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  TỈNH ỦY KHÁNH HÒA  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

       *    Nha Trang, ngày 09 tháng 6 năm 2014 

   Số 14 -TT/TU 

 

THÔNG TRI 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW  

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y  

Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới 

--- 

Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa X) về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội 

Đông y Việt Nam trong tình hình mới, tạo điều kiện cho hội đông y hoạt 

động thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã đưa mục tiêu, nhiệm vụ y học 

cổ truyền theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TW vào kế hoạch của địa phương; 

quan tâm, tạo điều kiện về nơi làm việc, định suất và cấp kinh phí cho hội 

các cấp hoạt động; mạng lưới tổ chức hội đông y được xây dựng, phát triển 

từ tỉnh xuống cơ sở và cơ bản giữ được sinh hoạt theo quy định của điều lệ 

hội, làm tốt vai trò tập hợp đội ngũ lương y, lương dược ngày càng đông 

đảo, giữ vững y đức, phát huy y thuật, hết lòng phục vụ người bệnh góp 

phần cùng ngành y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn; đồng 

thời bảo tồn, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa nền y học dân tộc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, phát 

triển nền đông y và hội đông y các cấp còn một số hạn chế như: Một số cấp 

ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức sâu sắc và đầy đủ Chỉ thị số 24-

CT/TW, thiếu kiểm tra, sơ kết, tổng kết kịp thời để rút ra những bài học kinh 

nghiệm, kiến nghị giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tế, cũng 

như những bất cập trong chính sách phát triển nghề đông y; hoạt động hội 

đông y các cấp có lúc còn bị động, mang tính hành chính hóa, chưa năng 

động, sáng tạo; chưa phát huy tốt kết quả công tác tâm đắc thừa kế những 

bài thuốc hay, cây thuốc quý; phong trào trồng và sử dụng thuốc nam phát 

triển chưa bền vững, chưa phối hợp chặt chẽ với ngành y tế làm tốt công tác 

kiểm tra chất lượng chuyên môn y, dược học cổ truyền; nguồn dược liệu 

chưa kiểm soát được; đội ngũ hành nghề y, dược cổ truyền ở một số xã còn 

quá ít, nhưng chưa có giải pháp tích cực phát triển.  
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Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế nêu trên, nhằm 

thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TW trong thời gian tới theo Thông báo kết 

luận số 154-TB/TW, ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 24-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính 

quyền các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư, Kế 

hoạch số 53-KH/TU, ngày 30/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển 

khai thực hiện Chỉ thị này để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động 

của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng, củng cố tổ chức 

hội đông y các cấp, tạo điều kiện thuận cho việc thành lập tổ chức hội ở 

những nơi có đủ điều kiện theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục 

về mục đích, ý nghĩa và tiềm năng to lớn của y học cổ truyền dân tộc trong 

công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân, gắn với vận động, tuyên truyền 

cho nhân dân về ý thức và phương pháp chữa bệnh bằng thuốc đông y theo 

tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân”. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và các văn bản liên quan; định kỳ sơ 

kết, tổng kết việc triển khai thực hiện để đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ 

những nguyên nhân của hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời. 

2- Thường xuyên chỉ đạo hội đông y và hoạt động đông y; đầu tư, phân 

bổ kinh phí hợp lý để phát triển đồng bộ nền đông y và hội đông y các cấp, 

nhất là về hạ tầng cơ sở, trang, thiết bị, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa 

học; có chế độ khuyến khích cán bộ thực hiện đề tài nghiên cứu về y dược 

học cổ truyền, kết hợp y dược học cổ truyền và y dược học hiện đại; tiếp thu 

những ý kiến tư vấn, phản biện, những đề xuất, kiến nghị của hội về công 

tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và công tác của hội đông 

y nói riêng.  

3- Hội đông y các cấp phối hợp với ngành y tế chủ động tham mưu cấp 

ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách nhằm củng cố, phát 

triển hội và nghề đông y trên địa bàn tỉnh. Củng cố và nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các phòng chẩn trị y học cổ truyền để tạo niềm tin, 

thu hút nhân dân đến khám, chữa bệnh; phát động rộng rãi phong trào gia 

đình trồng và sử dụng thuốc nam.  

Thực hiện tốt công tác phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân theo 

phương châm đông, tây y kết hợp ngay từ cơ sở, trạm y tế xã, phường; phối 

hợp với Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và các trường cao đẳng, đại học 

ngoài tỉnh tăng cường công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa, đào tạo đội ngũ lương 

y, lương dược cho tỉnh để bổ sung, đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực phục vụ 

khám, chữa bệnh về y học cổ truyền trong thời gian tới.  
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Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tâm đắc thừa kế những cây 

thuốc quý, những bài thuốc hay, thuốc gia truyền. Tham gia tốt công tác tư 

vấn, phản biện, giám định xã hội về y học cổ truyền theo quy chế hoặc được 

mời tham gia. 

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Hội Đông y 

tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Thông tri này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

Thông tri này phổ biến đến chi bộ. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 BÍ THƯ 

Nơi nhận: 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

  đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Sở Y tế, Hội Đông y tỉnh, 

- Lưu VPTU. Đã ký Lê Thanh Quang 

 

   


