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HỘI THẦY THUỐC TRẺ TP.HCM 

CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆN PASTEUR 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2022-2027 

*** 

HỘI LIÊN HIỆN THANH NIÊM VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI  

CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆN PASTEUR TP. HCM 

NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

 

THỜI GIAN 

(phút) 

NỘI DUNG 

 PHẦN KHAI MẠC 

30 Đón tiếp đại biểu 

15 

Nghi thức khai mạc- Chào cờ: hát Quốc ca  

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 

Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký 

60 

PHẦN LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 

Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hội viên tham dự Đại hội 

Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội 

Trình bày tóm tắt dự thảo Văn kiện Đại hội. 

Thảo luận Văn kiện Đại hội 

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo của cấp Ủy Đảng 

Trình bày và biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. 

Thảo luận, giới thiệu ứng cử, đề cử và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham 

gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ. 

Bầu Ban kiểm phiếu 

Ban thẩm tra tư cách hội viên báo cáo số lượng hội viên thực tế 

Tiến hành bầu cử (thông qua thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu và kiểm phiếu). 
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Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. 

Khen thưởng, tặng quà cán bộ nhiệm kỳ cũ không tái cử 

Phát biểu của Hội liên hiệp thanh niên Tp.HCM 

Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

15 PHẦN BẾ MẠC 

 Nghi thức chào cờ Bế mạc Đại hội 
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ĐẠI HỘI  

CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺN 

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2022-2027 

*** 

CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆN 

PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI   

CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆN PASTEUR TP. HCM - NHIỆM KỲ 2013-2022  

---------------- 

 

I. TÌNH HÌNH CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆN PASTEUR TP.HCM NHIỆM KỲ 

2013-2022: 

Hiện Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có 25 hội viên. 

Căn cứ theo chủ đề công tác Chi hội và phong trào khám chữa bệnh nhân đạo hàng năm, Chi 

hội đã triển khai các hoạt động trong nhiệm kỳ theo khẩu hiệu: “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. 

Trong giai đoạn 2013 – 2022, nhiều dịch bệnh tái bùng phát và bùng phát như cúm, sốt xuất 

huyết, tay chân miệng và nhiều bệnh, dịch mới nổi như Zika xuất hiện nhiều nơi trên thế giới và gần 

đây nhất là dịch bệnh COVID-19, Chi hội đã cùng đồng hành, kết hợp điều trị, phát thuốc là các hoạt 

động tuyên truyền với hơn 23.000 lượt phát tờ rơi, nâng cao sức mạnh tinh thần cho các bà con khó 

khăn.  

Đặc biệt trong thời gian hoạt động của Chi hội từ năm 2013 đến nay đã kêu gọi nhiều mạnh 

thường quân, tổ chức quan tâm tham gia, xây dựng được 2 căn nhà Đại đoàn kết, tổ chức hơn 45 

chuyến khám bệnh phát thuốc miễn phí, hơn 17.000 lượt khám và phát thuốc và 8.000 phần quà cho 

trẻ em và bà con có hoàn cảnh khó khăn trải dài hơn 30 tỉnh và hơn 50 xã nghèo khó khăn trên cả 

nước. 

Bên cạnh các hoạt động chính, trong 9 năm vừa qua, Chi hội đã phối hợp cùng Công đoàn và 

Chi đoàn Viện Pasteur TP. HCM,  Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Truyền máu Huyết học cùng tổ 

chức thành công 8 đợt hiến máu nhân đạo. Hưởng ứng, khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa 

học trẻ và cùng tổ chức hơn 30 buổi sinh hoạt khoa học. 

Một số thống kê cho đến thời điểm hiện tại: 

- Số đợt tổ chức khám bệnh nhân đạo: 48 đợt; 

- Số lượt khám phát thuốc: 17.803 lượt; 

- Số lượng quà đã phát: 8000 lượt; 
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- Số tờ rơi truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm: 23.400 lượt phát; 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆN PASTEUR TP. 

HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2013-2022: 

1. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013: 

❖ Công tác chỉ đạo:  

Trong 12 tháng hoạt động Chi hội đã đạt được những kết quả sau: 

- Tham gia cùng Hội Thầy Thuốc Trẻ TP.HCM thực hiện chương trình: “Ngày Hội Nhân Ái 

Vì Sức Khỏe Cộng Đồng”, tham gia vận động hiến máu nhân đạo, tham gia cùng Đoàn Thanh 

niên Viện thực hiện chương trình từ thiện cho học sinh nghèo tại huyện Châu Đức – Bà Rịa 

Vũng Tàu. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo cáo tại Hội Nghị Khoa Học Sáng Tạo Thầy Thuốc 

Trẻ lần thứ II, đạt giải Nhì về đề tài trình bày tại hội nghị. 

❖ Công tác từ thiện xã hội  

- Tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tuyên truyền phòng chống bệnh truyền 

nhiễm được 11 đợt với số lượng người được khám và phát thuốc miễn phí là 4.750 người, 

phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống bệnh truyền nhiễm và phát dung dịch tiệt trùng cho 

8.400 người.  

- Phát quà cho người nghèo bao gồm lương thực, nhu yếu phẩm cho 2.100 người nghèo. 

- Phát quà, sách vở, quần áo cho 500 học sinh nghèo. 

- Tham gia cứu trợ giúp đỡ nạn nhân bão lụt miền Trung. 

- Vận động hiến máu nhân đạo trong nhân viên Viện Pasteur TP.HCM, có 52 người tham gia. 

- Tặng quà cho bà con bị bão lụt tại xã Ngư Thủy Trung - Lệ Thủy - Quảng Bình với tổng trị 

giá 15.000.000 VNĐ 

- Tặng quà cho bà con xã Ba Vì- Huyện Ba Tơ- Tỉnh Quãng Ngãi với tổng trị giá 20.000.000 

VNĐ 

Bảng 1: Số lượt khám bệnh nhân đạo năm 2013 

ĐỢT 
KHÁM 

BỆNH 

PHÁT 

QUÀ 

TUYÊN 

TRUYỀN 
ĐỊA ĐIỂM 

1 400 250 1000 Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh 

2 700  1200 Xã Đồng Nai - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước 

3 500  800 Xã Thới Xuân – Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ 

4 300  1000 Đảo Thành An – Huyện Cần Giờ - TP. HCM 

5 350  800 Xã Dân Thành – Huyện Duyên Hải– Tỉnh Trà Vinh 

6 500 500 1000 Sơn Bình - Huyện Châu Đức - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

7 300  800 Xã Tân Thạch - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre 
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8 600 250 700 Xã Ngư Thủy Trung - Lệ Thủy - Quảng Bình 

9 300 300 300 
Huyện Đức Huệ - Long An; xã Xòm Roông - Chăn 

T'ria (Campuchia) 

10 300 300 300 Xã Phổ Cường - Đức Phổ - Quảng Ngãi 

11 500 500 500 Xã Ba Vì - Ba Tơ - Quảng Ngãi 

Tổng 4750 2100 8400  

 

2. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014 

❖ Công tác từ thiện xã hội: 

Bảng 2:  Số lượt khám bệnh nhân đạo năm 2014 

ĐỢT NGÀY 
KHÁM 

BỆNH 

PHÁT 

QUÀ 

TUYÊN 

TRUYỀN 
ĐỊA ĐIỂM 

1 22/2/2014 300  500 Xã Hòa Hiệp – Huyện Tân Biên – Tỉnh Tây Ninh 

2 15/3/2014 50  100 Phường 9 – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh 

3 29/3/2014 400  500 TP. Tây Ninh 

4 30/3/2014 500  500 Xã Phan – Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh 

5 19/4/2014 400  400 Xã Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre 

6 10/5/2014 500  700 Đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

7 19/5/2014 400  600 Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 

8 20/5/2014 600  400 Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 

9 12/7/2014 500  500 Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre 

10 17/8/2014 500  500 Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Tỉnh Cần Thơ 

11 23/8/2014 700 500 700 Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh 

Tổng  4850 500 5400  

 

❖ Công tác hoạt động cộng đồng: 

Tổ chức thành công sự kiện Dengue Run nhân ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15/6/2014 

với sự tham gia của 5000 người tại thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng tháp nhằm nâng cao ý thức cộng đồng 

về việc phòng chống SXH, với sự tham gia các tổ chức quốc tế và tạo ấn tượng tốt trong cộng đồng 

ASEAN. 

3. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 

❖ Công tác từ thiện xã hội: 
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Bảng 3: Số lượt khám bệnh nhân đạo năm 2015 

ĐỢT NGÀY 
KHÁM 

BỆNH 

PHÁT 

QUÀ 

TUYÊN 

TRUYỀN 
ĐỊA ĐIỂM 

1 31/05/2015 300  500 Xã Trung Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 

2 14/07/2015 300  300 
Thiền Viện Phước Sơn, TP. Biên Hòa- Tỉnh Đồng 

Nai 

3 07/11/2015 203  300 Huyện Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long 

4 29/11/2015 500 500 500 Xã Đồng Nai - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước 

5 13/12/2015 200 200 500 
Xã Đak R’Moal – Thị xã Gia Nghĩa-  Tỉnh Đak 

Nông  

Tổng  1503 700 2100  

 

4. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 

❖ Công tác từ thiện xã hội: 

Bảng 4: Số lượt khám bệnh nhân đạo năm 2016 

ĐỢT NGÀY 
KHÁM 

BỆNH 

PHÁT 

QUÀ 

TUYÊN 

TRUYỀN 
ĐỊA ĐIỂM 

1 28/03/2016 300  500 Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An 

2 23/04/2016 300 300 500 Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai 

3 25/06/2016 400 300 500 Xã Êa Trul, Huyện Krông Bông, Tỉnh ĐăkLăk 

4 28/08/2016 300  300 Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre 

5 17/09/2016 300 300 300 Xã đảo Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TP.HCM 

Tổng  1600 900 2100  

 

❖ Công tác hoạt động cộng đồng và nghiên cứu khoa học: 

- Sự kiện Dengue Run 2016 và các sự kiện trong chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết đến 

tháng 9/2016 tổ chức Meeting ở quận 7 

- Báo cáo của BS. Nguyễn Viết Thịnh đạt giải Nhất tại Hội nghị Thầy thuốc trẻ. 

5. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017 

❖ Công tác từ thiện xã hội: 
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Bảng 5: Số lượt khám bệnh nhân đạo năm 2017 

ĐỢT NGÀY 
KHÁM 

BỆNH 

PHÁT 

QUÀ 

TUYÊN 

TRUYỀN 
ĐỊA ĐIỂM 

1 4/3/2017 500  500 
Ấp Phước Hòa, Xã Phước Vinh, Huyện Châu 

Thành, TỉnhTây Ninh 

2 22/4/2017 300 300 300 Huyện Đưng K’Nớ, Tỉnh Lâm Đồng 

3 1/4/2017 100 100 100 Phường 11, Quận 3, TP.HCM 

4 15/07/2017 500 300 500 Xã Lộc Tân, Tỉnh Lâm Đồng 

5 22/07/2017 150 150 150 Phường 8, Quận 3, TP.HCM 

6 25/11/2017 500 300 500 

o Hội trường UBND Xã Lộc Thái, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 

o Trạm Y tế Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, 

Tỉnh Bình Phước 

Tổng  2100 1150 2100  

 

6. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 

❖ Công tác từ thiện xã hội: 

Bảng 6: Số lượt khám bệnh nhân đạo năm 2018 

ĐỢT NGÀY 
KHÁM 

BỆNH 

PHÁT 

QUÀ 

TUYÊN 

TRUYỀN 
ĐỊA ĐIỂM 

1 10/02/2018 500 300 500 
Xã Thừa Đức, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 

Nai 

2 12/05/2018 400 400 400 Thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang 

