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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2012
-------------Năm 2012 là năm diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến
tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, là năm diễn ra Đại hội Hội
Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc
trẻ Việt Nam triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ
năm 2012, cụ thể như sau:
Chủ đề công tác năm
“Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”
I. MỘT SỐ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
1- Tiếp tục xúc tiến thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tại các tỉnh,
thành phố chưa có tổ chức Hội.
2- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học
tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa
học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.
3- Tổ chức thành công Festival Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2012,
Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng,
bình chọn danh hiệu Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng; Hội nghị khoa
học sáng tạo Thầy thuốc trẻ miền Trung mở rộng năm 2012.
4- Xây dựng và tìm tài trợ, đồng hành để triển khai có hiệu quả các Đề án,
chương trình lớn của Hội. Tổ chức các hoạt động nhằm huy động lực lượng Thầy
thuốc trẻ tham gia phong trào tình nguyện khám, phát thuốc miễn phí và triển
khai các chương trình y tế công cộng tại cộng đồng. Tăng cường phối hợp và đầu
tư cho công tác truyền thông về hoạt động của Hội.
5- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2012 – 2015)
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1- 100% tỉnh, thành phố, ngành thành lập được Hội, chi hội hoặc CLB
Thầy thuốc trẻ, trong đó 30 tỉnh, thành phố thành lập Hội Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh,
thành phố. Đối với các tỉnh, thành phố đã có tổ chức Hội thì tổ chức Đại hội đúng
nhiệm kỳ.
2. Huy động các nguồn lực xã hội xây dựng 20 phòng khám bệnh nhân ái
và trợ giúp xã hội về y tế.
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3- Mỗi tỉnh, thành phố tổ chức ít nhất 03 - 05 hành trình nhân ái vì sức
khỏe cộng đồng khám bệnh tư vấn và phát thuốc miễn phí cho nhân dân thuộc
diện chính sách, hộ nghèo; phấn đấu có 1.500.000 nhân dân thuộc diện chính
sách, hộ nghèo được khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Phối hợp tổ chức tuyên
truyền, vận động, tiếp nhận 400.000 đơn vị máu.
4- Huy động các nguồn lực xã hội phẫu thuật dị tật bẩm sinh miễn phí cho
100 trẻ em; phẫu thuật nụ cười cho 500 trẻ em; mổ mắt miễn phí cho 1.000 đồng
bào nghèo, khám tầm soát ung thư cho 10.000 người dân.
III. NỘI DUNG CHỦ YẾU
1- TRIỂN KHAI 03 CUỘC VẬN ĐỘNG LỚN CỦA HỘI
1.1- Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện và nâng cao y đức”
- Tuyên truyền, giáo dục về chính sách, đường lối của Đảng về công tác
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đón tiếp,
chăm sóc người bệnh cho Thầy thuốc trẻ.
- Phát động, tổ chức cuộc vận động “Nụ cười Thầy thuốc trẻ”
- Tuyên truyền về các gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu trong các
cấp bộ Hội, CLB.
- Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về vấn đề y nghiệp và vai trò của Hội
Thầy thuốc trẻ
- Tổ chức đêm nghệ thuật “Y đức – Nghĩa tình & yêu thương”
- Tổ chức bình chọn danh hiệu “Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng
đồng năm 2012”
1.2- Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”
- Tổ chức các lớp tập huấn về cơ bản nghiên cứu khoa học cho lực lượng
Thầy thuốc trẻ, đặc biệt Thầy thuốc trẻ tuyến cơ sở. Đồng thời tổ chức Hội nghị
khoa học, Hội thảo, giao lưu về các đề tài nghiên cứu khoa học trong các bệnh
viện lớn, trường Đại học Y, Dược để tuyên truyền, giới thiệu trong lực lượng
Thầy thuốc trẻ.
- Từng bước thành lập Câu lạc bộ khoa học Thầy thuốc trẻ các cấp.
1.3- Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát
thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ
em nghèo, các vùng bị thiên tai, lũ lụt, nam nũ thanh niên trong các khu công
nghiệp, khu chế xuất....
- Tổ chức tập huấn về phương pháp sơ cấp cứu cho giáo viên trường mầm
non, tiểu học, các cán bộ làm công tác cộng đồng.
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- Phối hợp với Ban chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện đẩy mạnh công
tác hiến máu tình nguyện với nòng cốt là Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành
phố; vận động đa dạng các tầng lớp nhân dân hiến máu.
- Vận động các nguồn lực xã hội, các tổ chức tài chính, các quỹ từ thiện,
các tổ chức trong và ngoài nước để tạo các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động
tình nguyện của Hội, triển khai các chương trình y tế công cộng.
- Tổ chức bình chọn, tôn vinh “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tình nguyện vì
sức khỏe cộng đồng” năm 2012 ở các cấp bộ Hội, CLB.
- Tổ chức triển khai Đề án Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe tình nguyện tại
các bệnh viện.
- Tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức
khỏe cộng đồng năm 2012” tập trung tại 62 huyện nghèo nhất toàn quốc.
- Thành lập Trung tâm hỗ trợ sức khỏe cộng đồng trực thuộc Trung ương
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai các Dự án, đề án, chương trình chăm sóc
sức khỏe cộng đồng.
2- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP TRUNG ƯƠNG
1- Tổ chức Festival Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012 với nhiều
nội dung phòng phú, thiết thực: Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình
nguyện vì sức khỏe cộng đồng đồng loạt trên toàn quốc, tập trung tại 62 huyện
nghèo nhất toàn quốc; Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2012, Gặp
mặt Chủ tịch nước, tọa đàm “Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng”....
2. Tổ chức bình chọn danh hiệu “Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng
đồng” lần 2 năm 2012
3- Tổ chức Đêm nghệ thuật “Y đức – Nghĩa tình & yêu thương”
4- Tổ chức Hội thảo “Vấn đề Y nghiệp tại Việt Nam và vai trò của Hội
Thầy thuốc trẻ”
5- Tổ chức Khóa tập huấn cơ bản về nghiên cứu khoa học cho Thầy thuốc trẻ.
6- Tổ chức Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ miền Trung mở rộng
năm 2012
7- Triển khai Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ sức khỏe cộng đồng trực
thuộc Hội; Đề án Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe tình nguyện
8- Triển khai Website Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; tổ chức các hoạt động
tuyên truyền về Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, phát hành Tờ “Thông tin Thầy
thuốc trẻ”.
9- Tiếp tục tổ chức Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng trên phạm vi
toàn quốc và xây dựng chuyên mục “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng
trên Đài truyền hình Việt Nam”.
10- Tổ chức Hội nghị gặp gỡ các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
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11- Củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan thường trực Hội Thầy thuốc
trẻ Việt Nam.
Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trân trọng đề nghị Hội LHTN
(nơi chưa có Hội, CLB Thầy thuốc trẻ), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Câu lạc
bộ, chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các Ủy viên Ban Chấp
hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ động xây dựng chương trình công tác phù
hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và thường xuyên báo cáo kết quả
hoạt động về Văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. (Địa chỉ: 64
Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.6263 1976; email: hoitttvn@gmail.com).
Nơi nhận:
- TT Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

TM. BCH HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH TT KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- TT Hội LHTN Việt Nam (để b/c);
- CT, các phó CT Hội TTT VN (để b/c);
- Bộ Y tế, (để b/c);
- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Hội LHTN VN các tỉnh, tp (để p/hợp);
- Hội, Chi hội, CLB TTT các tỉnh, tp;
- Ủy viên BCH Hội TTT Việt Nam;
- Lưu VP Hội.

(Đã ký)

Nguyễn Bá Tĩnh
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