
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ  Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Số:  291/KH-SYT Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 02 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động Chƣơng trình Sức khỏe Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-BYT ngày 24/01/2019 của Bộ Y tế về Kế 

hoạch Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam; Kế hoạch số 361/KH-

UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sở Y tế 

xây dựng Kế hoạch Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2019 như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

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

Tĩnh năm 2019. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ lúc 07h00 ngày 27/02/2019 (Thứ 4). 

3. Địa điểm: Tổ chức trực tuyến tại tỉnh và các huyện, thị xã. 

- Điểm cầu tỉnh: Tòa nhà Viettel Hà Tĩnh, 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

- Điểm cầu huyện, thị xã: Tại chi nhánh Viettel các huyện, thị xã. 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Tại điểm cầu của tỉnh 

1.1. Chủ trì:  

- Mời đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ 

đạo; 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế. 

1.2. Đại biểu tham dự: Dự kiến 250 người (trong đó đại biểu dự Hội nghị 

trực tuyến: 50 người; lực lượng tham gia diễu hành bằng xe đạp và tổ chức các 

hoạt động phụ trợ: 200 người) 

- Đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà. 

- Ngành Y tế: Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh 

đạo các đơn vị y tế tuyến tỉnh, thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà. 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 

2. Tại điểm cầu các huyện, thị xã (trừ thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch 

Hà) 

2.1. Chủ trì: Mời đồng chí Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã. 

2.2. Đại biểu tham dự: 



- Đại diện các ban, ngành, đoàn thể các huyện, thị xã. 

- Lãnh đạo các đơn vị Y tế tuyến huyện, xã. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã. 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1. Tại Điểm cầu của tỉnh 

1.1. Đo huyết áp, đo chức năng hô hấp, xét nghiệm nhanh đường máu, 

kiểm tra tư vấn sức khỏe 

- Thời gian: Từ 07h00-08h00. 

- Địa điểm: Khu vực Sảnh tầng 1 tòa nhà Viettel Hà Tĩnh. 

- Nội dung: Tổ chức các bàn để đo huyết áp, xét nghiệm đường máu mao 

mạch, đo chức năng hô hấp, BMI, tư vấn sức khỏe,…  

- Thành phần: Đại biểu Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa 

phương, đơn vị. 

1.2. Tổ chức phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam 

- Thời gian: Từ 08h00 - 08h55. 

- Địa điểm: Hội trường Tầng 8, tòa nhà Viettel. 

- Nội dung: Bộ Y tế chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến với các đầu cầu 

trên cả nước. 

- Thành phần: Đại biểu Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa 

phương, đơn vị. 

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

khỏe 

- Thời gian: Từ 08h55-09h15. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà Viettel. 

- Nội dung: Sau khi kết thúc Chương trình phát động, toàn thể đại biểu 

trong hội trường cùng thực hiện tại chỗ bài tập thể dục giữa giờ và được trực 

tiếp cùng các điểm cầu trên toàn quốc.  

1.4. Tổ chức đi xe đạp diễu hành 

- Thời gian: Từ 09h15-10h15 

- Địa điểm, nội dung:  

+ Tại Sân tòa nhà Viettel: Các đồng chí Lãnh đạo và đại biểu đồng loạt thả 

các chùm bóng bay mang thông điệp của Chương trình Sức khỏe Việt Nam. 

+ Tiếp theo mời các đại biểu đạp xe đạp cùng đoàn xe đạp diễu hành bằng 

xe đạp (Lộ trình kèm theo). 

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

- Thời gian: Từ 09h30-12h00. 

- Địa điểm: Hội trường Tầng 8, tòa nhà Viettel. 

- Nội dung: Bộ Y tế chủ trì Hội nghị Triển khai công tác y tế dự phòng. 



- Thành phần: Đại biểu Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa 

phương, đơn vị. 

2. Điểm cầu các huyện, thị xã 

1.1. Đo huyết áp, đo chức năng hô hấp, xét nghiệm nhanh đường máu, 

kiểm tra tư vấn sức khỏe 

- Thời gian: Từ 07h00-08h00. 

- Địa điểm: Hội trường chi nhánh Viettel các huyện, thị xã. 

- Nội dung: Tổ chức các bàn để đo huyết áp, xét nghiệm đường máu mao 

mạch, đo chức năng hô hấp, BMI, tư vấn sức khỏe,…  

- Thành phần: Đại biểu Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và các cơ quan 

ban, ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn. 

1.2. Tổ chức phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam 

- Thời gian: Từ 08h00 - 08h55. 

- Địa điểm: Hội trường chi nhánh Viettel các huyện, thị xã. 

- Nội dung: Bộ Y tế chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến với các đầu cầu 

trên cả nước. 

- Thành phần: Đại biểu Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và các cơ quan 

ban, ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn. 

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

khỏe 

- Thời gian: Từ 08h55-09h15. 

- Địa điểm: Hội trường chi nhánh Viettel các huyện, thị xã. 

