
Đồng chí Nguyễn Thị Thọ với mô hình “Đoàn kết, quyết tâm
làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ”

-----

Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ 1,
Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
thuộc Đảng bộ Sở Y tế Bình Thuận. Đồng chí Nguyễn Thị Thọ luôn tích cực, chủ
động nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm chắc
các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nắm chắc
vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ của ngành để tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy,
Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền
nhiễm trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy trong những năm qua, tình hình dịch bệnh tương
đối ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra; các bệnh truyền nhiễm như Sốt xuất
huyết, Sốt rét, Sởi, Tay - Chân - Miệng… được kiểm soát, khống chế kịp thời
không để lan rộng ra cộng đồng, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid - 19 hiện nay.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Thọ thường xuyên tích cực tuyên truyền
giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cho đảng viên, viên chức trong Khoa về kiến thức,
kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác; vận động đảng viên, viên chức, người lao
động tích cực, sẵn sàng tham gia mọi hoạt động trong công tác phòng chống dịch
bệnh truyền nhiễm; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy lùi dịch bệnh, nhất là trong
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Bản thân đồng chí Nguyễn Thị Thọ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo

đức, lối sốn; vận động cán bộ, đảng viên trong Khoa tích cực học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội bộ Khoa luôn đoàn kết, cùng
giúp nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc “Đổi mới
phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người
bệnh”, hàng năm đồng chí Thọ đều có đề tài sáng kiến, giải pháp được công nhận
đóng góp cho đơn vị.

Hàng năm gia đình đồng chí Nguyễn Thị Thọ được nơi cư trú công nhận đạt
“Gia đình văn hóa”. Với những nỗ lực của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ
được phân công, từ 2015 - 2019 đồng chí Thọ được chi bộ xếp loại đảng viên Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; từ năm 2015
- 2018, được UBND tỉnh tặng Bằng khen về đạt thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua yêu nước; năm 2016 được Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen đạt
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc



2

nhà”; năm 2020 được Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam 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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