
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
BAN QUÂN DÂN Y 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 34/KH-BQDY 

 
Lạng sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

                
KẾ HOẠCH  

Công tác kết hợp Quân dân y năm 2019 
 

         Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020; 

         Căn cứ kế hoạch số 242/KH-QDY ngày 20 tháng 02 năm 2010 của Ban 

Quân dân Y Quân khu I kế hoạch triển khai thực hiện công tác kết hợp quân dân 

y năm 2019; 

    Ban quân dân y tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động như sau: 

I.  MỤC TIÊU 

          1.Mục tiêu chung 

           Tạo điều kiện cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới, vùng trọng 

điểm quốc phòng an ninh được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày 

càng cao; tăng cường khả năng đáp ứng của ngành y tế trong các tình huống 

khẩn cấp. 

          2. Mục tiêu cụ thể 

          -Mục tiêu 1: Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, thuốc phục vụ khám, chữa 

bệnh và phòng chống dịch bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y ở vùng 

sâu, vùng xa, biên giới. Tổ chức khám, chữa bệnh  miễn phí cho các đối tượng chính 

sách, người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

-Mục tiêu 2: Tổ chức huấn luyện các đơn vị cơ động quân dân y, sẵn sàng 

tham gia khắc phục giảm nhẹ tổn thất do thiên tai thảm họa, dịch bệnh và các tình 

huống khẩn cấp khác.  

-Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên ngành y tế, sẵn sàng 

động viên theo qui định của pháp luật, thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ 

quân sự, tuyển sinh quân sự hàng năm. 

           -Mục tiêu 4: Tiếp tục củng cố nâng cấp trạm y tế xã biên giới đạt Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

2.1. Hoàn thiện về tổ chức hệ thống  Ban quân dân y các cấp, quán triệt 

các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng; xây dựng các 

kế hoạch bảo đảm 

- Kiện toàn Ban quân dân y theo Thông tư số 08/2005/TTLT-BYT-BQP 

ngày 16/3/2005 của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng;  
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- Tổ chức quán triệt Luật Sỹ quan QĐNDVN, Luật Giáo dục quốc phòng và 

an ninh; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015,Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 

22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về xây dựng các tỉnh/thành phố thành khu vực 

phòng thủ vững chắc trong tỉnh hình mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội  và y tế 

với bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng khu vực  phòng thủ tỉnh và các 

huyện, thành phố; 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ y tế có kiến thức về các nội 

dung: phòng thủ dân sự, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, 

phòng chống khủng bố, xây dựng lực lượng dự bị động viên ,lực lượng cơ 

động và xây dựng các kế hoạch thực hiện của ngành Y tế địa phương theo qui 

định. 

- Chuẩn bị  tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019. 

2.2. Tăng cường năng lực y tế cơ sở 

          - Ban Quân dân y tỉnh và các huyện, thành phố chủ động tổ chức rà soát 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y; đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở 

hạ tầng và mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

quân dân y bao gồm:       
           + Duy trì mô hình điểm về kết hợp quân dân y tại trạm y tế kết hợp Quân 

dân Y đoàn 338, xã Tú Đoạn, Lộc Bình.   

            + Hỗ trợ sửa chữa nâng cấp trạm y tế, bổ sung trang thiết bị y tế thiết yếu 

cho các trạm y tế cơ sở y tế khu vực biên giới, trạm y tế kết hợp quân dân y tại 

các đồn biên phòng. 

- Mở rộng các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y đủ điều kiện khám 

chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân và lực lượng vũ trang trong khu vực 

theo Luật Bảo hiểm y tế. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, huấn luyện, đào tạo tại chỗ nhằm 

nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ nhân viên y tế tại các cơ sở 

khám chữa bệnh quân dân y.  

- Tham gia huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu, y học quân sự cho dân quân 

tự vệ, lực lượng y tế chuyên ngành , sinh viên trường cao đẳng và học sinh các 

trường trung học phổ thông. 

2.3. Nâng cao chất lượng các đơn vị y tế dự bị động viên, xây dựng các 

đội cơ động quân dân y phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ 

- Quản lý, nắm chắc nguồn nhân lực, phương tiện, trang bị, vật chất, vật 

tư y tế và khả năng động viên Y tế của địa phương. Kiện toàn kế hoạch huy 

động trang thiết bị y tế cho đơn vị dự bị động viên. 