- Nội dung: Sau khi kết thúc Chương trình phát động, toàn thể đại biểu 

trong hội trường cùng thực hiện tại chỗ bài tập thể dục giữa giờ và được trực 

tiếp cùng các điểm cầu trên toàn quốc.  

1.4. Tổ chức đi xe đạp diễu hành 

Dựa vào kế hoạch tại điểm cầu của tỉnh để xây dựng kế hoạch cho phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở Y tế 

- Tham mưu phát hành giấy mời tới các đại biểu tham dự; tổ chức đón tiếp 

đại biểu. 

- Phối hợp Viettel Hà Tĩnh chuẩn bị hội trường Hội nghị trực tuyến. 

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị hậu cần và tổ chức 

Hội nghị trực tuyến. 

- Phối hợp với Công an Thành phố để tổ chức đi xe đạp diễu hành đảm bảo 

an toàn giao thông.  

- Ban hành công văn chỉ đạo tới các đơn vị trong ngành thực hiện treo 

pano, áp phích khẩu hiệu về phòng chống bệnh không lây nhiễm tại các cơ sở y 

tế; Công văn chỉ đạo bệnh viện/ trung tâm y tế/ trung tâm y tế dự phòng các 



huyện, thị xã, thành phố đồng loạt triển khai hoạt động đo huyết áp, xét nghiệm, 

khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe.  

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Chịu trách nhiệm công tác hậu cần, tài chính cho lễ phát động. Tham gia 

đón tiếp đại biểu. 

- Bố trí nhân lực để chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, sắp xếp địa điểm triển 

khai đo huyết áp, xét nghiệm nhanh đường máu, tư vấn sức khỏe cho đại biểu tại 

lễ phát động. 

- Nhân bản, cấp phát tài liệu truyền thông tại lễ phát động và cho các địa 

phương trong tỉnh. 

- Treo pano, áp phích, khẩu hiệu về phòng chống bệnh không lây nhiễm tại 

các trục được chính, khhu vực đông dân cư, các cơ sở y tế và các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn Thành phố. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo đài địa 

phương thực hiện hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng trước, trong và sau lễ phát động. Tất cả các hoạt động truyền thông phải 

được tổ chức ít nhất 01 tuần trước ngày 27/02/2019. 

- Bố trí 30 cán bộ, đoàn viên và 30 xe đạp để tham gia diễu hành. 

3. Các đơn vị trong Ngành 

- Treo pano, áp phích khẩu hiệu về phòng chống bệnh không lây nhiễm tại 

đơn vị mình. 

- Các bệnh viện đa khoa: Tổ chức các bàn khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe 

về phòng chống các bệnh không lây nhiễm cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân 

tại đơn vị mình. 

- Tại điểm cầu của tỉnh: Các đơn vị chịu trách nhiệm điều động cán bộ, 

đoàn viên của đơn vị và bố trí xe đạp (không sử dụng xe đạp điện) tham gia diễu 

hành bằng xe đạp tại lễ phát động, số lượng cụ thể như sau:  

+ BVĐK tỉnh, BV Phục hồi chức năng, BV Y học cổ truyền, BV Phổi, BV 

Tâm Thần, BVĐK Thành phố: Mỗi đơn vị 10 người/10 xe đạp.  

+ BV Mắt, Trung tâm Pháp Y-Giám định Y khoa, Chi cục Dân số-

KHHGĐ, Chi cục ATVSTP: Mỗi đơn vị 05 người/05 xe đạp. 

4. Đoàn thanh niên Sở Y tế 

- Phụ trách các hoạt động đón tiếp đại biểu, chuẩn bị xe đạp cho đại biểu, 

bảo đảm an ninh trật tự, bố trí hành lang an ninh khu vực để xe của đại biểu, khu 

vực thả bóng bay và để xe đạp diễu hành. 

- Dẫn chương trình các hoạt động tại sảnh; tham gia đón tiếp đại biểu. 

- Hướng dẫn và thực hiện bài tập thể dục tập thể hưởng ứng lễ phát động. 

- Nhận và cấp phát cờ phướn cho đoàn xe diễu hành. Quản lý, phụ trách 

hoạt động diễu hành bằng xe đạp trên các tuyến đường. 

5. Các đơn vị y tế dự phòng tuyến huyện 



- Căn cứ kế hoạch của tỉnh để chủ động tham mưu UBND tuyến huyện ban 

hành Kế hoạch phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn quản 

lý. 

- Chủ trì, phối hợp với BVĐK huyện, thị xã triển khai thực hiện tại điểm 

cầu trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Trạm y tế trên địa bàn treo pano, áp phích khẩu hiệu về phòng 

chống bệnh không lây nhiễm tại trạm, đồng thời chỉ đạo trạm y tế tổ chức đồng 

loạt các hoạt động hưởng ứng: Đo huyết áp, xét nghiệm, khám sàng lọc, tư vấn 

sức khỏe… hưởng ứng lễ phát động. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh theo quy định. 

