HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số:
ĐA/TWH

Hà Nội, ngày

tháng 05 năm 2012

ĐỀ ÁN
Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ II Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (nhiệm kỳ 2012 – 2015)
Căn cứ Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, thực hiện chương trình công tác
Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Hội xây
dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam (nhiệm kỳ 2012 – 2015) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Tổng kết công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ I (2009 –
2012); xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác nhiệm kỳ II (2012 – 2015); củng
cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thầy thuốc trẻ.
2- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là ngày
hội đoàn kết của các Thầy thuốc trẻ Việt Nam, là diễn đàn của Thầy thuốc trẻ Việt
Nam bày tỏ quyết tâm, xác định trách nhiệm và tinh thần xung phong, tình nguyện
trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
3- Đại hội tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn; tạo không khí
phấn khởi, tự hào trong cán bộ, hội viên, Thầy thuốc trẻ Việt Nam; thu hút sự quan
tâm chăm lo của ngành Y tế, xã hội đối với Thầy thuốc trẻ và tổ chức Hội Thầy
thuốc trẻ Việt Nam. Trước, trong và sau Đại hội tạo được phong trào thi đua sôi nổi
và hành động thiết thực của Thầy thuốc trẻ trong học tập, rèn luyện nâng cao y đức,
sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
Tinh thần Đại hội:
Phương án 1: “Thầy thuốc trẻ Việt Nam nâng cao tầm y đức và năng lực chuyên
môn; Đoàn kết, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”
Phương án 2: “Thầy thuốc trẻ Việt Nam giàu y đức, giỏi chuyên môn, chung tay vì
sức khỏe cộng đồng”
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1- Tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ I
(2009-2012); biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội
và phong trào Thày thuốc trẻ.
2- Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam nhiệm kỳ II (2012 – 2015).
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3- Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
sửa đổi (nếu có).
4- Hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2015.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI
1- Thời gian:
Phương án 1: Tháng 10 năm 2012.
Phương án 2: Tháng 11 năm 2012.
2- Địa điểm: tại Thủ đô Hà Nội.
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:
Ngày thứ nhất:
* Buổi sáng:
- Đón tiếp đại biểu
- Họp các trưởng đoàn về dự Đại hội
* Buổi chiều:
Đại hội làm việc toàn thể tại Hội trường:
- Chào cờ.
- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
- Khai mạc Đại hội.
- Thông qua chương trình và nội quy Đại hội.
- Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.
- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội khóa I (2009-2012) và Dự thảo
Phương hướng hoạt động Hội khóa II (2012-2015) của Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam.
- Báo cáo đánh giá kết quả công tác của Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam khóa I (2009-2012)
- Báo cáo 1 số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và thông qua Điều lệ
Hội sửa đổi (nếu có).
- Tập nghi lễ, nghi thức cho phiên khai mạc ngày làm việc thứ 2.
* Buổi tối: Đại biểu tham dự Chương trình “Tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu
biểu toàn quốc năm 2012” và trao giải thưởng “Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe
cộng đồng năm 2012” (truyền hình trực tiếp trên VTV).
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Ngày thứ hai:
* Buổi sáng:
- Lễ viếng và Báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Chào cờ .
- Màn nghệ thuật truyền thống.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Phát biểu chào mừng của Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và báo cáo
tóm tắt kết quả Đại hội phiên thứ nhất.
- Phim phóng sự về các hoạt động nổi bật nhiệm kỳ I (2009 – 2012).
- Tham luận (dự kiến 03 bài phát biểu).
- Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế.
- Phát biểu của Ban Bí thư TW Đoàn (hoặc Thường trực ĐCT UBTW Hội
LHTN Việt Nam)
- Tổ chức trao thưởng Huân chương lao động hạng III (nếu có)
- Hiệp thương chọn cử Ban chấp hành Trung ương Hội khoá II (nhiệm kỳ
2012 – 2015)
* Buổi trưa: Ban chấp hành Trung ương Hội khoá II (nhiệm kỳ 2012 – 2015)
họp phiên thứ nhất
* Buổi chiều:
- Đại biểu chia các trung tâm thảo luận
- Công bố kết quả hiệp thương bầu Ban Chấp hành TW Hội. Ban Thường vụ,
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành TW Hội khoá II ra mắt Đại hội.
