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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái
của ngành y tế năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 25/2/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái
về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022;
Căn cứ Công văn số 637/UBND-VX ngày 09/3/2022 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho
người dân Yên Bái năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-SYT ngày 05/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Yên
Bái về Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh uỷ về nâng cao chỉ số
hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022;
Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 5/4/2022 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh
phúc cho người dân Yên Bái năm 2022.
Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch
tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế thực hiện các giải pháp nâng
cao chỉ số hạnh phúc của người dân, đồng thời với việc triển khai đồng bộ các
giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho
nhân dân, gắn kết chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân
của ngành y tế nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng gắn với mục tiêu đặt
lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, thực sự vì hạnh phúc của nhân dân.
- Tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp trong ngành y tế, tạo động lực
tinh thần mạnh mẽ, làm cho mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc lan tỏa và thấm
sâu vào đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội; củng cố, tăng cường
niềm tin của người dân Yên Bái vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên, liên tục với
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nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, sinh động, thiết
thực, có hiệu quả, thể hiện tính nhân văn, đồng thời, phản ánh toàn diện việc
triển khai thực hiện trong lĩnh vực y tế.
- Các hoạt động tuyên truyền phải gắn với tuyên truyền việc xây dựng con
người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” theo tinh
thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động số
56-CTr/TU của Tỉnh ủy.
- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng,
thận trọng khi thông tin, tuyên truyền, bám sát theo chỉ đạo của tỉnh, đồng thời
tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống luận
điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch.
- Gắn việc tuyên truyền triển khai thực hiện với việc phát hiện, biểu
dương, khuyến khích các mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực đời sống
xã hội để ngày càng làm rõ thêm nội hàm chỉ số hạnh phúc gắn với mục tiêu đưa
tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và
hạnh phúc” đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên
Bái nhiệm kỳ 2020-2025.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về mục tiêu chung và các chỉ tiêu chủ yếu lĩnh vực y tế
nhằm góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022
Tập trung tuyên truyền nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc
của người dân Yên Bái năm 2022 đạt 61,2%, tăng 3,09% so với năm 2021.
Tuyên truyền, thực hiện các giải pháp nhằm góp phần nâng cao sự hài lòng của
người dân về cuộc sống và tăng tuổi thọ trung bình của người dân tỉnh Yên Bái
đạt 73,9 tuổi (tăng 0,2 tuổi so với năm 2021), trong đó có tối thiểu 66,2 năm
sống khỏe (tăng 0,6 tuổi so với năm 2021); từng bước nâng cao chất lượng dân
số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Tuyên truyền, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 theo Kế
hoạch số 111/KH-SYT ngày 05/4/2022 của Sở Y tế về thực hiện số 63-KH/TU
của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022.
2. Tuyên truyền 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Tuyên truyền các giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ
trung bình cho người dân
- Tuyên truyền các giải pháp nhằm tăng cường thực hiện quản lý, chăm
sóc sức khỏe cho người dân. Trong đó tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện
hiệu quả “Đề án về nâng cao chất lượng y tế dự phòng gắn với đổi mới y tế cơ
sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” đồng thời, ban hành kế
hoạch chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện Chương trình sức khỏe Việt
Nam trên địa bàn tỉnh.
- Tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của hệ thống y tế dự phòng,
vai trò quan trọng trong việc xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật liên tỉnh.
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Nhấn mạnh hiệu quả y tế dự phòng gắn với đổi mới hệ у tế cơ sở, chăm sóc sức
khoẻ ban đầu cho nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số; Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin,
đảm bảo đúng lịch, đúng hướng dẫn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Chuẩn bị các
điều kiện sẵn sàng tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi, tiêm vắc xin mũi 4 cho các
đối tượng trên 50 tuổi ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tuyên truyền liên tục về công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh,
hướng tới sự hài lòng của người bệnh: Phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao
trong và ngoài công lập, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo nhu cầu xã hội;
tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Bác sỹ tận tâm - Bệnh nhân hạnh
phúc”, hướng tới tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 90%, phấn đấu năm
2022 đạt 10,8 bác sĩ/10 nghìn dân; 34,6 giường bệnh/10 nghìn dân; Thực hiện
hiệu quả chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương và quốc tế
nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế. Tăng cường tiếp nhận,
chuyển giao kỹ thuật, triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới; từng
bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
- Tăng cường các hoạt động truyền thông về chế độ dinh dưỡng, các bộ
môn thể thao, hoạt động thể chất phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi để người
dân thuận tiện và thường xuyên tập luyện, nhất là trong điều kiện thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường
mới. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Tập trung các giải pháp
tăng cường quản lý, chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung bình cho
người dân. Tăng cường công tác sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý một số bệnh
không lây nhiễm; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe người
lao động.
