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KẾ HOẠCH 

Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2019 
 

            

 Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-CTĐ, ngày 22/4/2019 của Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh Lạng Sơn về việc khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
năm 2019. Để Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2019 do Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh Lạng Sơn và Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc phối hợp với Hội thầy thuốc 
trẻ, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát 
thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Cao Lộc đạt hiệu quả cao, UBND huyện xây 
dựng Kế hoạch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 
2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo 
năm 2019. 

- Khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 400 người dân tại xã Hồng 
Phong và xã Phú Xá, huyện Cao Lộc. 

- Các đơn vị phối hợp tham gia tổ chức thực hiện tốt chương trình khám, 
chữa bệnh nhân đạo, đảm bảo về chất lượng theo chương trình.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Đối tượng  

- Gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da 
cam, người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn… 

- Số lượng: Xã Hồng Phong 200 người, xã Phú Xá 200 người (do UBND xã 
lựa chọn) 

2. Nội dung 

- Khám tư vấn: Các bệnh nội khoa (tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu), 
bệnh nội tiết, thần kinh, các bệnh xương, khớp… 

- Các chuyên khoa: Mắt, tai - mũi - họng, sản khoa… 

- Cận lâm sàng: Siêu âm tổng quát. 

- Cấp thuốc miễn phí theo danh mục thuốc. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 7h00’ đến 16h30’, ngày 17/7/2019 

  + Buổi sáng: Từ 7h00’ đến 11h30’: Khám 200 người xã Hồng Phong 

  + Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’: Khám 200 người xã Phú Xá: 

- Địa điểm: Tại trạm Y tế xã Hồng Phong. 
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4. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo khám chữa bệnh nhân đạo tỉnh; 

- Lãnh đạo, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị phối hợp; nhà tài trợ, nhà hảo tâm; 

- Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Y tế huyện; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hồng Phong, Phú Xá; 

- Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Trạm y tế xã Hồng Phong, Phú Xá; 

- Phóng viên Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn;  

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

5. Kinh phí: Do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quỹ thiện tâm tập đoàn 
Vingroup tài trợ 400 xuất thuốc. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

2. Phát biểu của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

3. Phát biểu của Đại diện đơn vị phối hợp; 

4. Phát biểu của Lãnh đạo UBND huyện (hoặc xã);  

5. Tặng quà (nếu có) 

6. Chụp ảnh lưu niệm; 

7. Kết thúc khai mạc. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Hồng Phong, xã Phú Xá và 
các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức chương trình đảm bảo 
hiệu quả.  

- Tổng hợp danh sách người khám, chữa bệnh gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
theo thời gian quy định. 

- Huy động lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện, cơ sở, đoàn 
thanh niên tham gia chương trình khám chữa bệnh trong ngày Đoàn làm việc tại 
xã. 

2. Trung tâm Y tế huyện  

- Chuẩn bị xe đưa, đón đoàn y, bác sĩ của Trung tâm; trang thiết bị, dụng cụ 
y tế phục vụ chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo;  

- Cử y, bác sỹ tham gia khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con 
nhân dân. 

 3. UBND xã Hồng Phong, Phú Xá 

  - Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ, Công chức Văn hóa - Xã hội xã xây dựng kế 
hoạch, lịch khám, lựa chọn đối tượng, lập danh sách gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện 
trước ngày 10/7/2019 qua địa chỉ mail hoichuthapdohuyencaoloc@gmail.com; gửi 
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giấy mời cho các đối tượng được khám bệnh nhân đạo; phân lịch thời gian hợp lý 
cho từng thôn (mỗi thôn đến khám theo một thời gian nhất định, VD: thôn A khám 
từ 8h đến 9h sáng, thôn B khám từ 9h đến 10h…)  tránh trường hợp để người bệnh 
phải chờ đợi lâu.  

 - Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã về chương trình khám bệnh 
nhân đạo, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí.  

 - Cử cán bộ, công chức xã, lực lượng Đoàn thanh niên, tổ chức đoàn thể xã 
tham gia hỗ trợ chương trình khám chữa bệnh nhân đạo. 

- UBND xã Hồng Phong chỉ đạo trạm Y tế xã chuẩn bị tốt chương trình khai 
mạc: Ma két, ghế ngồi, nước uống cho đại biểu; bố trí bàn khám, cấp phát thuốc 
miễn phí cho người dân. 

 Trên đây là Kế hoạch khám, chữa bệnh nhân đạo, tư vấn cấp phát thuốc miễn 
phí cho nhân dân trên địa bàn xã Hồng Phong, Phú Xá huyện Cao Lộc. Đề nghị các 
cơ quan liên quan  phối hợp, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       KT. CHỦ TỊCH                                                                        
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH                                
- TT Huyện ủy;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Hội Chữ thập đỏ huyện;                                               
- Trung tâm Y tế huyện;  
- UBND xã Hồng Phong, Phú Xá;                                                                                                                                 
- Lưu: VT.                                                                                             
                                                                                                        

                                                                                                           Hoàng Quy 
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