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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp phụ nữ
Khám bệnh, kê đơn, phát thuốc, tặng quà cho  người nghèo
Trưng bày, giới thiệu, tư vấn sản phẩm, dịch vụ  chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng

Thu hút trên 80,000 lượt khách tới tham quan
và tham gia các chương trình tư vấn,
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng



Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2018

THƯ CHÚC MỪNG

(Gửi Ban tổ chức Chương trình “Người Thầy thuốc của nhân dân - năm 2018”)

Tôi được biết, nhân dịp kỷ niệm 298 năm, ngày sinh của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 
Trác (11/12/1720 - 11/12/2018), Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam sẽ tổ chức các 
hoạt động thiện nguyện Vì sức khỏe cộng đồng với chủ đề “Người Thầy thuốc của nhân dân - năm 2018”, 
với chuỗi sự kiện “Ngày hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng” nhằm tổ chức khám bệnh, kê đơn, phát thuốc 
hỗ trợ cho đông đảo người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh và Thủ đô Hà Nội.

Sinh thời, Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác luôn tâm niệm: “Đạo làm thuốc là một 
nhân thuật chuyên lo tính mạng con người; phải lo cái lo của con người, vui cái vui của người, chỉ lấy 
việc chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình không được mưu lợi kể công”. Truyền thống ấy của 
Đại Danh Y đã được đời sau thừa kế và phát huy, lớp lớp các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã không ngừng 
tận tụy ngày đêm, hy sinh hết mình để chăm lo cho sức khỏe của nhân dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt 
động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, duy trì nòi 
giống của dân tộc. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đã chỉ ra nhiều giải pháp tăng cường 
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh việc 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt.

Tôi hoan nghênh Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị 
phối hợp thực hiện đã có sáng kiến tổ chức sự kiện có ý nghĩa này.

Tôi tin tưởng rằng bằng tấm lòng, bằng trách nhiệm cao cả, hoạt động thiện nguyện Vì sức khỏe 
cộng đồng của Hội sẽ lan tỏa sâu rộng đến mọi người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Nhân dịp này, tôi mong muốn các cơ quan, tổ chức và nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm đầu tư, chăm 
lo cho người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm cho người dân được tiếp cận và thụ 
hưởng đầy đủ các quyền lợi chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chúc Chương trình “Người Thầy thuốc của nhân dân - năm 2018” thành công tốt đẹp./.

Trân trọng

AHLĐ.NGND.GS.TS Nguyễn Viết Tiến
Thứ trưởng Bộ Y Tế Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam



Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VPTƯ Hội;
- Lưu Ban tổ chức.

T/M. TRUNG ƯƠNG HỘI GIÁO DỤC CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM     

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

 Hướng tới kỷ niệm 298 năm, ngày sinh của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 
(11/12/1720 - 11/12/2018): Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị chức năng cùng tổ chức các hoạt động thiện nguyện Vì sức khỏe cộng đồng - Chương trình Người 
Thầy thuốc của nhân dân(năm 2018), nội dung giới thiệu, tôn vinh những đóng góp to lớn của Ngành Y 
Việt Nam đối với công cuộc dựng xây và phát triển đất nước; đồng thời cổ vũ, động viên và tri ân đội ngũ 
những người Thầy thuốc của nhân dân, luôn kế thừa truyền thống y đức, y thuật của các bậc Tiền bối Danh 
y, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu Lương Y như từ mẫu, đang ngày đêm hết lòng hết sức phụng 
sự người bệnh, đem lại hạnh phúc cho mỗi gia đình và sự bình an cho cộng đồng xã hội.

Chương trình là sự kiện từ thiện, nhân đạo có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần thực hiện tốt 
hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong khuôn khổ của Chương trình còn tổ chức các sự kiện Ngày hội chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng 2018, dự kiến thu hút trên 80,000 lượt người dân tới tham quan và tham gia các 
hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: khám bệnh, kê đơn, phát thuốc miễn phí, tặng quà từ thiện 
cho người nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức các hội thảo tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục kiến thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em và tổ chức trưng bày, 
giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thời gian tổ chức các hoạt động của Chương trình: Lễ dâng hương, tưởng niệm, tri ân Đại Danh Y Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và tổ chức chuỗi các Chương trình Ngày hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
2018: từ 10/12-11/12/2018 (tại Hà Tĩnh). Từ 14/12 - 16/12/2018 (tại Thủ đô Hà Nội).

