp luật đến từng 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh 
nhân. Giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nắm rõ các quyền lợi và nghĩa vụ 
liên quan đến khám chữa bệnh. 
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2. Thuận lợi 
- Thuận lợi: Được lãnh đạo Bệnh viện quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong 

công tác phổ biến và giáo dục pháp luật nên cán bộ, viên chức và người lao động 
thường xuyên học tập, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

3. Khó khăn, tồn tại 
- Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, nội dung còn hạn chế. 
- Phải tổ chức 02 buổi để tuyên truyền cho 01 nội dung. 
- Kinh phí dành cho công tác phổ biến pháp luật còn hạn chế 
3. Nguyên nhân của khó khăn, tồn tại 
- Cán bộ làm công tác tuyên truyền chỉ là kiêm nhiệm nên nhận thức và hiểu 

biết về pháp luật còn hạn chế. 
- Luôn có một số lượng cán bộ, nhân viên phải trực ở khoa phòng nên không 

thể phổ biến cho 100 % cán bộ, nhân viên trong 01 buổi. 
- Do là bệnh viện chuyên khoa lao nên nguồn thu hàng năm ít, chủ yếu dựa 

vào kinh nhà nước. 
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  
Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 
VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 
Bệnh viện tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình, 

kế hoạch của cấp trên về công tác PBGDPL theo đúng quy định. Tăng cường các 
buổi tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, viên chức và người 
lao động trong cơ quan. Tăng cường nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TCHC 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

Lê Thành Phúc 
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