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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Kết quả “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, 

tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” 

                                                    

  Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội ! 

Kính thưa các đồng chí đại biểu ! 

Thưa toàn thể đại hội ! 

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ (2019 - 2024), thay mặt Ban chấp hành Hội 

Thầy thuốc trẻ tỉnh, tôi rất vinh dự được báo cáo tham luận về kết quả “Hành trình 

Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” của Hội Thầy 

thuốc trẻ tỉnh trong thời gian qua. 

Chúng tôi xin được gửi đến Đại hội, quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Kính thưa Đại hội. 

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước được thành lập từ năm 2008 theo Quyết 

định của UBND tỉnh, dưới sự chỉ đạo và định hướng trực tiếp của Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh, đến nay Hội đã thành lập được 12 Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tại các 

huyện, thị xã và các khối công ty Cao Su, thu hút hơn 600 hội viên là các y bác sĩ, 

dược sĩ, điều dưỡng công tác ở m i lĩnh vực, từ tuyến tỉnh đến huyện và cả khối y tế 

thuộc các khối Cty Cao su trong toàn tỉnh. Năm 2015, Hội đã t  chức thành công 

Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ 3 nhiệm kỳ (2015 - 2020) với 39 Ủy viên 

Ban chấp hành Hội; hàng năm Hội c ng đã từng bước kiện toàn t  chức Hội và triển 

khai nhiều hoạt động c  ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Đại hội Hội Thầy thuốc 

trẻ Việt Nam: 



Những năm qua Hội đã khẳng định vai trò và tính xung kích của Thầy thuốc 

thông qua 3 phong trào thi đua và hành động thiết thực đ  là:  “Thầy thuốc trẻ học 

tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa 

học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng”.  

Hoạt động của Hội nhằm phát huy tốt công tác chăm s c sức khỏe nhân dân, 

hướng về người nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng giáp biên giới, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. Xác định y đức là phẩm chất tốt đẹp của người Thầy thuốc, thời gian 

qua Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh luôn thực hiện tốt hành trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện 

vì sức khỏe cộng đồng, gắn với h c tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, phát huy sức trẻ nhiệt huyết chăm lo cho người dân c  hoàn cảnh kh  

khăn trên địa bàn tỉnh và nhân dân các tỉnh nước bạn láng giềng Campuchia, Lào. 

 Dưới sự định hướng và chỉ đạo trực tiếp của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hội 

đã t  chức nhiều đợt hành trình nhân ái nhân các ngày kỷ niệm như: Ngày Thầy 

thuốc trẻ Việt Nam (27/2), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày 

hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và 

ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10 hàng năm….hội đã t  chức khám, tư 

vấn và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới: Cụ thể hàng năm phối hợp 

với các đơn vị liên quan như: Hàng năm phối hợp các đơn vị liên quan vận động 

nguồn lực và t  chức chuyến hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng trên 10 đợt 

khám bệnh, tư vấn sức khỏe cấp, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 4.000 bà 

con c  hoàn cảnh kh  khăn, hộ đồng bào nghèo, gia đình chính sách, các hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số…Phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh t  

chức chuyến hành trình tình nguyện tại nước bạn tỉnh MundulkiRi, Kratie khám 

bệnh tư vấn sức khỏe và tặng quà trên 1.000 phần quà cho các hộ đồng bào nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số….thường xuyên hỗ trợ các hoạt động do Thường trực Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai, t  chức. 

Kính thưa Đại hội. 

Năm 2015, Hội Thầy thuốc trẻ đã đề xuất tham mưu Sở y tế cho phép thành 

lập phòng khám từ thiện Chùa Quang Minh, với sự tham gia của 04 đơn vị (Hội 

Đông y tỉnh, Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, Hội Thầy 

thuốc trẻ và Chùa Quang Minh). Từ khi thành lập đến nay, phòng khám luôn duy trì 

hoạt động đều đặn vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, luôn đ n nhận được 

sự quan tâm của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, phát huy được vai trò trong công tác 

khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực TP. 



Đông Xoài và các huyện, thị lân cận, mỗi năm khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát 

thuốc miễn phí cho trên 2000 người.  