Để Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý cơ quan, 
doanh nghiệp và Quý nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng, đồng hành và tham gia tài trợ, ủng hộ các hoạt động 
của Chương trình. Đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Quý Cơ quan, 
doanh nghiệp và Quý nhà hảo tâm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng 
được Đảng, nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm. 

Thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo rất quý giá này, còn là cơ hội tốt để uy tín thương hiệu sản 
phẩm, dịch vụ của Quý Đơn vị được đông đảo cộng đồng biết đến và tri ân sâu sắc, góp phần củng cố cho 
sự thành công và phát triển, chung tay dựng xây tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Mọi thông tin chi tiết tham gia Chương trình, xin vui lòng liên hệ với đơn vị được ủy quyền phối hợp 
tổ chức và thực hiện: Công ty Cổ phần Truyền thông Quê Hương. Mã số thuế: 0101605996. Địa chỉ: số 
10/74 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0903495899.

Xin trân trọng cảm ơn./.

HỘI GIÁO DỤC CHĂM SÓC
  SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

Số:       /TM - VACHE/2018
V/v:  Mời tham gia tổ chức các hoạt động thiện  
nguyện Vì sức khỏe cộng đồng - Chương trình 
Người Thầy thuốc của nhân dân - năm 2018

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

                          Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp và Quý nhà hảo tâm
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MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Trong lịch sử y học nước nhà, tên tuổi của Đại Danh Y 
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được đề cao như một 
bậc thiên tài kiệt xuất, hết lòng thương yêu người 
bệnh; ông xứng đáng là tấm gương sáng về y đức, y 
đạo, y thuật, một nhân cách cao thượng, một nhà tư 
tưởng lớn ở thế kỷ thứ XVIII, đồng thời là một Danh 
nhân văn hóa của thế giới. Di sản mà Hải Thượng Lãn 
Ông Lê Hữu Trác để lại cho hậu thế thật đồ sộ và đặc 
biệt có giá trị, không chỉ là bộ sách Hải Thượng Y Tông 
Tâm Lĩnh - cuốn sách “gối đầu giường” để các thế hệ 
thầy thuốc học tập, noi theo, mà còn được vận dụng 
như “ngọn cờ đỏ thắm, soi đường, chỉ lối” cho sứ mệnh 
nhân đạo cao cả trị bệnh, cứu người của đội ngũ 
những người thầy thuốc Việt Nam.

Trong khuôn khổ của Chương trình còn tổ chức nhiều 
hoạt động thiện nguyện Vì sức khỏe cộng đồng như: 
dâng hương, tưởng niệm, tri ân Đại Danh Y Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và tổ chức Chương trình 
Ngày hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2018 với các 
hoạt động truyền truyền, phổ biến kiến thức và kỹ 
năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đông đảo mọi 
đối tượng người dân tới tham dự Chương trình; đồng 
thời tổ chức trưng bày, giới thiệu, tư vấn sản phẩm 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám bệnh, 
kê đơn, phát thuốc miễn phí, tặng quà từ thiện cho 
người nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 
tỉnh Hà Tĩnh (Quê hương của Đại Danh Y Hải Thượng 
Lãn Ông Lê Hữu Trác) và tại Thủ đô Hà Nội.

Chương trình là sự kiện từ thiện, nhân đạo có ý nghĩa 
chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần thực hiện tốt hơn 
nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
nhà nước ta đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân trong công cuộc dựng 
xây và phát triển đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 298 năm, ngày sinh của Đại Danh Y 
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (11/12/1720 
-11/12/2018), được sự ủng hộ và chỉ đạo của Bộ Y Tế 
Việt Nam, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng 
cùng tổ chức các hoạt động thiện nguyện Vì sức khỏe 
cộng đồng, chủ đề Người Thầy thuốc của nhân dân – 
năm 2018, nội dung giới thiệu, tôn vinh những đóng 
góp to lớn của Ngành Y Việt Nam đối với công cuộc 
dựng xây và phát triển đất nước; đồng thời cổ vũ, 
động viên và tri ân đội ngũ những người Thầy thuốc 
của nhân dân, luôn kế thừa truyền thống y đức, y 
thuật của các bậc tiền bối Danh Y Việt Nam, thực hiện 
tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu Lương Y như từ mẫu, 
đang ngày đêm hết lòng hết sức phụng sự người 
bệnh, đem lại hạnh phúc cho mỗi gia đình và sự bình 
an cho cộng đồng xã hội.



