HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
***
Số: 79/TWH

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2012

PHƯƠNG ÁN
Tổ chức Lễ ra quân hành trình
“Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”
Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012 và Kế
hoạch số 16 KH/TWH ngày 09/7/2012 về Tổ chức hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo
lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Thường trực Ban Chỉ huy hành trình xây
dựng phương án tổ chức Lễ ra quân như sau:
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của hành
trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.
- Lễ ra quân được tổ chức trang trọng, hiệu quả và đảm bảo tiết kiệm.
II/ NỘI DUNG
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 7h00, ngày 22 tháng 7 năm 2012.
- Địa điểm: Công viên 2/9, Thị trấn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
2. Thành phần tham dự: 1.000 người
2.1 Đại biểu khách mời:
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương.
- Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Thường trực Hội LHTN Việt Nam
- Lãnh đạo Bộ Y tế
- Đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, các Ban ngành của tỉnh Sơn La và huyện Phù
Yên, tỉnh Sơn La.
- Các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.
- Lãnh đạo các bệnh viện tại tỉnh Sơn La và huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
- Các nhà tài trợ, đồng hành.
- Các cơ quan báo đài.
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2.2 Đại biểu triệu tập
- Thầy thuốc trẻ của các bệnh viện, cơ sở y tế Quân, Dân y, trung tâm y tế đóng
trên địa bàn tỉnh Sơn La và huyện Phù Yên: 200 người.
- Các tình nguyện viên là sinh viên các trường Y, Dược, thanh niên tình nguyện,
Công an, Quân đội: 800 người.
3. Chương trình Lễ ra quân:
- Đón tiếp đại biểu
- Văn nghệ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Phát động chương trình ra quân hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” của lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
- Văn nghệ (Bài hát của hành trình)
- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Sơn La
- Phát biểu hưởng ứng của đại diện các bộ ngành, đại diện các cá nhân Thầy thuốc
trẻ tiêu biểu.
- Tặng quà cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn
- Ra mắt Ban chỉ huy hành trình, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Sơn La, các đội
hình Thầy thuốc trẻ tình nguyện
- Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao cờ xuất quân cho Ban chỉ
huy, các đội hình Thầy thuốc trẻ tình nguyện
- Kết thúc buổi lễ. Tiễn đoàn Thầy thuốc trẻ và các tình nguyện viên đi tham gia
các hoạt động.
4. Các hoạt động ngay sau Lễ ra quân:
- Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân và mổ
mắt miễn phí cho 50 người cao tuổi thuộc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người dân có
hoàn cảnh khó khăn: Mổ mắt tại bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, khám bệnh tại
trường tiểu học 02 xã: Tường Hạ và Tường Thượng, huyện Phù Yên.
- Tổ chức hiến máu tình nguyện trong sinh viên các trường Y, Dược, thanh niên
tình nguyện: tổ chức tại Công viên 2/9, Thị trấn huyện Phù Yên
- Tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em phòng chống bệnh tay chân
miệng ngay tại địa điểm Lễ ra quân (Công viên 2/9); tổ chức các đội hình thanh niên tình
nguyện làm vệ sinh môi trường, làm sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi của trẻ em.
Phát miễn phí và hướng dẫn việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trong các nhà trẻ,
mẫu giáo, nhóm trẻ và trong các hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi bằng nước xà phòng, hóa
chất khử khuẩn thông thường hoặc Chloramin B.
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- Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học
của huyện Phù Yên (địa điểm tổ chức do Hội LHTN tỉnh Sơn La lựa chọn).
5. Các đội hình tình nguyện ra quân:
- Đội hình khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí.
- Đội hình tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ cho nữ công nhân ở các
khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Đội hình mổ mắt miễn phí cho người nghèo.
- Đội hình mổ tim miễn phí.
- Đội hình phẫu thuật dị tật bẩm sinh miễn phí cho trẻ em.
- Đội hình tập huấn sơ cấp cứu cơ bản.
- Đội hình tư vấn dinh dưỡng.
- Đội hình phòng chống bệnh tay chân miệng.
- Đội hình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân nước bạn Lào, Campuchia
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam:
- Xây dựng phương án tổ chức Lễ ra quân.
