
1 
 

 

KẾ HOẠCH 
 Phát động Chương trình Sức khoẻ Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn 

 

         Thực hiện kế hoạch số 63/KH-BYTngày 24/01/2019 của Bộ Y tế về Phát   

động Chương trình Sức khoẻ Việt Nam, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai 

thực    hiện như sau: 

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

           1. Mục đích: Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành tại 

tỉnh Lạng Sơn trong triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời vận động nhân dân thực hiện nếp sống 

lành mạnh dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

           2. Yêu cầu :  

           - Triển khai đồng bộ theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến huyện theo 

chương trình của Bộ Y tế.   

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan tại các đường phố chính 

trước  

07 ngày diễn ra Hội nghị ( 27/02/2019). 

- Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong triển khai thực 

hiện kế hoạch. 

           II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1.Tên hoạt động: Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam. 

2. Thời gian: sáng ngày 27/02/2019. 

3. Nội dung: ( tổ chức chương trình trực tuyến với các hoạt động cùng 

kịch bản, cùng thời gian như ở đầu cầu Trung ương ) bao gồm: 

- Đo huyết áp, xét nghiệm nhanh đường máu, tư vấn sức khỏe. 

- Phát động Chương trình. 

- Tập thể dục giữa giờ.... (Bộ Y tế sẽ xây dựng 01 video clip ngắn hướng 

dẫn bài tập thể dục phù hợp và gửi cho tất cả các địa phương để thống nhất sử 

dụng) 

- Tổ chức đi xe đạp diễu hành. 

- Hội nghị triển khai công tác y tế dự phòng. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

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

Số: 20/KH-SYT Lạng Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2019 
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 ( có chương trình kèm theo ) 

4. Địa điểm: 

4.1. Tuyến tỉnh: tại phòng họp trực tuyến tầng 7, Chi nhánh Viettel Lạng 

Sơn (Đường Hùng Vương, xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn). 

4.2. Tuyến huyện: Tại phòng họp trực tuyến của Trung tâm Viettel các 

huyện. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

1. Đầu cầu tuyến tỉnh:  

* Tham dự tại Hội trường: 52 người 

 - Mời Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 - Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. 

- Mời Lãnh đạo UBND tỉnh ( chủ trì hội nghị). 

- Mời Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Mời Lãnh đạo các Sở (10): Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể 

thao và Du Lịch, Sở Thông tin truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội, Sở Công thương, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh. 

         - Sở Y tế (11): Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành và trưởng các phòng trực 

thuộc. 

         - Các đơn vị tuyến tỉnh ( Lãnh đạo, Trưởng phòng kế hoạch và khoa 

chuyên môn 03 người/đơn vị =15): Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện PHCN, 

Bệnh viện YHCT, Bện viện Phổi, Trung kiểm soát bệnh tật. 

         - UBND thành phố Lạng Sơn (02): Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Văn 

phòng. 

         - Trung tâm Y tế Thành phố(10): Lãnh đạo, Trưởng phòng Kế hoạch- 

Nghiệp vụ, Đội trưởng đội YTDP; Lãnh đạo các trạm y tế xã , phường. 

          * Hưởng ứng,cổ động và kiểm tra sức khỏe ngoài Hội trường: 60 người 

          - Đoàn xe cổ động (10 xe đạp và 40 xe máy ): 50 người. 

          - Đoàn y,bác sĩ ( đo huyết áp, xét nghiệm đường máu) : 10 người 

2. Đầu cầu tuyến huyện (10 huyện): 

 - Mời Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện. 

          - Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy. 

 - Mời Lãnh đạo UBND huyện ( chủ trì hội nghị). 

 - Mời Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện. 

 - Mời Lãnh đạo các phòng liên quan  

          - Trung tâm Y tế các huyện. 

           + Lãnh đạo, Trưởng khoa phòng liên quan. 

         + Lãnh đạo các trạm y tế xã , thị trấn. 

          * Hưởng ứng,cổ động và kiểm tra sức khỏe ngoài Hội trường: 36 người 



3 
 

          - Đoàn xe cổ động ( 10 xe đạp và 20 xe máy ):30 người. 