- Rà soát, đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phố tăng cường đào tạo sỹ 

quan dự bị ngành Y tế, đề nghị thăng quân hàm cho sỹ quan dự bị theo Luật sỹ 

quan QĐNDVN và bổ nhiệm vào chức danh chỉ huy của đơn vị dự bị động 

viên;   
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 - Rà soát, điều chỉnh kế hoạch kết hợp quân dân y phòng chống dịch 

bệnh, thiên tai, thảm hoạ; kiện toàn các tổ đội cơ động theo Nghị định 

129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 về huy động ngành y tế khi có chiến tranh 

và tình trạng khẩn cấp; xây dựng các phương án xử trí các tình huống khẩn cấp 

sát với yêu cầu thực tế của địa phương, đơn vị;  

         2.4. Công tác khám chữa bệnh chính sách và khám sức khỏe thực hiện 

nghĩa vụ quân sự 

          - Ban Quân dân Y tỉnh phối hợp với Viện Quân y 91 tổ chức khám bệnh 

miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách tại xã Xuất Lễ, huyện Cao 

Lộc,tỉnh Lạng Sơn. 

          - Ban quân dân y cấp huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức  

khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà … nhân dịp kỷ niệm 

72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) và 74 năm ngày quốc 

khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945- 02/9/2019) và 

75năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam( 22/12/1944- 22/12/2019)  

và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân ... 

- Thực hiện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm theo 

Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 18/10/2016 của liên Bộ 

Y tế và Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

III. KINH PHÍ 

- Nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh và các huyện,thành phố. 

- Nguồn kinh phí ngân sách thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. 

- Ngân sách từ chương trình kết hợp quân dân y năm 2019. 

- Nguồn vốn hợp phác khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Quân dân y tỉnh 

    - Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban quân dân y tỉnh): 

         +  Chủ trì tham mưu UBND tỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch. 

         + Kiện toàn và nâng cao chất lượng tham mưu của các thành viên Ban 

quân dân y trong việc xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò của Ban quân dân y 

trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát Ban quân dân y cấp huyện/thành phố. 

+ Tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Các thành viên Ban quân dân y, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, 

tổ chức các hoạt động kết hợp công tác dân vận, hoạt động nhân đạo, thực hiện 

chính sách xã hội thông qua hoạt động truyền thông và khám chữa bệnh cho 

đồng bào vùng sâu, vùng xa vùng biên giới nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7, ngày 

22/12 hoặc sau các đợt bão lũ thiên tai thảm họa... 

2. Ban Quân dân y các huyện, thành phố 
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- Kiện toàn và nâng cao chất lượng tham mưu của các thành viên Ban 

quân dân y trong việc xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò của Ban quân dân y 

trong việc kiểm tra giám sát các hoạt động của công tác kết hợp quân dân y. 

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động kết hợp công tác dân vận, hoạt 

động nhân đạo, thực hiện chính sách xã hội thông qua hoạt động khám chữa 

bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa vùng biên giới nhân dịp kỷ niệm ngày 

27/7, ngày 22/12 hoặc sau các đợt bão lũ thiên tai thảm họa... 

- Chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và các đơn vị liên 

quan nghiêm túc thực hiện khám tuyển quân hàng năm theo Thông tư Liên tịch 

số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 18/10/2016  của liên Bộ Y tế và Quốc phòng 

Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí cho các hoạt 

động quân sự quốc phòng địa phương nói chung và công tác kết hợp quân dân y 

nói riêng. 

3. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự các huyện, 

thành phố: Tăng cường đào tạo sỹ quan dự bị ngành Y tế; xét thăng quân hàm 

cho sỹ quan dự bị theo Luật sỹ quan dự bị và bổ nhiệm quân nhân dự bị vào các 

đơn vị dự bị động viên ngành Y tế; Tập huấn y học quân sự cho cán bộ, nhân 

viên các đơn vị dự bị động viên có kiến thức về các nội dung: phòng thủ dân sự, 

xây  dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng chống khủng bố, 

xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng cơ động và xây dựng các kế 

hoạch thực hiện của ngành y tế địa phương theo quy định. 

4. Đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: chỉ đạo các đồn biên 

phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động trạm y tế kết hợp  

Quân dân y và phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch. 

5.  Đề nghị Đoàn kinh tế Quốc phòng 338, Quân khu I: chủ động xây 

dựng mô hình điểm kết hợp Quân dân y tại trạm y tế kết hợp Quân dân Y đoàn 

338, xã Tú Đoạn, Lộc Bình và phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch. 

6. Công tác báo cáo: báo cáo 6 tháng trước ngày 15/7/2019 và báo cáo 

năm trước ngày 15/12/2019. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động kết hợp quân dân y tỉnh Lạng Sơn năm 

2019 ./.         
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Vụ KH-TC Bộ Y tế (B/c); 
- Ban Quân dân Y QKI; 
- Bộ CHQS tỉnh; 
- Bộ CHBĐBP tỉnh; 
- Đoàn Kinh tế Quốc phòng 338; 
- Thành viên Ban Quân dân y tỉnh 
(QĐ số 459/QĐ-UBND; QĐ số 1550/QĐ-UBND; 
QĐ số 1183/QĐ-UBND); 
- Lưu:VT, NVY( PĐC). 

                TRƯỞNG BAN  
 
 
 

 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thế Toàn 
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