- Trao tặng Kỷ niệm chương cho các anh chị trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban
Chấp hành Trung ương Hội khóa I thôi không tham gia khóa II
- Thư của Đại hội gửi lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
- Diễn văn Bế mạc Đại hội.
- Chào cờ Bế mạc Đại hội.
* Buổi tối:
- Tổ chức giao lưu và chiêu đãi toàn thể chào mừng thành công Đại hội.
V. CÁC SỰ KIỆN GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1- Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng
đồng” tại 69 huyện nghèo nhất toàn quốc và ngư dân ven biển.
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2- Bình chọn danh hiệu “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2012”.
3- Bình chọn danh hiệu “Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng”
4- Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ miền Trung mở rộng năm 2012
5- Hội thảo khoa khọc “Vấn đề Y nghiệp tại Việt Nam và vai trò của Hội
Thầy thuốc trẻ”
(Các sự kiện trên có đề án riêng)
VI. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI
VÀ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI
- Phát động trong các cấp bộ Hội phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
Đại hội với việc: Tổ chức đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thi đua thực
hiện 03 cuộc vận động của Hội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ
chức cơ sở Hội. Thời gian thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10/2012.
- Hệ thống báo chí của Đoàn, Hội dành nhiều thời lượng tuyên truyền về Đại
hội, về Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và nội dung dự thảo văn kiện.
VII. ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI
1- Đại biểu chính thức:
Phương án 1: 400 đại biểu.
Phương án 2: 300 đại biểu.
2- Đại biểu khách mời: Khoảng 100 đại biểu.
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Lãnh đạo các Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương.
- Trung ương Đoàn (Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc)
- Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
- Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các Hội thành viên Hội LHTN Việt Nam, các
Hội ngành Y tế
- Đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ anh hùng, liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thùy
Trâm; các Giáo sư đầu ngành, đại diện một số Sở Y tế; các anh chị trong Ban vận động
thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc.
- Phóng viên các cơ quan báo chí.
VIII. XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ TRUNG
ƯƠNG HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM KHOÁ II (có Đề án riêng):
IX. CÁC BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI
1- Các bộ phận điều hành Đại hội
1.1- Đoàn Chủ tịch Đại hội: Dự kiến 20-25 anh, chị.
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1.2- Đoàn thư ký Đại hội : 3 anh, chị.
1.3- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: 5 anh, chị.
2- Các tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội
2.1- Tiểu ban tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ : Dự kiến 10 - 15 anh, chị.
2.2- Tiểu ban nội dung: dự kiến 07 - 09 anh, chị.
2.3- Tiểu ban nhân sự, điều lệ: dự kiến 07 - 09 anh, chị.
2.4- Tiểu ban Hậu cần: dự kiến 20 - 30 anh, chị.
X. QUY CHẾ, TRANG PHỤC VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI
1- Qui chế Đại hội: Thẩm quyền của Đại hội.
2- Trang phục đại biểu Đại hội:
- Đại hội có trang phục.
- Nam: Mặc đồng phục do Ban tổ chức Đại hội trang bị tại phiên khai mạc, bế mạc.
- Nữ: Mặc áo dài tại phiên khai mạc, bế mạc.
- Đại biểu lực lượng vũ trang: quân phục, sắc phục theo quy định.
- Đại biểu là người dân tộc thiểu số, tôn giáo: trang phục dân tộc, lễ phục tôn
giáo tại các phiên làm việc tập trung.
3- Chế độ tài chính:
- Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lo chi phí: ăn, ở, đi lại của đại
biểu Đại hội trong thời gian Đại hội; các chi phí phục vụ tổ chức Đại hội.
- Đơn vị, địa phương: Các chi phí đi lại và ăn nghỉ dọc đường từ địa phương
về Hà Nội và ngược lại; các chi phí khác liên quan đến Đoàn Đại biểu.