3 14/07/2018 500 300 500 
Xã Vĩnh Hựu, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền 

Giang 

4 21/07/2018 150 150 300 UBND Phường 8, Quận 3, TP.HCM 

5 02/12/2018 150 150 300 TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 

Tổng  1700 1300 1850  

 

❖ Vận động hiến máu nhân đạo tại Viện Pasteur Tp.HCM vào ngày 08/03/2018 với sự 

tham gia của 61 viên chức công chức Viện Pasteur Tp.HCM  
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7. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 

❖ Công tác từ thiện xã hội: 

Bảng 7: Số lượt khám bệnh nhân đạo năm 2019 

ĐỢT NGÀY 
KHÁM 

BỆNH 

PHÁT 

QUÀ 

TUYÊN 

TRUYỀN 
ĐỊA ĐIỂM 

1.  21/03/2019 100 100 100 Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận 

2.  13/04/2019 300 300 300 UBND Xã Tân Tiến, Thị xã Lagi 

3.  20/07/2019 150 150 150 UBND Phường 8, Quận 3, TP.HCM 

4.  27/07/2019 300 300 300 
UBND Phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, 

TỉnhAn Giang 

5.  28/09/2019 500 500 500 
UBND Xã Đăk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh 

Kon Tum 

 Tổng  1450 1450 1450  

 

❖ Công tác từ thiện xã hội: Trao tặng 2 nhà Đại Đoàn kết 

- Trao tặng nhà Đại đoàn kết tại An Giang với tổng chí phí xây dựng là 50 triệu  

- Trao tặng nhà Đại đoàn kết tại Kon Tum với tổng chí phí xây dựng là 50 triệu 

- Tổ chức thành công chương trình hiến máu nhân đạo ngày 16/05/2019 kêu gọi 46 viên chức 

người lao động của Viện Pasteur TP.HCM tham gia hiến máu  

8. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 

Trong năm 2020, Chi hội không thể tổ chức các chuyến đi khám từ thiện đến các bà con vùng 

xa do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tuy vậy, Chi hội vẫn duy trì các 

hoạt động nhằm chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, ngoài công tác chuyên môn hầu hết hội viên 

Viện đều nhiệt tình tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và kêu gọi từ thiện, 

tham gia các hoạt động cộng đồng khác: 

• Vận động trao tặng 500 khẩu trang N95 cho Bệnh viện Quận 2 (bệnh viện Lê Văn 

Thịnh); 

• Vận động trao tặng 1000 khẩu trang N95 cho Bệnh viện Chợ Rẫy; 

• Vận động trao tặng 500 khẩu trang N95 cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; 

• Vận động trao tặng 4000 đôi găng tay cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM; 

• Hỗ trợ thêm 100 phần thuốc cùng Chi hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đăk Nông; 

• Vận động trao tặng 400 chai nước rửa tay đến Bệnh viện Sóc Trăng - Trà Vinh; 

• Hỗ trợ thêm 50 phần thuốc đến miền Trung hỗ trợ lũ lụt; 
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• Vận động tặng mì tôm, nước uống hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho nhân viên 

Viện Pasteur TP. HCM. 

9. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021 

Công tác từ thiện xã hội: 

Bảng 8: Số lượt khám bệnh nhân đạo năm 2021 

ĐỢT NGÀY 
KHÁM 

BỆNH 

PHÁT 

QUÀ 

TUYÊN 

TRUYỀN 
ĐỊA ĐIỂM 

1 30/01/2021  300  
UBND Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh 

Bình Phước 

 Tổng   300   

 

III. NHẬN ĐỊNH CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

1. Tích cực: 

- Hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đưa ra. 

- Kêu gọi sự tham gia, ủng hộ của nhiều tổ chức khác nhau đồng hành cùng Chi hội. 

- Kêu gọi được nhiều hội viên tham gia trong các hoạt động của Chi hội. 

2. Hạn chế và nguyên nhân: 

- Các thành viên của Chi hội đều công tác theo chế độ kiêm nhiệm nên đôi khi chưa phát 

huy được hiệu quả vai trò trong tham gia đóng góp ý kiến và triển khai thực hiện các hoạt 

động, chương trình của Chi hội. 

