
Đồng chí Lê Huỳnh Phúc - Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020  

Đồng chí Lê Huỳnh Phúc hiện là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Da liễu 
thuộc Sở Y tế Bình Thuận. Trong những năm qua, đồng chí luôn tự giác đi đầu và 
gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; luôn ý thức liên hệ trách nhiệm, phạm vi công tác, chức trách, nhiệm vụ 
được giao gắn với giữ gìn tư cách đạo đức người thầy thuốc, giữ gìn đoàn kết nội 
bộ, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong 
Bệnh viện, lãnh đạo đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

Giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong 

việc xây dựng chi bộ vững mạnh, chủ động trong chỉ đạo xây dựng và triển khai 

thực hiện đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng 

năm theo hướng dẫn của cấp trên; trong đó duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề 

hàng quý; hàng năm tổ chức thi hái hoa dân chủ nhân ngày 27/02 kết hợp sinh hoạt 

chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ 

chức sơ, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng 

chí đã lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt 

các chỉ tiêu được giao; trong đó đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu 

khám, chữa bệnh tại bệnh viện, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại được 

trang bị, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng cao, số lượng người đến 

khám chữa bệnh ngày càng tăng; công tác phòng, chống bệnh phong đều đạt và 

vượt các chỉ tiêu được giao, dịch tễ bệnh phong của tỉnh giảm dần qua các năm; đã 

tham mưu triển khai kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện 

cho 04/10 huyện, thị xã, thành phố. Năm 2018 - 2019, Tập thể Bệnh viện Da liễu 

được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”. Chi bộ Bệnh 

viện Da liễu được Đảng ủy Sở Y tế công nhận Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 

năm liền (2015 - 2019). 

Về cá nhân, năm 2018, đồng chí được Hội đồng Khoa học, sáng kiến của tỉnh 

công nhận Đề tài “Tình hình tàn tật và nhu cầu phục hồi chức năng, đời sống kinh tế 

của bệnh nhân phong tàn tật đang quản lý tại Bình Thuận” có phạm vi ảnh hưởng toàn 

tỉnh. Năm 2019, đồng chí đã cùng đồng nghiệp đề xuất sáng kiến và được Sở Y tế 

công nhận về “Đặc điểm dịch tệ, lâm sàng của bệnh nấm da do vi khuẩn sợi tơ tại 

Bệnh viện Da liễu tỉnh”. 

Với những nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí được công nhận “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở” nhiều năm liền, trong đó năm 2015 và 2018 được công nhận là 

“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2015 - 2019); 

năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đồng chí đã được Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng điển hình 

tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 
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“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai

đoạn 2018 - 2020./. 