- Căn cứ vào chương trình Đại hội, Ban tổ chức Đại hội vận động thêm kinh
phí tài trợ để đảm bảo tốt các yêu cầu đề ra.
XI. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1- Tài liệu cho đại biểu gồm:
- Chương trình Đại hội, sổ tay Đại biểu và Qui chế Đại hội.
- Báo cáo của Ban Chấp hành TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá I trình Đại
hội II.
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam khóa I.
- Tham luận của các Đoàn đại biểu, các bộ, ngành và các cá nhân tiêu biểu.
- Dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sửa đổi
(nếu có).
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- Đề án xây dựng Ban Chấp hành TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá II.
- Phụ lục số liệu.
2- Tài liệu khách mời: bao gồm các tài liệu trên trừ các tài liệu về đề án nhân sự Đại hội.
3- Các tài liệu tham khảo:
- Lịch sử Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
- Tạp chí: Điển hình Thầy thuốc trẻ trong các cuộc vận động của Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam trong nhiệm kỳ I.
XII/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1- Tháng 03 năm 2012:
- Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 6 thông qua dự thảo Đề án Đại hội.
- Tổ chức Hội thảo khoa khọc “Vấn đề Y nghiệp tại Việt Nam và vai trò của
Hội Thầy thuốc trẻ”
- Chỉ đạo Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố (cả năm).
2- Tháng 04 năm 2012:
- Tổ chức xin ý kiến BCH về dự thảo Đề án Đại hội.
3- Tháng 05 năm 2012:
- Báo cáo xin ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ban Bí thư Trung Đoàn,
Thường trực Hội LHTN Việt Nam về Đại hội
- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội
- Thành lập các Tiểu ban của Đại hội; thống nhất kế hoạch hoạt động và phân
công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên các Tiểu Ban
- Lập hồ sơ vận động tài trợ
4- Tháng 06 năm 2012:
- Các Tiểu ban triển khai các hoạt động theo kế hoạch.
- Đưa nội dung văn kiện lên các phương tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến
rộng rãi của Thầy thuốc trẻ và các đơn vị liên quan.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất các Video clip phục vụ nội dung Đại hội.
5- Tháng 7 năm 2012:
- Lễ ra quân Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức
khỏe cộng đồng” tại 69 huyện nghèo nhất toàn quốc và ngư dân ven biển.
- Triển khai bình chọn danh hiệu “Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng”
- Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 7 và BCHTƯ Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam lần thứ 6 thông qua chương trình Đại hội và tiến hành hiệp thương nhân
sự theo quy trình.
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- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các GS đầu ngành, Sở Y tế, các bệnh
viện về nội dung văn kiện.
- Hiệp thương báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội LHTN
Việt Nam đề án nhân sự cụ thể BCHTƯ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá II; về
nội dung, công tác chuẩn bị Đại hội, văn kiện dự thảo đã qua góp ý; chương trình
Đại hội; lịch tổ chức Đại hội.
- Triển khai bình chọn danh hiệu “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2012”
6- Tháng 8 năm 2012:
- Hoàn thiện hiệp thương danh sách nhân sự BCHTƯ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
khoá II.
- Tổ chức Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ miền Trung mở rộng năm 2012
- Triển khai thông tri triệu tập Đại hội.
7- Tháng 9 năm 2012:
- Duyệt kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
- Duyệt màn nghệ thuật truyền thống chào mừng Đại hội.
- Hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội
8-Tháng 10 năm 2012:
- Tổng hợp danh sách đại biểu dự Đại hội.
- Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và BCHTƯ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
phiên cuối cùng nhiệm kỳ I.
- Tổ chức Đại hội lần thứ II.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TƯĐ (để b/cáo);
- Thường trực Hội LHTN VN (để b/cáo);
- Bộ Y tế (để b/cáo);
- Bộ Nội vụ (để b/cáo);
- Cục Quản lý KCB BYT (để b/cáo);
- Các PCT Hội TTT VN (để c/đạo);
- Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố;
- Hội LHTN VN các tỉnh, thành phố và đơn
vị trực thuộc (để p/hợp);
- Lưu VP.

TM. BCH HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Tăng Chí Thượng
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