- Thiếu cơ chế khuyến khích, thu hút hội viên tham gia. 

- Phải kết hợp mạnh mẽ hơn với các hoạt động của Công đoàn và Chi đoàn, đoàn thể và các 

tổ chức cá nhân, mạnh thường quân nhằm hiện thực hóa các hoạt động của Chi hội một 

cách dễ dàng nhất. 

- Ngoài tổ chức các chuyến khám bệnh từ thiện, Chi hội cần phải quan tâm hơn đến hoạt 

động nghiên cứu khoa học, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của Chi hội. 

3. Bài học kinh nghiệm: 

- Thường xuyên kêu gọi và kết nạp hội viên mới. 

- Thường xuyên cập nhật cơ chế khuyến khích, tạo sức hút cần thiết khi tham gia nhưng 

vẫn giữ thái độ tự nguyện, từ thiện vì sức khỏe nhân dân. 

- Cần thiết có sự kết nối chuyên môn và nhân lực y tế từ các đơn vị bạn bao gồm: Đại học 

Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh Viện Nhi Đồng 1, 2, Phòng khám đa khoa Quốc 

tế Hàng Xanh, Hội Thầy thuốc trẻ của các tỉnh,… 

- Bám sát chỉ đạo, mục tiêu của Chi hội cấp trên cũng như Trung ương hội Thầy Thuốc trẻ 

Việt Nam 

- Tăng cường xây dựng tác phong chuyên nghiệp cho hội viên. 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG,  NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO  

NHIỆM KỲ 2022-2027 

---------------- 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH  CÔNG TÁC VÀ PHONG TRÀO KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027: 

Công tác Chi hội và phong trào Thầy thuốc trẻ trong nhiệm kỳ 2022-2027 được triển khai trong 

điều kiện có nhiều thuận lợi. 

Thứ nhất, công tác y tế trong thời gian gần đây nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. 

Dưới sự điều hành của Chính phủ, ngành y tế đã tích cực triển khai các chủ trương và chính sách của 

Đảng và Nhà nước về công tác y tế và đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. 

Thứ hai, lực lượng Thầy thuốc trẻ chiếm một tỷ lệ lớn trong đội ngũ cán bộ y tế đang công tác tại 

Viện. Đây là những Thầy thuốc trẻ có kiến thức, trình độ chuyên môn về y học, dược học và quản lý y 

tế; một bộ phận trong số họ có học hàm, học vị và uy tín cao trong quản lý, giảng dạy, chẩn đoán và 

điều trị, có ý thức lập thân, lập nghiệp, có lòng nhân ái, nhân văn và tinh thần tình nguyện cao.  

Thứ ba, hoạt động của Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur nhận được sự quan tâm, hỗ trợ mạnh 

mẽ của tổ chức Chi Đoàn, Công Đoàn Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố, 

Trung Ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội LHTN Thành phố, ngành y tế và các nguồn lực xã hội.  

Thứ tư, công tác Chi hội và phong trào Thầy thuốc trẻ trong các năm qua từng bước được khẳng 

định, tham gia đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế, trình độ của một bộ phần Thầy thuốc trẻ đã được cải thiện đáng kể giúp họ tự 

tin và chủ động hơn trong hội nhập và hợp tác quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao các kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị. 

Tuy nhiên, hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ này cũng sẽ vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đó 

là việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân cả về số lượng và chất lượng. 

Trong số này, người nghèo, người dễ bị thương tổn và những người sống ở những vùng khó khăn cần 

được tiếp cận với những dịch vụ có chất lượng. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên và tình 

trạng nhân lực y tế thiếu, trang thiết bị y tế chưa đảm bảo ở các bệnh viện tuyến quận, huyện. Các bệnh 

truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp, các bệnh không truyền nhiễm và các dịch bệnh mới, bệnh lạ khó 

lường trước. Và chắc chắn rằng dịch bệnh COVID-19 diễn ra trong 2 năm gần đây đã gây ảnh hưởng 

về mọi mặt của cuộc sống đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Thực tiễn đó đòi hỏi Chi hội Thầy thuốc trẻ 

Viện Pasteur TP.HCM phải nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình trong việc phối hợp cùng 

ngành y tế đẩy mạnh hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới. 