- Lập danh sách và mời các đại biểu khách mời là Lãnh đạo các cơ quan Trung
ương, lãnh đạo tỉnh Sơn La.
- Xây dựng chương trình và kịch bản chi tiết của Lễ ra quân.
- Vận động tài trợ từ các bệnh viện, các doanh nghiệp, doanh nghiệp dược trên cả nước:
thuốc, quà cho người dân, nguồn lực mổ mắt miễn phí, xà phòng, cloraminB....
- Cử đoàn Thầy thuốc trẻ của Viện Mắt Trung ương cùng các trang thiết bị y tế để mổ
mắt cho 50 người cao tuổi gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
`
- Điều phối triển khai kế hoạch tổ chức Lễ ra quân.
- Các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo.
2. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội LHTN Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn
Cao su Việt Nam
- Vận động quà tặng cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn
- Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức Lễ ra quân
3. Cổng Tri thức Thánh Gióng – Thường trực Mạng An sinh xã hội của Hội
LHTN Việt Nam
- Xây dựng Phương án truyền thông và mời các cơ quan báo chí Trung ương tuyên
truyền cho Lễ ra quân
4. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La.
- Báo cáo Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban, ngành của tỉnh, Sở Y tế, các
bệnh viện, lãnh đạo huyện Phù Yên và các đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo, tạo mọi
điều kiện để đăng cai tổ chức Lễ ra quân cấp Trung ương.
- Lập danh sách và mời các đại biểu khách mời là đại diện lãnh đạo các Ban, ngành
của tỉnh, Sở Y tế, Lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế của tỉnh và huyện Phù Yên.
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- Cử đoàn Thầy thuốc trẻ tình nguyện gồm ít nhất 18 bác sĩ, 8 điều dưỡng cùng các
trang thiết bị y tế: máy siêu âm xách tay, điện tim, huyết áp, ống nghe... để khám bệnh,
phát thuốc cho 500 người dân gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
- Làm việc với bệnh viện huyện Phù Yên tổ chức khám sàng lọc để chọn ra 50
người cao tuổi đủ điều kiện sức khỏe, đúng đối tượng gia đình chính sách, gia đình có
hoàn cảnh khó khăn (hoàn thành trước ngày 17/7/2012).
- Chủ trì tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho giáo viên các trường mầm
non của huyện Phù Yên.
- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện làm vệ sinh môi trường, làm sạch
nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi của trẻ em. Phát miễn phí và hướng dẫn việc thường
xuyên rửa tay bằng xà phòng trong các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ và trong các hộ gia
đình có trẻ dưới 6 tuổi bằng nước xà phòng, hóa chất khử khuẩn thông thường hoặc
Chloramin B. Mời các em thiếu nhi đến dự ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em
phòng chống bệnh tay chân miệng.
- Huy động thanh niên và sinh viên tham gia chương trình đảm bảo số lượng Thầy
thuốc trẻ, thanh niên tham gia Lễ ra quân và tổ chức hiến máu tình nguyện ngay sau Lễ ra
quân (Thầy thuốc trẻ, sinh viên trường Y, Dược mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu;
thanh niên tình nguyện mặc áo thanh niên Việt Nam, quần sẫm màu; thanh niên các dân
tộc mặc trang phục dân tộc; thanh niên lực lượng vũ trang mặc trang phục của ngành)
- Phối hợp với Văn phòng Hội LHTN Việt Nam chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho
buổi lễ như: âm thanh, MC, ca sỹ... cũng như các điều kiện đảm bảo khác.
Trên đây là phương án tổ chức Lễ ra quân hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời
Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy
thuốc trẻ Việt Nam trân trọng đề nghị các đơn vị, tổ chức phối hợp triển khai có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);
- Chủ tịch Hội LHTN VN (để b/cáo);
- Thành viên BCĐ, BCH Hành trình;
- Hội LHTN tỉnh Sơn La (để t/hiện);
- Các tỉnh, thành Hội và các đơn vị
trực thuộc (để t/hiện);
- Lưu VP.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTƯ HỘI LHTN VIỆT NAM
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Bá Tĩnh
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