
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-BVUBĐN 

 

Đà Nẵng, ngày     tháng 7  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021  

của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình  

chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Đà Nẵng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 

của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền 

đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;  
 

Căn cứ Công văn số 3023/SYT-TCCB ngày 13/7/2021 của Sở Y tế thành 

phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 

14/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về triển khai Nghị định số 

34/2021/NĐ-CP; 
 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng kế hoạch gồm những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ Nghị định số 34/2021/NĐ-

CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ đến viên chức, người lao động trong toàn Bệnh 

viện. 

 - Việc tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 34/2021/NĐ-

CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đổi mới hình 

thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến phù hợp từng đối tượng. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đăng tải toàn văn nội dung Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ trên trang thông tin điện tử Bệnh viện 

Chủ trì: Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp Phòng Công nghệ thông tin. 

Thời gian thực hiện: trong tháng 7 năm 2021. 

Sản phẩm đạt được: Toàn văn nội dung Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ được đăng tải. 

2. Ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị 

định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ 

Chủ trì: Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

Thời gian thực hiện: trong tháng 7 năm 2021. 



 Sản phẩm đạt được: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. 

3. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ cho đội ngũ viên chức, người lao động tại 

Khoa/phòng 

Chủ trì: Các Khoa/phòng trực thuộc Bệnh viện. 

Thời gian thực hiện: trong tháng 7 năm 2021. 

 Sản phẩm đạt được: các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp điều 

kiện thực tế từng Khoa/phòng và báo cáo về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 

31/7/2021. 

4. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện, truyền thông 

Chủ trì: Phòng Công nghệ thông tin. 

Thời gian thực hiện: trong năm 2021. 

Sản phẩm đạt được: các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 

phổ biến Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ trên 

Website và trang Fanpage Bệnh viện. 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động tại kế hoạch này được bố trí 

trong dự toán kinh phí của Bệnh viện năm 2021. Việc quản lý, sử dụng, thanh 

toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Khoa/phòng căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch tổ chức thực 

hiện. 

2. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2021. 

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 34/2021/NĐ-

CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng của Bệnh viện Ung 

bướu Đà Nẵng, đề nghị các Khoa/phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Các Khoa/phòng trực thuộc BV (để thực 

hiện); 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

Trần Tứ Quý 
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