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO THẦY THUỐC 
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TRẺ NHIỆM KỲ 2022-2027   

1. Mục tiêu: 

Xây dựng Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt 

trận đoàn kết, tập hợp Thầy thuốc trẻ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thầy 

thuốc trẻ, cổ vũ Thầy thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống 

hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng cả thể chất 

và tinh thần. 

2. Khẩu hiệu hoạt động: 

“Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” 

III. PHONG TRÀO “CHUNG TAY HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG” 

1. Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức: 

1.1. Mục tiêu: Cổ vũ Thầy thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu trở thành 

người Thầy thuốc trẻ “Giàu về y đức, giỏi về chuyên môn”. 

1.2. Nội dung và giải pháp: 

Xây dựng trang mạng xã hội của Hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, khai 

thác các phương tiện truyền thông nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Thầy thuốc trẻ về đường 

lối, chính sách của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình 

mới, giới thiệu rộng rãi các gương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu, vận động hội viên học tập và noi theo, cổ vũ 

tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên của hội viên Thầy thuốc trẻ. 

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho Thầy thuốc trẻ về lý tưởng, lối sống, truyền thống 

dân tộc, ngành y tế thông qua các hoạt động của Chi hội nhân dịp các sự kiện chính trị, xã hội và các ngày 

lễ lớn. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về lời thề nghề nghiệp, vấn đề y nghiệp và vai trò của Hội Thầy 

thuốc trẻ.  

Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đón tiếp, chăm sóc người 

bệnh cho Thầy thuốc trẻ. 

Đưa tiêu chí thực hiện y đức là một trong những tiêu chí hàng đầu trong việc bình chọn, tuyên 

dương các gương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu các cấp. 

2. Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học: 

2.1. Mục tiêu: Cổ vũ Thầy thuốc trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và làm chủ nhiệm đề tài nghiên 

cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu y học vào hoạt động khám, chữa bệnh, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám, chữa bệnh, y tế dự phòng.  

2.2. Giải pháp: 
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Tổ chức các Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ, tham gia các cuộc thi ý tưởng, sáng tạo của 

Thầy thuốc trẻ về nghiên cứu khoa học. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của các Thầy thuốc trẻ trong nghiên cứu khoa học. Đề 

xuất và phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế xây dựng các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học của đơn vị như: Thi đua khen thưởng, đào tạo, bổ nhiệm, chế độ khuyến khích 

các Thầy thuốc trẻ tham gia nghiên cứu khoa học; ưu tiên những đề tài gắn với chức năng, nhiệm vụ, điều 

kiện sẵn có để áp dụng tại đơn vị do Thầy thuốc trẻ tham gia, đề tài có khả năng ứng dụng, nhân rộng 

được trong cộng đồng.  

Từng bước cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ Thầy thuốc trẻ thông 

qua các chương trình tập huấn ngắn hạn, sinh hoạt khoa học và hội thảo trực tuyến thông qua mạng 

internet. 

Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của Câu lạc bộ khoa học Thầy thuốc trẻ. Tổ chức bình 

chọn, tôn vinh danh hiệu “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học” hàng năm ở các cấp Hội. 

3. Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng: 

3.1. Mục tiêu: Cổ vũ các Thầy thuốc trẻ tham gia phong trào tình nguyện khám, phát thuốc miễn 

phí và triển khai các chương trình y tế công cộng tại cộng đồng với phương châm “Ở đâu có Thầy thuốc 

trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. 

3.2. Giải pháp: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khám và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình 

có công với cách mạng, đối tượng dễ bị thương tổn, trẻ em khuyết tật, các vùng bị thiên tai lũ lụt và đồng 

bào nghèo. 