6. Đề nghị Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh 

Phối hợp với Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức điểm cầu tại tỉnh; chỉ đạo các điểm 

cầu tại các huyện, thị xã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện tổ 

chức các điểm cầu tại địa phương.  

7. Đề nghị Công an Thành phố Hà Tĩnh 

Bố trí cán bộ và phương tiện để dẫn đoàn diễu hành và đảm bảo an toàn 

giao thông tại các tuyến đường theo thời gian và lộ trình của Ban tổ chức gửi 

kèm. 

8. Đề nghị Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

Điều động 100 đoàn viên và 100 xe đạp tham gia diễu hành hưởng ứng. 

9. Đề nghị Câu lạc bộ xe đạp HTB Hà Tĩnh 

Điều động 20 thành viên Câu lạc bộ tham gia diễu hành cổ động Chương 

trình bằng xe đạp theo thời gian và lộ trình của Ban tổ chức gửi kèm. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí được cấp năm 2019 và các nguồn hợp pháp khác. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam 

của Sở Y tế Hà Tĩnh, đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:  
- Bộ Y tế (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 
- Giám đốc, các PGĐ và các phòng CN Sở; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Chi nhánh Viettel tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công an Thành phố Hà Tĩnh;                   (để p/hợp) 

- Đoàn Khối CCQ và Doanh nghiệp tỉnh;    

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Câu lạc bộ xe đạp HTB Hà Tĩnh 

- Các đơn vị trong Ngành (để thực hiện); 

- Lưu: VT, NVY. 

  Gửi: Bản giấy và điện tử. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Đƣờng Công Lự 



CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 

Phát động Chƣơng trình Sức khỏe Việt Nam 
 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

Đo huyết áp, xét nghiệm nhanh đƣờng máu, kiểm tra, tƣ vấn sức khỏe (Sảnh tầng  1 

tòa nhà Vietel) 

07h00-08h00 

Tổ chức bàn đo huyết áp, xét nghiệm 

nhanh đường máu, kiểm tra, tư vấn sức 

khỏe cho đại biểu và cán bộ tham gia 

CDC Hà Tĩnh 

Phát động Chƣơng trình sức khỏe Việt Nam (Hội trƣờng tầng 8, tòa nhà Vietel) – Cầu 

truyền hình giữa Bộ Y tế và các tỉnh thành trên cả nƣớc 

08h00-08h15 Chương trình ca nhạc 

Cầu truyền hình trực tiếp 

của Bộ Y tế 

08h15-08h20 Giới thiệu chương trình 

08h20-08h30 
Phát động Chương trình Sức khỏe Việt 

Nam 

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

khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam 

08h45-08h55 Phát biểu của Tổ chức Y tế thế giới 

Tập thể dục giữa giờ để hƣớng ứng hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe (hội trƣờng) 

08h55-09h15 

Toàn thể đại biểu trong Hội trường thực 

hiện bài tập thể dục để tăng cường vận 

động thể lực 

Các đại biểu tập theo video 

hướng dẫn 

Đi xe đạp diễu hành (200 xe đạp có gắn cờ phƣớn) 

09h15-09h25 
Thả các chùm bóng bay mang thông điệp 

về sức khỏe 

Lãnh đạo Sở Y tế, đại diện 

đại biểu tham dự 

Từ 09h25 

Đoàn xe đạp diễu hành cắm cờ phướn 

chứa thông  điệp về sức khỏe: xuất phát từ 

Tòa nhà Vietel  

Lãnh đạo sở, các đại biểu, 

đoàn viên thanh niên và 

đại diện các hội đoàn thể 

Hội nghị triển khai công tác Y tế dự phòng (Hội trƣờng) 

0930-09h40 
Lễ trao tặng huân chương lao động Hạng 

3 cho tập thể Cục quản lý môi trường y tế 

Bộ Y tế cầu truyền hình 

trực tiếp với các tỉnh thành 

trên cả nước 

09h40-09h55 

Báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm tăng 

cường thực hiện Chiến lược quốc gia 

phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

09h55-10h10 
Báo cáo về phòng, chống tác hại của thuốc 

lá 

10h10-10h25 
Báo cáo về công tác phòng chống 

HIV/AIDS 

10h25-10h40 

Triển 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 

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

vị và các địa phương 

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

 



Phụ lục: Lộ trình diễu hành tại Thành phố Hà Tĩnh 

 

Xuất phát từ tòa nhà Viettel - Xô Viết Nghệ Tĩnh  đường Trần Phú  

đường Phan Đình Phùng  đường Nguyễn Thiếp   đường Nguyễn Tất Thành 

 đường Lý Tự Trọng  đường Nguyễn Huy Tự  đường Hải Thượng Lãn 

Ông  Kết thúc tại sân Sở Y tế.  
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