Công tác hiến máu tình nguyện c ng được cấp bộ hội tiếp tục quan tâm, theo 

Chương trình hàng năm Hội Thầy thuốc trẻ đã định hướng, chỉ đạo các CLB trực 

thuộc Hội tỉnh tham gia và t  chức và phối hợp các đơn vị tại địa phương tham 

”Ngày hội hiến máu tình nguyện" và ”Lễ hội Xuân hồng”, do cấp tỉnh và cấp huyện, 

thị t  chức, mỗi năm các CLB Thầy thuốc trẻ cấp huyện, thị đã vận động các hội 

viên, các t  chức cá nhân trực thuộc đơn vị tham gia hiến máu trên 2.500 đơn vị 

máu, g p phần vào công tác cứu trợ, đáp ứng những trường hợp thiếu máu khẩn cấp.  

C  thể thấy được, các hoạt động Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã mang niềm vui 

đến cho hàng trăm ngìn người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người già neo đơn, 

các hộ gia đình chính sách, gia đình kh  khăn trong toàn tỉnh, mỗi hoạt động chương 

trình của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh không chỉ giúp cho người dân chỉ quan tâm đến 

sức khỏe đến cho người thân và gia đình mà còn từng bước nâng cao ý thức cho 

người dân trong việc tư vấn cho nhân dân hiểu và đến các trung tâm y tế công để 

khám và điều trị bệnh kịp thời phòng bệnh cho bản thân gia đình và xã hội. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu ! 

Thưa toàn thể đại hội ! 

Tại Đại hội hôm nay, Thay mặt Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, trong 

thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng cùng các đơn vị liên quan, các cơ quan, đơn vị 

trong ngành phấn đấu g p phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới 

chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện c  hiệu quả các cuộc vận động của Hội: 

1. Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”:  

Thầy thuốc trẻ sẽ tiếp tục thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu trở thành người 

Thầy thuốc “Giàu về y đức, giỏi về chuyên môn”; xây dựng thái độ thân thiện trong giao 

tiếp với bệnh nhân và chống các hiện tượng tiêu cực trong khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa 

học”:  Động viên, hỗ trợ và khuyến khích các Thầy thuốc trẻ nghiên cứu khoa h c và làm 

chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu; đẩy mạnh việc ứng dụng các nghiên cứu khoa h c, các 

phương pháp và phương tiện khám chữa bệnh tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý, khám chữa bệnh, y tế dự phòng. Khiêm tốn, cầu thị, không ngửng h c hỏi 

các bậc đàn anh đi trước. 

3. Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng”:  Với 

phương châm: Ở đâu c  Thầy thuốc trẻ, ở đ  c  hoạt động tình nguyện vì sức khỏe 



cộng đồng; đi để chia sẻ, đi để cống hiến, đi để khẳng định, đi để trưởng thành. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích các y bác sĩ trẻ tích cực tham gia phong trào 

tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; t  chức khám bệnh, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tại 

các thôn, xã thuộc vùng sâu vùng xa và triển khai các chương trình y tế công cộng tại 

các địa phương trong tỉnh. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu ! 

Thưa toàn thể đại hội ! 

Với tinh thần “Lương y như từ mẫu, Thầy thuốc như mẹ hiền”, bằng cả tình 

cảm và trách nhiệm của tập thể hội, chúng tôi luôn đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn 

nhau hoàn thành xất sắc m i nhiệm vụ được giao, xứng đáng với công lao to lớn của 

các thế hệ cha ông đi trước, với sự tin yêu của nhân dân và xã hội. Tuy nhiên trong 

cơ chế thị trường và hội nhập, tại thời điểm này hay thời điểm khác đôi khi vẫn còn 

những điều vướng bận, những chuyện chưa thực sự hài lòng trong công tác khám 

bệnh, tư vấn sức khỏe, nhưng chúng tôi nghĩ không phải vì thế mà phủ nhận sự đ ng 

g p của những người Thầy thuốc cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của 

nhân dân, cho sự phát triển chung của toàn xã hội. 

Trước khi dứt lời, một lần nữa, kính chúc sức khoẻ đến quý vị đại biểu, toàn 

thể Đại hội luôn luôn mạnh khỏe, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. 

Xin chân thành cám ơn./.  

   

 