Phối hợp tổ chức các hoạt động khám, điều trị bệnh miễn phí theo các chuyên khoa: tầm soát vệ 

sinh răng miệng, chương trình phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em, phẫu thuật khuyết 

tật vận động cho trẻ em; mổ mắt cho người cao tuổi; tư vấn chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia 

đình cho phụ nữ nông thôn, nữ thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất... 

Phát triển phong trào tình nguyện quốc tế, tiếp tục tổ chức các đoàn Thầy thuốc trẻ đi khám bệnh, 

cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở các nước bạn Lào, Campuchia; bên cạnh đó hợp tác và phát 

huy hiệu quả các Thầy thuốc trẻ là tình nguyện viên quốc tế đến Việt Nam. 

Vận động các nguồn lực xã hội cùng tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện của Hội, đặc biệt 

là nguồn thuốc, quà tặng và các phương tiện phục vụ các đợt khám và phát thuốc tại vùng sâu, vùng xa. 

Phát động, động viên các Thầy thuốc trẻ tình nguyện, khẳng định vai trò xung kích, nòng cốt trong 

hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; các bác sĩ trẻ tình nguyện 

về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. 

Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức bình chọn, tuyên dương Giải thưởng “Phạm 
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Ngọc Thạch” dành cho Thầy thuốc trẻ tiêu biểu; giới thiệu tuyên dương danh hiệu “Thầy thuốc trẻ Việt 

Nam tiêu biểu”. 

IV. ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THẦY THUỐC TRẺ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CHI HỘI 

VỮNG MẠNH.  

1. Mục tiêu: Củng cố và phát triển Chi hội vững mạnh. 

2. Giải pháp:  

2.1. Giải pháp về đoàn kết, tập hợp, phát triển hội viên 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chi hội; mở rộng, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động 

phát triển hội viên tạo nguồn phát triển và xây dựng Chi hội vững mạnh. Tập trung vào đối tượng là các 

Thầy thuốc trẻ ở Viện và các đơn vị liên kết. Quan tâm phát triển hội viên là Thầy thuốc trẻ Việt Nam 

hiện đang học tập, làm việc tại nước ngoài và việc kết nạp hội viên danh dự của Hội. Đẩy mạnh, đa dạng 

hóa đối tượng được kết nạp là thành viên của Chi hội: Nhân viên đang công tác trong ngành Y,  

Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội LHTN Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước và ý thức công dân, bản lĩnh chính trị và đạo đức 

nghề nghiệp cho hội viên. 

Tìm hiểu nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ Thầy thuốc trẻ để đẩy mạnh việc chăm lo, bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ Thầy thuốc trẻ. 

2.2. Giải pháp về công tác cán bộ Chi hội 

Lựa chọn, vận động những cán bộ Đoàn, cán bộ Hội LHTN, gương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu các 

cấp có uy tín, năng lực, trình độ, có trách nhiệm, nhiệt tình tham gia vào Ban Chấp hành Hội, chi hội các 

cấp. Phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Chi hội. 

Tham mưu với các cấp uỷ Đảng, ngành y tế, Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp có 

chính sách đầu ra cho cán bộ chủ chốt các cấp của Hội. Hiệp thương với ngành y tế đưa bác sĩ trẻ có đầy 

đủ năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình sang làm công tác Hội.  

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các 

cấp của Hội về kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác Hội. 

Từng bước nghiên cứu, đề xuất vận dụng giải quyết chính sách riêng, chế độ phụ cấp trách nhiệm 

cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp. Đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác Hội. 

2.3 Giải pháp về tổ chức và phát triển Hội 

Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ thành phố với Ủy 

ban Hội LHTN Việt Nam, thành phố, các ngành trực thuộc và các cơ quan liên quan trong công tác phát 

triển Hội. Xây dựng trang mạng xã hội của Hội Thầy thuốc trẻ thành phố. 

