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Ngày 30/01/2019 Đảng Bộ Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức tổng kết công tác đảng
năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

  

      

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Yên - Bí thư Đảng uỷ Trung tâm Y tế cùng với các
đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các khoa, phòng và toàn thể các
đồng chí đảng viên trong toàn đơn vị.

  

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trị - Phó Bí thư Đảng uỷ đã trình bày báo cáo tổng kết
công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng
bộ.
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Năm 2018, Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã hoàn thành và thực hiện có hiệu quả
chương trình, mục tiêu công tác đề ra, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới. Đảng uỷ
phối hợp với Ban giám đốc đơn vị đã đưa ra nhiều quyết sách kịp thời, định hướng đổi mới
công tác chuyên môn.

  

Trong năm 2018, Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị luôn gần gũi, nắm bắt kịp thời những tâm tư
nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát BCH Công đoàn, Đoàn Thanh
niên, xây dựng một đơn vị có đời sống văn hóa tốt, phong phú tạo không khí phấn khởi, đoàn
kết. Công tác tổ chức cán bộ luôn được chú trọng, kiện toàn công tác cán bộ, quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng, có chính sách ưu đãi, chế độ công bằng cho đội ngũ cán bộ quản lý, phát huy
cao năng lực của từng cán bộ, lãnh đạo nhằm đẩy mạnh mục tiêu chung của đơn vị.

  

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy thông báo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên
năm 2018; công bố các quyết định khen thưởng đối với các khoa phòng và đảng viên có thành
tích xuất sắc trong năm 2018.
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Kết thúc Hội nghị đồng chí Phạm Hồng Yên - Bí thư Đảng bộ đề cao việc thực hiện nhiệm vụ
khám, chữa bệnh, tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu, phát triển chuyên môn kỹ
thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn, nâng cao trình độ quản lý của cấp ủy cũng như của lãnh đạo bệnh
viện, cải thiện đời sống cán bộ. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị luôn nêu cao tinh
thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
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