CƠ QUAN, ĐƠN VỊ MỜI ỦNG HỘ, BẢO TRỢ

CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ MỚI THAM GIA THÔNG TIN,TRUYỀN THÔNG

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN
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ỦY BAN TƯ MTTQ
VIỆT NAM

TỔNG HỘI Y HỌC
VIỆT NAM

HỘI THẦY THUỐC TRẺ
VIỆT NAM

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
VIỆT NAM   

BỘ Y TẾ
VIỆT NAM

HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG
VIỆT NAM

HỘI LIÊN HIỆP
PHỤ NỮ VIỆT NAM

UBND
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI DINH DƯỠNG
VIỆT NAM

UBND
TỈNH HÀ TĨNH

HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG
VIỆT NAM

HỘI ĐÔNG Y
VIỆT NAM



TRUYỀN THÔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tổ chức họp báo công bố và giới thiệu Chương trình “Người Thầy thuốc của nhân dân - năm 2018”.
Phát Trailers nội dung Chương trình trên các kênh sóng của Đài PTTH Hà Nội và một số Cơ quan Truyền hình 
khác như VTV, HTV, Quốc hội, QPVN, ANTV và các Đài PTTH các tỉnh, thành trong cả nước.
Quảng bá Chương trình trên các công cụ quảng cáo trực quan như: Bandrolls, Banners...
Giới thiệu nội dung Chương trình trên các phương tiện phát thanh như VOV giao thông, JoyFM, trên internet 
và các cơ quan báo chí cùng các ấn phẩm quảng cáo khác.
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NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

STT
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NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Chương trình dâng hương, tưởng niệm, tri ân Đại Danh Y Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và tổ chức các hoạt động thiện 
nguyện Vì sức khỏe cộng đồng tại Quê hương của Đại Danh Y.

Từ 10/12 – 11/12/2018 
tại huyện Hương Sơn,

tỉnh Hà Tĩnh.

Lễ báo công dâng Bác, tuyên dương đội ngũ những người Thầy 
thuốc của nhân dân luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính 
yêu Lương Y như từ mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân, 
đem lại hạnh phúc cho mỗi người bệnh, niềm vui cho mỗi gia 
đình và sự bình yên cho cuộc sống

Từ 07h00 - 9h00, ngày 12/12/2018 
tại Quảng trường Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh.

Chương trình gặp mặt, giao lưu và lắng nghe ý kiến động viên, 
chỉ đạo của các đồng chí  Lãnh đạo Đảng/Nhà nước/Chính phủvà 
Bộ Y tế về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân của đội ngũ các y, bác sỹ, dược sỹ, các lương y và các doanh 
nghiệp y dược tiêu biểu tham dự Chương trình (dự kiến)

Từ 10h00 - 11h00 ngày 
12/12/2018 tại Văn phòng Chủ 

tịch nước, Văn phòng Chính phủ 
hoặc Trụ sở Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam (dự kiến).
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Chương trình Ngày hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2018

Từ 14/12 - 16/12/2018 tại Công 
viên Thống Nhất, Hà Nội. 

Địa chỉ: đường Trần Nhân Tông, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5

Truyền hình Trực tiếp Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc 
biệt: Người Thầy thuốc của nhân dân, khai mạc Ngày hội chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng 2018.

