
Đồng chí Lê Văn Quân với mô hình “Xanh, sạch, đẹp nơi làm
việc” và “Sẵn sàng trong hoạt động phòng, chống dịch”.

-----

Với vai trò là Bí thư Chi bộ 5 - Trưởng Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật thuộc Đảng bộ Sở Y tế Bình Thuận, là thành viên Ủy viên Ủy Ban
mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Lê Văn Quân
đã lãnh đạo đơn vị triển khai mô hình “Xanh, sạch, đẹp nơi làm việc” và “Sẵn

sàng trong hoạt động phòng, chống dịch”.

Từ năm 2015, đồng chí Lê Văn Quân đã triển khai mô hình “Xanh, sạch,

đẹp nơi làm việc” được 100% đảng viên, viên chức Khoa Xét nghiệm đồng tình ủng
hộ. Sáng thứ sáu hàng tuần, Khoa đã tổ chức cho 100% đảng viên, viên chức tham
gia lao động và tạo môi trường xung quanh Khoa cơ quan tươi xanh và sạch sẽ; tập
thể, đảng viên, viên chức Khoa đã tích cực trồng cây xanh, vệ sinh mặt bằng xung
quanh, vệ sinh khoa, phòng, đạt chuẩn theo ISO 17025, đạt tiêu chí an toàn sinh
học phòng thí nghiệm về cơ sở vật chất lẫn con người.

Việc triển khai mô hình “Sẵn sàng trong hoạt động phòng, chống dịch” và đặc
biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, đồng chí Quân đã chỉ đạo

100% đảng viên, viên chức Khoa chuẩn bị lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xét nghiệm
mẫu với tinh thần luôn sẵn sàng đáp ứng phòng, chống dịch tốt. Ngoài ra, Khoa còn
tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh khác như: Sốt xuất huyết, Bạch hầu,
Sởi, Tay - Chân - Miệng.... đều tổ chức tập huấn và cung cấp môi trường lấy mẫu cho
các cơ sở tốt. Đảng viên, viên chức trong Khoa đều có kiến thức về phòng, chống
dịch, sẵn sàng tham gia hoạt động phòng, chống dịch một cách tốt nhất. Năm
2019, Bộ Y tế đã công nhận Labo được quyền khẳng định HIV dương tính,
chuyển đổi phiên bản ISO 17025, công bố ATSH cấp II, đang thực hiện 2429 về
xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế cho Trung tâm.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, đồng chí Lê Văn Quân đã lãnh đạo tập thể
Khoa Xét nghiệm thực hiện 8 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, trong đó có 2 đề tài chưa
nghiệm thu, 6 đề tài được công nhận, có: 3 loại A, 3 loại B. Hàng năm tập thể Khoa
đều được cơ quan xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân đồng chí
Quân có nhiều đề tài, sáng kiến: Từ năm 2015 - 2020 đã thực hiện 7 đề tài nghiên cứu
cấp cơ sở, trong đó có 5 đề tài được công nhận có: 2 loại A, 3 loại B và 2 đề tài chưa
nghiệm thu, phối hợp Viện Pasteur Nha Trang thực hiện 02 đề tài cấp Bộ, chưa
nghiệm thu.
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Hàng năm gia đình đồng chí Lê Văn Quân được nơi cư trú công nhận gia
đình đạt “Gia đình văn hóa”. Với những nỗ lực của bản thân trong thực hiện
nhiệm vụ được phân công, từ năm (2015 - 2019) được chi bộ xếp loại đảng viên
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở liên
tục 05 năm liền; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất
sắc phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2014 - 2015; 2016 - 2017; 2018 -

2019); năm 2020 được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích
xuất sắc trong công tác phòng chống Covid 19 và được Ban Thường vụ Đảng
ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển
hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
giai đoạn 2016 - 2020./.
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