HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
***
Số: 16 KH/TWH

Hà Nội, ngày 9 tháng 07 năm 2012

KẾ HOẠCH
Tổ chức hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức
khỏe cộng đồng”
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2012 của Thủ tướng Chính
phủ và Kế hoạch số 418 KH/TWĐTN ngày 18/6/2012 của Ban Bí thư Trung
ương Đoàn về hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
(27/7/1947 – 27/7/2012); nhằm thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước
nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã
cống hiến, hi sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất
đất nước; hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Hội Thầy
thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng
với những nội dung cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo nên đợt hoạt động cao điểm đẩy mạnh triển khai các chương trình,
các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam,
trong đó hướng mạnh đến các hoạt động an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp
vì cộng đồng trong các tầng lớp thanh niên, Thầy thuốc trẻ, sinh viên các trường
y, dược trong toàn quốc; tăng cường phương pháp huấn luyện cán bộ theo hình
thức trực quan của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
2. Thông qua hành trình nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng
Thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó tiếp tục khẳng định vai
trò, vị trí và uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào
sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
3. Việc tham gia hành trình cần có sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị,
đảm bảo tinh thần “Phấn khởi, thiết thực, an toàn”. Huy động tốt sự tham gia
của thanh niên, Thầy thuốc trẻ các đơn vị trên chặng đường hành trình đi qua.
II/ NỘI DUNG
1. Chủ đề hành trình: “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – tình nguyện vì
sức khỏe cộng đồng”
2. Nội dung hoạt động
- Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng
quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước; trong đó
tập trung tổ chức các hoạt động tại 69 huyện nghèo và ngư dân các xã bãi
ngang ven biển.
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- Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức
khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình, tặng quà cho nữ công nhân ở các khu
công nghiệp, khu chế xuất.
- Tổ chức tặng quà, mổ mắt miễn phí cho người già, phẫu thuật dị tật bẩm
sinh cho trẻ em.
- Tổ chức khám sàng lọc ung thư cho người dân tại 69 huyện nghèo trong
cả nước.
- Tổ chức tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư
vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học.
- Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện
- Tổ chức các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng (theo hướng
dẫn tại công văn số 36/TWH ngày 22/3/2012 của Thường trực ĐCT UBTW Hội
LHTN Việt Nam).
- Tổ chức các đoàn Thầy thuốc trẻ tình nguyện đi khám bệnh, tư vấn sức
khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân nước bạn Lào,
Campuchia nhân Năm hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.
3. Chỉ tiêu phấn đấu
- Số lượng Thầy thuốc trẻ tham gia: 5.000 Thầy thuốc trẻ
- Số lượng người dân được khám chữa bệnh: 100.000 người
- 10.000 người được tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản và tư
vấn dinh dưỡng cho trẻ em.
- 1.000 người già được mổ mắt miễn phí, 200 trẻ em được phẫu thuật dị tật
bẩm sinh.
- 10.000 người dân được khám sàng lọc ung thư
- Vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện: tiếp nhận được
20.000 đơn vị máu
- Mỗi tỉnh, thành phố tổ chức được ít nhất 01 ngày hội rửa tay bằng xà
phòng cho trẻ em phòng chống bệnh tay chân miệng.
4. Đối tượng tham gia hành trình
Thanh niên, Thầy thuốc trẻ của Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam và các nhà tài trợ, nhà đồng hành, tình nguyện viên.
5. Thời gian tổ chức hành trình
Hành trình được chia thành 02 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Từ 21/7 – 13/10/2012: Tổ chức triển khai tất cả các nội
dung trên trừ nội dung khám sàng lọc ung thư.
+ Sáng ngày 13/10/2012, Hội LHTN, Hội, CLB Thầy thuốc trẻ của tất cả
các tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức
khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân tại địa phương, đơn vị
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chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ
II, nhiệm kỳ 2012 – 2015 (có hướng dẫn riêng)
- Giai đoạn 2: Từ sau đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2015 (dự kiến cuối tháng 10/2012) đến hết
tháng 11/2012 với nội dung khám sàng lọc ung thư cho người dân tại 69
huyện nghèo trong cả nước chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội LHTN Việt Nam
- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy hành trình cấp Trung ương do
Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam làm cơ quan thường trực. Ban Chỉ
đạo, Ban Chỉ huy hành trình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hành trình
theo Kế hoạch.
- Đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam:
+ Phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan
xây dựng Phương án tổ chức Lễ ra quân Hành trình cấp Trung ương kết hợp với
phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam lần thứ II.
+ Phối hợp với Hội LHTN, Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa thiên – Huế, các bệnh viện ngành Công an,
Quân đội vận động hỗ trợ một phần thuốc, quà tặng và cử các đoàn Thầy thuốc
trẻ hỗ trợ tổ chức tại 69 huyện nghèo trong cả nước.
+ Vận động nguồn lực và tổ chức khám sàng lọc ung thư cho 10.000
người dân tại 69 huyện nghèo trong cả nước.
- Đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chỉ đạo Hội, CLB Doanh nhân
trẻ các tỉnh, thành phố vận động, đóng góp hỗ trợ kinh phí, quà tặng và phối hợp
với Hội, CLB Thầy thuốc trẻ của tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tại địa
phương, đơn vị.

- Đề nghị Báo Thanh niên, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Công ty Đại sứ
trẻ (Thương hiệu Yeah1) tổ chức tuyên truyền cho Hành trình.
- Giao Mạng An sinh xã hội của Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối
hợp vận động nguồn lực cho Hành trình.
- Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Hành trình vào ngày 22/7/2012 tại huyện Phù
Yên, tỉnh Sơn La.
2. Hội LHTN các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hành trình và ra quân Hành trình vào cuối
tháng 7/2012
- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thành lập Ban Chỉ đạo, Ban
Chỉ huy hành trình cấp tỉnh, thành phố.
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- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chủ động liên hệ với Ban Chỉ huy hành
trình để tổ chức hành trình theo Kế hoạch.
- Kết hợp việc ra mắt Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam cấp tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh, thành phố chưa có tổ chức Hội,
CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh). Tổ chức Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh,
thành phố.
- Đề nghị Hội LHTN, Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố có
đường biên giới với nước bạn Lào, Campuchia và đặc biệt là các thành phố
trực thuộc Trung ương, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức các đoàn Thầy thuốc
trẻ tình nguyện đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng
quà cho người dân nước bạn Lào, Campuchia nhân Năm hữu nghị Việt Nam –
Lào, Việt Nam – Campuchia.
- Thường xuyên báo cáo kết quả, hình ảnh, bài viết về Hội LHTN Việt Nam
qua Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ĐT: 04.62631976, email:
hoitttvn@gmail.com

Nơi nhận:
- Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng
Trưởng Ban Dân vận TW (để b/cáo);
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn
phòng TW Đảng (để b/cáo);
- UBTWMTTQ Việt Nam (để b/cáo);
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);
- Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Chủ tịch, các PCT Hội LHTN VN,
Hội TTT VN;
- Hội LHTN, Hội TTT các tỉnh, thành
phố,đơn vị trực thuộc;
- Hội DNT VN;
- Báo Thanh niên; Cổng TT Thánh Gióng;
- Các Trung tâm trực thuộc TW Hội;
- Lưu VP.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Phi Long
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