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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng
tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Kế hoạch số 386 KH/TWĐTN ngày 27/3/2012 của Ban Bí thư Trung
ương Đoàn về “Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012”; Thực hiện chương
trình công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2012, tiếp nối thành công của chuyến
công tác từ thiện “Lý Sơn trong trái tim thầy thuốc trẻ” năm 2010, Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh
viện Hữu Nghị, Bệnh viện Mắt Trung ương, các bệnh viện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh và Quảng Ngãi tổ chức Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng tại Huyện đảo Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với chủ đề: “Lý Sơn ngày trở về”, cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 03 năm ngày thành lập Hội Thầy thuốc
trẻ Việt Nam (28/6/2009 – 28/6/2012) và ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 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.
2. Tiếp tục thực hiện các chương trình, các cuộc vận động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam, trong đó hướng mạnh đến các hoạt động xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng
trong các tầng lớp thanh niên, Thầy thuốc trẻ; 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.
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.
II- NỘI DUNG
1. Đối tượng: 1.000 người dân thuộc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người dân và
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Từ ngày 28/06 đến 30/6/2012 (có chương trình kèm theo)
- Địa điểm: Tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Nội dung Chương trình:
- Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân nghèo
- Mổ mắt miễn phí 50 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tặng quà cho các gia đình chính sách, trang thiết bị y tế thiết yếu cho Trung tâm y
tế huyện.
- Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với nhân dân huyện đảo
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các bệnh viện.
- Là đầu mối thường trực điều hành tổng thể hoạt động phối hợp để triển khai theo Kế hoạch.
- Thành lập đoàn Thầy thuốc trẻ tham gia chương trình
- Chuẩn bị thuốc và vận động nguồn lực tài trợ cho chương trình.
2. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
- Làm việc với Chính quyền huyện đảo Lý Sơn và các đơn vị liên quan chuẩn bị
các điều kiện đảm bảo triển khai chương trình, cụ thể như sau:
+ Bố trí địa điểm khám bệnh, mổ mắt miễn phí, giao lưu văn nghệ.
+ Thông báo, mời người dân đến khám bệnh
+ Bố trí địa điểm ăn nghỉ cho đoàn Thầy thuốc trẻ (kinh phí ăn nghỉ của đoàn Thầy
thuốc trẻ từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh do Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ, kinh phí ăn
nghỉ của các Thầy thuốc trẻ, cán bộ của tỉnh do Hội LHTN tỉnh, huyện hỗ trợ)
+ Tổ chức khám sàng lọc về mắt cho người dân để tiến hành mổ mắt miễn phí
(hoàn thành trước ngày 25/6/2012).
+ Cử 03 Bác sĩ, 02 Điều dưỡng tham gia cùng đoàn khám chữa bệnh.
+ Thực hiện công tác trang trí khánh tiết, băng zôn, khẩu hiệu, sân khấu cho
Chương trình.
+ Chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ, âm thanh, loa đài và các điều kiện đảm bảo khác
để tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ vào tối 28/6/2012.
- Đặt vé tàu ra đảo cho đoàn Thầy thuốc trẻ (ra đảo ngày 27/6, về ngày 30/6/2012).
- Mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự chương trình khai mạc, giao lưu văn nghệ.
- Mời các cơ quan báo chí, truyền hình của Trung ương thường trú tại tỉnh và của
tỉnh tuyên truyền cho chương trình./.

Nơi nhận:
- TT Hội LHTN VN (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT Hội TTT VN (để b/c);
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- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (ph/hợp);
- Lưu VP.
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