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa trong các cơ sở Hội; tổ chức các hội thi tay nghề và 

lồng ghép các hoạt động của Hội với các hoạt động chuyên môn. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của 

Hội với các Hội thầy thuốc của các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Kiện toàn Hội đồng tư vấn Hội Thầy thuốc trẻ thành phố để tư vấn cho Hội về các chương trình 
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hoạt động, công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ thành phố, hỗ trợ các Thầy thuốc trẻ có 

điều kiện phát triển thuận lợi về mọi mặt trong lĩnh vực chuyên môn. 

Vận động các nguồn lực xã hội bảo trợ cho hoạt động của Hội, Chi hội, CLB Thầy thuốc trẻ các 

cấp. 

* Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027 

STT NỘI DUNG CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1.  Khám và phát thuốc miễn phí 3000 người/năm 6 hoạt động 

2.  Phát quà từ thiện 2000 suất/năm 3 hoạt động 

3.  Phát tờ rơi, giáo dục sức khỏe 5000 tờ rơi/năm 6 hoạt động 

4.  Đề tài nghiên cứu khoa học 2 bài báo  

5.  Áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ 2 sáng kiến  
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PHẦN THỨ BA 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆN PASTEUR 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2013-2022 

---------------- 

 

Ban chấp hành Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur TP. HCM nhiệm kỳ 2013 – 2022 được Hội 

liên hiệp thanh niên bầu vào tháng 01/2013 chuẩn y gồm 03 đồng chí. 

- Đồng chí Hoàng Quốc Cường   - Chi hội Trưởng 

- Đồng chí Diệp Thế Tài    - Ủy viên 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh Tuấn  - Ủy viên 

1. Tình hình nhiệm kỳ (2013 – 2022): 

Trong quá trình hoạt động, Ban Chấp hành đã có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm 

vụ như: 

 Được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của Hội thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 

Trung ương Hội thầy thuốt trẻ Việt Nam cùng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban lãnh 

đạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt cho các hoạt động của Chi hội. 

Bên cạnh đó sự phối hợp và hỗ trợ của các đoàn thể như Công đoàn Viện, Chi đoàn, mạnh 

thường quân, tổ chức bên ngoài đã tạo điều kiện về kinh phí, nhân sự để tổ chức các hoạt động khám 

bệnh từ thiện, thăm hỏi, chăm lo cho các bé thiếu nhi và các hoạt động công tác xã hội khác. 

2. Kết quả hoạt động: 

2.1 Ưu điểm: 

- Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ 

tiêu đề ra trong từng giai đoạn. 

- Cơ cấu của Ban Chấp hành Chi hội Thầy thuốc trẻ Viện Pasteur TP.HCM đầy đủ các thành 

phần, đối tượng trong Thầy thuốc trẻ đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc nắm bắt, phản ánh kịp thời 

tâm tư, tình cảm của Thầy thuốc trẻ hội viên, giúp Ban Chấp hành xây dựng nội dung hoạt động gắn 

liền với lợi ích thiết thực của Thầy thuốc trẻ, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. 

- Các ủy viên Ban Chấp hành cũng như Hội viên đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt 

động trong thời gian qua, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, đảm bảo được nề nếp làm việc, phát 

huy được vai trò của các ủy viên. 

2.2 Hạn chế: 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đều công tác theo chế độ kiêm nhiệm nên có lúc chưa 

phát huy hiệu quả được vai trò trong tham gia đóng góp ý kiến và triển khai thực hiện các hoạt động, 

chương trình của Hội. 
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- Chế độ hội họp định kỳ, chế độ thông tin báo cáo, cung cấp các thông tin hoạt động của tổ 

chức Hội chưa đảm bảo thực hiện thường xuyên. 

- Tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ thành phố lần thứ II có sự quan tâm, tuy 

nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo chung của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. 

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của BCH Chi hội thầy thuốc trẻ Viện Pasteur TP.HCM nhiệm 

kỳ 2013-2022, rất mong được sự đóng góp của các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 BCH CHI HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆN PASTEUR 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHI HỘI TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Quốc Cường 

 


