Đoàn cơ sở Sở Y tế Bình Thuận tham gia tích cực và có hiệu quả công tác
đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện
-*Đoàn cơ sở Sở Y tế là một trong những tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế
Bình Thuận; hiện có 04 chi đoàn trực thuộc với 144 đoàn viên.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong những năm qua Đoàn
cơ sở Sở Y tế đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện mang lại hiệu quả thiết
thực. Từ 2015 đến 2019, đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động khám
bệnh, phát thuốc, mổ mắt, xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng sốt rét miễn phí cho
3.108 lượt là người đồng bào, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn;
cấp 4.360 cái màn tẩm hóa chất phòng chống sốt rét cho 3.897 người dân và cấp
240 vái võng tẩm hóa chất diệt muỗi cho 240 người dân đi rừng ngủ rẫy... Tổ chức
các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân, thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng 01 ngôi nhà cho đoàn
viên khó khăn. Tặng 05 bồn chứa nước cho các hộ dân tại thôn Nà Bồi, thị trấn Ma
Lâm; Phối hợp với một số đơn vị phát 90 suất cơm cho bệnh nhân tại Bệnh viện Y
học cổ truyền - Phục hồi chức năng, tặng 15 phần quà cho trẻ em là bệnh nhân và
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn,cấp 25 thẻ BHYT cho người nghèo trên địa bàn
phường Phú Hài - TP Phan Thiết. Tham gia và tổ chức tốt công tác đền ơn đáp
nghĩa hàng năm, trong đó: Đổ bê tông sân nền, làm vệ sinh, trồng cây bia tưởng
niệm xã Phong Phú - Tuy Phong; trồng hoa, cắt cỏ tại bia ghi danh liệt sĩ Phường
Phú Trinh, đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hàm Hiệp, bia chiến tích xã Phong Nẫm; khu
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại xã Hàm Liêm và ủng hộ kinh phí phát quà cho
các gia đình chính sách nhân ngày 27/7. Sửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách;
tặng quà cho người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng... Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở
Sở Y tế đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường
hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra, phát 1.000 chiếc khẩu trang và 60 chai nước
rửa tay khô miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh tại Bệnh viện Phổi
tỉnh Bình Thuận; đoàn viên làm 400 cái mặt nạ phòng dịch để tặng cho đội ngũ
tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật, Bệnh viện phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; tặng 50 tuýp
ngậm sát khuẩn cho tập thể cán bộ làm công tác chăm sóc, điều trị cách ly những
người có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19 tại địa điểm khu cách ly Bệnh viện Y
học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh. Tổng kinh phí mà Đoàn cơ sở Sở Y tế đã
vận động và tham gia đóng góp để thực hiện các hoạt động trên là gần 1 tỷ đồng.
Đồng thời, phong trào hiến máu nhân đạo cũng là nét nổi bật trong hoạt động
của Đoàn cơ sở Sở Y tế, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Với tinh thần
xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, trong 5 năm qua, đoàn viên Đoàn
cơ sở Sở Y tế đã tình nguyệntham gia hiến được110 đơn vị máu.
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Với những kết quả đó, Đoàn cơ sở Sở Y tế đã được Ban Chấp hành Đoàn
Khối tặng nhiều Giấy khen trong các hoạt động Chiến dịch Hè tình nguyện, Chiến
dịch Kỳ nghỉ hồng, Tháng Thanh niên và Công tác đoàn và Phong trào thanh niên
hàng năm 2017, 2018, 2019; tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong
Công tác đoàn và Phong trào thanh niên (năm 2018, 2019); Ban Chấp hành Tỉnh
Đoàn tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong Công tác đoàn và Phong trào
thanh thiếu nhi (năm 2018, 2019); tặng Giấy khen Mô hình tiêu biểu trong Tháng
Thanh niên (năm 2020); Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đã có
thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” (năm 2020).
Đồng thời, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên dương, khen thưởng
Đoàn cơ sở Sở Y tế là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.