- Tích cực tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người
cao tuổi. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình chăm sóc, thăm khám sức khỏe
định kỳ, đặc biệt là hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 đối với người cao tuổi tại nhà và thực hiện tiêm đầy đủ liều vắc-xin
phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi.
- Tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác chăm sóc
và phát huy vai trò người cao tuổi. Đẩy mạnh phong trào phong trào thi đua
“tuổi cao – gương sáng”, đảm bảo cho người cao tuổi “sống vui, sống khỏe,
sống có ích”. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao
tuổi”, khuyến khích thành lập, mở rộng, phát triển, đa dạng hóa các loại hình các
câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần nâng cao tuổi
thọ cho người cao tuổi. Tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền
người dân bảo đảm dinh dưỡng hợp lý hằng ngày, phù hợp với từng độ tuổi; xây
dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động hiệu quả
tại thôn, bản, tổ dân phố... Phấn đấu năm 2022, tuổi thọ trung bình của người
dân Yên Bái đạt 73,9 tuổi (tăng 0,2 tuổi so với năm 2021), trong đó có tối thiểu
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66,2 năm sống khỏe (tăng 0,6 tuổi so với năm 2021).
2.2. Tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng
cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống
2.2.1. Giải pháp về nâng cao điều kiện kinh tế vật chất
Chú trọng tuyên truyền việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính
sách nhằm nâng cao điều kiện kinh tế vật chất; Tuyên truyền việc thực hiện
Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
quy định một số chính sách thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa
bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 (trong đó có nhân lực y tế); Chương trình
phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.
2.2.2. Tuyên truyền các giải pháp phát triển văn hóa – xã hội một cách
toàn diện, bền vững
Tuyên truyền việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.
Tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và các đề
án của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp nâng cao
chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn
2021-2025.
Tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc
sức khỏe nhân dân, đặc biệt là các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19.
Tuyên truyền việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn
tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và hành chính công trong đó có
Sở Y tế. Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực y tế năm 2022.
Tuyên truyền nhiệm vụ củng cố quốc phòng – an ninh; giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực. Chú trọng tuyên truyền công tác xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc,
nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình và xã hội
2.3. Tuyên truyền các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân về
môi trường sống
- Tuyên truyền các biện pháp tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản;
xử lý nước thải, chất thải. Tuyên truyền Nghị quyết 50-NQ/TU ngày 19/7/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong
công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên đại bàn tỉnh Yên Bái
giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 31/8/2021 tuyên
truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.
- Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái; xây
dựng cảnh quan làng xóm, thôn bản xanh, sạch, nâng cao điều kiện sống của
người dân. Tuyên truyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
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nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác trồng, chăm
sóc và bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai.
3. Hình thức tuyên truyền
- Thông tin, tuyên truyền trên bản tin sức khỏe, tài liệu truyền thông…
- Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, bảng điện tử…tại các cơ quan,
đơn vị.
- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Fanpage của Sở Y tế và các
đơn vị trực thuộc…
- Các đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống
thông tin, truyền thanh cơ sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế
- Tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền tại
các đơn vị.
- Theo dõi, đánh giá hình thức, nội dung tuyên truyền tại các đơn vị trong
ngành y tế.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch
tuyên truyền; tuyên truyền trên Bản tin sức khỏe, Trang thông tin điện tử,
fanpage…Hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp. Nội dung tuyên truyền
đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, sinh động, hiệu quả và có sức lan tỏa
rộng lớn.
- Đăng tải tin, bài, ảnh, tài liệu, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành về
nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân chú trọng nỗ lực của ngành y tế Yên
Bái, tuyên truyền nhóm giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung
bình cho người dân.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã
hội trên mạng xã hội.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí cung cấp tin, bài tuyên truyền nhằm
thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên trong việc thực
hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc và xây dựng con người Yên Bái
“Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.
- Phát huy hiệu quả hoạt động của cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch trong tình hình mới.
3. Các đơn vị trực thuộc ngành y tế
- Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số
hạnh phúc của người dân Yên Bái.
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- Đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, fanpage, bảng điện
tử…Hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp. Nội dung tuyên truyền đảm
bảo tính thường xuyên, liên tục, sinh động, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng lớn.
- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ quan báo chí cung cấp
tin, bài tuyên truyền về những nỗ lực của đơn vị trong việc thực hiện các giải
pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc trọng tâm là giải pháp chăm sóc sức khỏe và
nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người
dân Yên Bái năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Yêu cầu các đơn vị căn cứ
chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- CĐN, các phòng CM Sở Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc sở Y tế ;
- Lưu: VT, KH-TC, TTKSBT.

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hồng Vân