          - Đoàn y, bác sĩ ( đo huyết áp, xét nghiệm đường máu): 06 người. 

         IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

         1.Tại tuyến tỉnh: 

         - Phòng Nghiệp vụ Y: 

        + Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.  

        + Tham mưu văn bản gửi Công an thành phố hỗ trợ xe cảnh sát dẫn đường 

đoàn diễu hành. 

         +Tham mưu công văn gửi cơ quan truyền thông tỉnh đưa tin các hoạt động 

liên quan đến chương  trình phát động sức khỏe. 

        + Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu giấy mời các đại biểu tham dự tại 

đầu  trực tuyến tuyến tỉnh. 

        -  Văn phòng Sở: 

        +  Liên hệ với cơ quan Viettel Lạng Sơn chuẩn bị Hội trường trực tuyến và 

công tác hậu cần liên quan. 

        + Tham mưu giấy mời các đại biểu tham dự tại đầu trực tuyến tuyến tỉnh. 

        + Chủ động cập nhật tài liệu, in đủ cho các thành phần dự Hội nghị tuyến 

tỉnh. 

          - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật: xây dựng kế hoạch thực hiện xong 

trước ngày 20/02/2019 gồm các nội dung chính sau: 

     + Chuẩn bị  nội dung tài liệu truyền thông, hướng dẫn các đơn vị truyền 

thông tuyến huyện tổ chức tuyên truyền 01 tuần trước ngày 27/02/2019. 

          + Hợp đồng treo 30 băng rôn tuyên truyền và 50 áo phông in nội dung 

tuyên truyền về phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại thành phố Lạng Sơn. 

         + Bố trí 01 xe ôtô  có gắn Pano tuyên truyền tham dự diễu hành, xây dựng 

lộ trình diễu hành phù hợp tại địa bàn tỉnh. 

         + Chuẩn bị máy xét nghiệm đường máu và test cho: bệnh viện đa khoa, 

trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

         +  Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phát động Chương trình Sức khỏe 

tạintinhr Lạng Sơn. 

         + Nguồn kinh phí: thuộc chương trình mục tiêu Y tế- Dân số 2019. 

          - Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn:  

          + Cử 50 sinh viên mặc áo đồng phục đoàn thanh niên ( hoặc áo phông có 

in nội dung tuyên truyền ) tham gia diễu hành.   

          + Chuẩn bị 10 xe đạp và 40 xe máy tập trung tại sân Hội nghị trực tuyến. 

          + Lập danh sách các thành phần tham dự gửi Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế 

và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 25/02/2019. 

          - Bệnh viện đa khoa tỉnh: cử y bác sĩ và phối hợp với Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật triển khai đo huyết áp, tư vấn sức khoẻ, xét nghiệm đường máu cho 

60 đại biểu tham dự Hội nghị ngày 27/2/2019.  
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2. Tại tuyến huyện:  

- Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung 

theo kịch bản của Bộ Y tế phù hợp với thực tế tại địa bàn xong trước ngày 

20/02/2019. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 02/03/2019. 

          Trên đây là kế hoạch phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại tỉnh 

Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế ( báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- UBND các huyện, thành phố ( phối hợp) ; 
- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật; 
- Bệnh viện đa khoa tỉnh ; 
- Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn ; 
- Giám đốc và các PGĐ Sở; 
- Công đoàn Ngành Y tế ; 
- Các phòng trực thuộc Sở; 
- Công ty Viettel Lạng Sơn; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu:VT, NVY( PĐC). 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thế Toàn 
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CHƯƠNG TRÌNH  

"Phát động Chương trình Sức khoẻ Việt Nam”  

                             Thời gian: 7h00, ngày 27/02/2019 

                     Địa điểm: Bộ  Y tế- Tỉnh Lạng Sơn- Các huyện tại Lạng Sơn 

(Kèm theo kế hoạch số       /KH-SYT ngày     /02/2019 của Sở Y tế Lạng Sơn) 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

Đo huyết áp, xét nghiệm nhanh đường máu, kiểm tra, tư vấn sức khỏe  

(Sảnh phòng họp trực tuyến tầng 7, Chi nhánh Viettel Lạng Sơn) 

07h00 - 9h30 Tổ chức các bàn đo huyết áp, xét nghiệm nhanh 

đường máu, kiếm tra, tư vấn sức khỏe... cho đại 

biểu.  

 Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam ( Theo clip của đầu cầu Bộ Y tế) 

( Trực tuyến tại phòng họp trực tuyến tầng 7, Chi nhánh Viettel Lạng Sơn) 

08h00 - 08hl5 Chương trình ca nhạc Đội ca nhạc thiếu nhi 

08hl5 - 08h20 Giới thiệu Chương trình Người dẫn chương trình 

08h20 - 08h30 Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam Thủ tướng Chính phù 

08h30 - 08h45 Công bố Chương trình hành động triển khai 

Chương trình Sức khỏe Việt Nam 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

08h45 - 08h55 Phát biểu của Tổ chức Y tế thế giới Trướng đại diện WHO 

Tập thể dục giữa giờ để hưởng ứng hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe  

(Hội trường phòng họp trực tuyến tầng 7, Chi nhánh Viettel Lạng Sơn) 

08h55 - 09hl5 Tại điểm cầu Trung ương và tất cả các điểm cầu: 

Toàn thể đại biểu trong Hội trường thực hiện bài 

tập thể dục để tăng cường vận động thể lực. 

Nhóm hướng dẫn 

viên/sinh viên làm động 

tác mẫu theo nhạc đề 

các đại biểu tập theo 

 

Đi xe đạp diễu hành (tổ chức tại sân Chi nhánh Viettel Lạng Sơn, Đường Hùng Vương, xã 

Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn sau đó đi theo một số tuyến phố chính của thành phố Lạng Sơn 

theo lộ trình). 

 

09hl5 - 09h25 Đi xe đạp diễu hành tại sân Chi nhánh Viettel 

Lạng Sơn, Đường Hùng Vương, xã Mai Pha, 

Thành phố Lạng Sơn. 

 

 Các đại biểu dự Hội 

nghị trực tuyến và sinh 

viên trường Cao đẳng Y 

tế Lạng Sơn 

Từ 09h25 Đoàn xe đạp diễu hành cắm cờ, phướn có các 

thông điệp về sức khỏe: xuất phát từ sân Chi 

nhánh Viettel Lạng Sơn đi theo một số tuyến phố 

Các đại biểu, sinh viên 

trường Cao đẳng Y tế 

Lạng Sơn mặc áo đồng 

phục có biểu tượng 

Chương trình Sức khỏe 

Việt Nam 

 Hội nghị  trực tuyến triển khai công tác y tế 

dự phòng (Hội trường phòng họp trực tuyến tầng 

7, Chi nhánh Viettel Lạng Sơn ) 
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09h30 - 09h40 Lễ trao tặng huân chương lao động Hạng 3 cho 

tập thể Cục Quản lý môi trường y tế. 

Vụ Truyền thông -Thi 

đua khen thưởng 

09h40 - 09h55 Báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm tăng cường thực 

hiện Chiến lược quốc gia phòng, chổng bệnh 

không lây nhiễm. 

Lãnh đạo Cục Y tế dự 

phòng 

09h55 - 10h10 Báo cáo về phòng, chống tác hại của thuốc lá Lành đạo Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh 

10h10 - 10h25 Báo cáo về công tác phòng, chống HIV/AIDS Lãnh đạo Cục Phòng, 

chống HI V/AIDS 

10h25 - 10h40 Triến khai Đề án truyền thông về vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch 

nông thôn giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 

số 6847/QĐ-BYT. 

Lãnh đạo Cục Quản lý 

môi trường y tế 

10h40- 11h40 Thảo luận, tham luận của các cơ quan, đơn vị và 

các địa phương 

Đại biểu dự Hội nghị 

11h40 -12h00 Phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế 
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