Từ 08h00 - 9h30 ngày 14/12/2018 
tại sân khấu 

Công viên Thống Nhất - Hà Nội. 
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CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp phụ nữ
Khám bệnh, kê đơn, phát thuốc, tặng quà cho  người nghèo
Trưng bày, giới thiệu, tư vấn sản phẩm, dịch vụ  chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng



A. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ MỜI ỦNG HỘ, BẢO TRỢ 
- Bộ Y tế.
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Sở Y tế Hà Nội.
- Sở Giáo dục Hà Nội.
- Hội người cao tuổi Hà Nội.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – thành phố Hà Nội.
- Câu lạc bộ Dưỡng Sinh Tâm Thể, Hà Nội.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Từ 14/12 - 16/12/2018 tại Công viên Thống Nhất, Hà 
Nội. Địa chỉ: đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.

C. QUY MÔ NGÀY HỘI CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG 
ĐỒNG

Trên 350 gian trưng bày sản phẩm, dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, tư vấn, giới thiệu trực tiếp tới cộng đồng.
Trên 30,000 lượt người dân tham quan gian hàng 
giới thiệu sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
tham gia các hoạt động thăm khám, kiểm tra sức 
khỏe và tặng quà (miễn phí), mỗi ngày.

D. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

1. CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI
Khám, kiểm tra sức khỏe, thể trạng tổng quát; 
Kiểm tra thị lực, thính lực, thần kinh, xương khớp; 
Chẩn đoán, phát hiện bệnh, tư vấn điều trị và 
phương pháp phòng tránh;
Đo và tư vấn canxi, loãng xương, mỡ máu, đường 
huyết, tim mạch, huyết áp;
Hội thảo, tọa đàm, tư vấn về chế độ dinh dưỡng, rèn 
luyện sức khỏe, phòng chống các bệnh truyền 
nhiễm cấp tính, các bệnh hiểm nghèo như: ung thư, 
tim mạch, tiểu đường và đột quỵ.

3. CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM
Tư vấn dinh dưỡng, nâng cao thể trạng, phát triển 
tầm vóc;
Khám chuyên khoa, kiểm tra răng, mắt, tai mũi 
họng;
Hội thảo, tư vấn, giáo dục vệ sinh thân thể, vệ sinh 
học đường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm 
cấp tính;
Huấn luyện sơ cấp cứu, kỹ năng thoát hiểm trong 
mọi tình huống: cháy nổ, hỏa hoạn, đuối nước; 
phòng chống tai nạn trong sinh hoạt, hiểu đúng và 
sử dụng thiết bị điện an toàn.

2. CHĂM SÓC SỨC KHỎE, SẮC ĐẸP PHỤ NỮ
Tư vấn sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình;
Chăm sóc da, tư vấn thẩm mỹ, tư vấn mỹ phẩm, spa, 
hướng dẫn sử dụng các sản phẩm làm đẹp
Đo và tư vấn canxi, loãng xương, mỡ máu, đường 
huyết, tim mạch, huyết áp;
Hội thảo, tư vấn phòng ngừa bệnh ung thư, tim mạch; 
Tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý, làm đẹp, thẩm mỹ.

4. KHÁM BỆNH, KÊ ĐƠN, PHÁT THUỐC
TẶNG QUÀ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI NGHÈO

5. TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU, TƯ VẤN SẢN PHẨM DỊCH 
VỤ CHĂM SÓC, BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Cơ quan, đơn vị mời tham dự:

Các cơ sở khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng (bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế).
Các cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng bằng y học cổ truyền (nhà thuốc đông y, 
châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt).
Các cơ sở làm đẹp, spa, thẩm mỹ và chăm sóc sức 
khỏe, sắc đẹp phụ nữ.
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dụng cụ thể 
chỉnh hình, trang thiết bị thể thao.
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc chữa 
bệnh, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.
Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm 
chất lượng cao Vì sức khỏe cộng đồng như: bánh 
kẹo, các sản phẩm sữa, đồ uống, rau quả hữu cơ.



THÔNG TIN LIÊN HỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe
cộng đồng Việt Nam (Vache)
Tầng 2, tòa nhà Generalaxim - 130 Nguyễn Đức Cảnh,
phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
Số 10/74 Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.66595694. Hotline: 0903495899.
Email:banthukyct.media@gmail.com

Liên hệ trực tiếp đồng chí:.................................................................

(Cán bộ Ban thư ký Chương trình). Mobile: ................................




