
Đại hội Chi bộ Khối Cấp cứu – Cận lâm sàng, lần thứ V (Nhiệm kỳ 2018 -2020) 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 15/9/2017 

của Thị ủy Cai Lậy v/v hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 

2018-2020; Hướng dẫn số 108-HD/ĐU ngày 11/12/2017 của Đảng ủy Bệnh viện ĐKKV 

Cai Lậy v/v hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2018-2020. 

Công tác nhân sự và Văn kiện trình Đại hội đã hoàn thành các bước đúng theo quy 

trình hướng dẫn của cấp trên. Chiều ngày 31/01/2018 được sự cho phép của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy, Chi bộ Khối CC-CLS long trọng tổ chức Đại hội Đảng 

viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2020. 

Đến dự Đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Luận (Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Bệnh 

viện); Đ/c Trần Xuân Linh (Chi ủy viên Chi bộ Khối Hành chánh); Đ/c Nguyễn Thị Bình 

(Chi ủy viên Chi bộ Khối Ngoại - Sản); Đ/c Võ Thị Huỳnh An (Chi ủy viên Chi bộ Khối 

Nội - Nhi - Nhiễm); Đ/c Nguyễn Thị Hạnh (Phó Bí thư Chi bộ Khối Khám bệnh), cùng 16 

Đ/c Đảng viên của Chi bộ. 

 

Quang cảnh tại Đại hội 



Đại hội đã nghe Đ/c Lê Thị Trúc – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả thực hiện nghị 

quyết chi bộ khối CC-CLS nhiệm kỳ 2015-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 

2018-2020. Theo đó, Chi bộ Khối CC-CLS là một tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ với tổng số 16 đảng viên (14 đảng viên chính thức, 02 

đảng viên dự bị) đều có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần và trách nhiệm cao. Về 

phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới: Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị 

tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; Chi ủy 

tiếp tục phân công đảng viên phụ trách quần chúng, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú giới 

thiệu sang Đảng; phấn đấu kết nạp 1 – 2 đảng viên mới; tăng cường công tác tự phê bình và 

phê bình để làm cho đội ngũ đảng viên trong sạch về đạo đức, mạnh về số lượng, đủ sức 

lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là công tác khám chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe người bệnh. 

 

Đ/c Ngô Thị Bích Vân đọc diễn văn khai mạc Đại hội 

 



 

Đ/c Lê Thị Trúc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ khối CC-CLS 

nhiệm kỳ 2015-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020. 



 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Điệp thông qua báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của Chi ủy Chi 

bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. 

Đại hội đã nghe các ý kiến tham luận về “công tác phát triển Đảng”, “thực trạng và 

phương pháp hoạt động Khoa Chẩn đoán hình ảnh”, “nâng cao chất lượng Khoa Xét 

nghiệm” của các Đ/c đại biểu trong Chi bộ. 

 



 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Điệp thông qua báo cáo tư cách đại biểu về dự Đại hội. 

 



 

 

Đ/c Nguyễn Văn Luận phát biểu chỉ đạo Đai hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Nguyễn Văn Luận – Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao 

công tác chuẩn bị Đai hội của Chi bộ. Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy đã biểu dương và khen ngợi 

những thành tích xuất sắc của tập thể Chi bộ đã có sự nỗ lực vươn lên trong nhiệm kỳ qua. 



Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đ/c 

Nguyễn Văn Luận – Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Thứ nhất, nâng cao nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định, đặc biệt đối với nội 

dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và 

giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành 

thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi 

hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều 

hơn nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, 

Nhà nước, để an tâm công tác; tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ 

quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi 

nhiệm vụ được giao. 

Thứ hai, khắc phục những tồn tại hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây 

dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách 

nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ; hãy hòa 

đồng, hòa hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội. Tuyệt đối chấm dứt, hiện tượng 

đảng viên có tư tưởng làm mất đoàn kết nội bộ thì cương quyết phải xử lý. Không để tập thể 

bị ảnh hưởng chung… 

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý 

xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự 

phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Vận 

động đảng viên đăng ký nhiều đề tài sáng kiến khoa học, “Dân vận khéo”, tư tưởng Hồ Chí 

Minh… trong công tác để không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối 

làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

Đảng bộ. 

Thứ tư, Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ đặc biệt thông tin trên các trang 

mạng xã hội, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của 

chi bộ và kết luận, Quyết định, Quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm 

tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai 

lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 

Sau hơn ba giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm và dân chủ, Đại hội 

đã nhất trí bầu ra Cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 với 03 Đ/c: Đ/c Ngô Thị Bích 

Vân, Đ/c Lê Thị Trúc, Đ/c Trần Thị Thúy Hằng. Trong đó, Đ/c Ngô Thị Bích Vân được bầu 



giữ chức danh Bí thư Chi bộ, Đ/c Lê Thị Trúc được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ và 

Đ/c Trần Thị Thúy Hằng là Chi ủy viên.  

 

Chi ủy mới ra mặt và hứa hẹn trước Đại hội. 

 

 



  

Đ/c Nguyễn Văn Luận – Phó Bí thư Đảng ủy tặng quà lưu niệm cho Đ/c Nguyễn Thị Ngọc 

Điệp (Chi ủy viên – Nhiệm kỳ 2015 – 2018) không tái cử vào Chi ủy nhiệm kỳ mới. 



 

Đ/c Ngô Thị Bích Vân – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 đọc diễn văn bế mạc Đại 

hội 

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết với sự nhất trí 100%. Đại hội Đảng viên 

Chi bộ Khối CC-CLS lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2020 diễn ra và đã thành công tốt đẹp 

trong không khí hân hoan cả nước chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018). 



Một số hình ảnh tại Đại hội 

 

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng với Chi bộ. 



 

Đảng viên trẻ của Chi bộ. 

  



 



 

 

 

 



 

 

  



 


