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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  160/KH-UBND Bắc Sơn, ngày 31 tháng 7  năm 2019 

              

KẾ HOẠCH 

 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

kết hợp khám chữa bệnh nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

tại xã Nhất Tiến năm 2019 

 

 Thực hiện Chương trình số 08/CTr-BCĐ ngày 27/3/2019 của Ban chỉ đạo 

138 huyện Bắc Sơn về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ 

quốc (ANTQ) năm 2019; Kế hoạch số 14/KH-CTĐ ngày 16/7/2019 của Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn 

phí và tặng quà của Cụm thi đua các cơ quan Hội - Hiệp Hội tại xã Nhất Tiến và lễ 

ra mắt mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự của thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến. Ủy 

ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện như sau; 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, 

Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy vai trò, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân 

dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc 

Thực hiện tốt kế hoạch hướng về cơ sở nhất là các xã xây dựng nông thôn 

mới. Tặng quà cho các hộ gia đình người có công với cách mạng, Nạn nhân da 

cam, người khuyết tật, người cô đơn, hộ nghèo; khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn 

phí cho 400 người dân tại xã  Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn. 

2. Yêu cầu: 

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Kết hợp khám chữa 

bệnh nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù 

hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa bàn; gắn với các hoạt động kỷ niệm 

79 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019); 74 năm ngày truyền 

thống của lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2019); 14 năm ngày hội toàn dân 

bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2019) và các phong trào thi đua yêu nước khác 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG 

1.Thời gian, địa điểm: Từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 

10/8/2019 (Thứ bẩy) Tại nhà văn hóa thôn Tiến Hậu và nhà văn hóa xã Nhất Tiến. 

2. Thành phần: 

- Phòng PV05; PX03 Công an tỉnh Lạng Sơn. 
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- Các đơn vị trong Cụm thi đua Hội - Hiệp hội tỉnh Lạng Sơn. 

- Thường trực Huyện ủy. 

- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Ban chỉ đạo 138 huyện. 

- Công an huyện. 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc. 

- Hội Chữ thập đỏ huyện. 

- Huyện Đoàn. 

-Trung tâm y tế huyện - Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã. 

- Trạm y tế xã. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, huyện đến dự và đưa tin. 

3. Đối tượng:   

- Toàn thể bà con nhân dân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, 

người bị nhiễm chất độc hoá học, người cao tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ... 

- Số lượng khám: Dự kiến khoảng 400 người   

- Tặng 22 xuất quà. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, 

để cán bộ, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 

giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với MTTQ, các 

ban ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; củng 

cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào, 

nhất là mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đảm bảo ANTT. 

2. Ra mắt mô hình Tổ tự quản về ANTT của thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

3. Tổ chức khám, tư vấn các bệnh nội khoa (tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, tiết 

niệu) bệnh nội tiết, thần kinh các bệnh xương khớp.  

4. Các bệnh chuyên khoa tai, mũi, họng, sản khoa 

5. Cấp thuốc miễm phí 

6. Hội CTĐ tỉnh tặng 12 xuất quà trị giá mỗi xuất 500.000đ (đối tượng là 

Người có công với cách mạng, gia đình chính sách, Nạn nhân chất độc gia cam, 

người cao tuổi neo đơn). 

7. Công an huyện tặng 10 xuất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chức 

sắc, chức việc tôn giáo 

IV. KINH PHÍ  



 3 

1. Nguồn thuốc khám chữa bệnh: Do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động từ Quỹ 

Thiện tâm- Tập đoàn Vingroup tài trợ trị giá 60.000.000đ. 

2. Nguồn quà tặng; Do các đơn vị trọng cụm thi đua đóng góp, mỗi đơn vị 

đóng góp 1.000.000đ. 

3. Các nguồn kinh phí xã hội hóa khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

- Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện, Trung 

tâm y tế huyện, UBND xã Nhất Tiến và các cơ quan có liên quan xây dựng cụ thể 

các nội dung trong chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kết hợp 

khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí và tặng quà năm 2019  

- Tham mưu mời đại biểu Công an tỉnh, Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, BCĐ 

138 huyện dự chương trình 

2. Hội Chữ thập đỏ huyện 

- Chủ động phối hợp với Công an huyện, Trung tâm y tế huyện, UBND xã, 

các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt chương trình 

đạt hiệu quả. 

- Chuẩn bị kinh phí, phương tiện tiếp nhận, vận chuyển nguồn thuốc của nhà 

tài trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đúng, đủ số lượng đã được tài trợ về huyện và tới 

địa điểm khám, chữa bệnh; các điều kiện vật chất khác để chương trình khám, chữa 

bệnh cho người dân đạt kết quả cao nhất. 

- Tổng hợp danh sách đối tượng được nhận quà, khám chữa bệnh và báo cáo 

kết quả về Hội Chữ thập đỏ tỉnh đúng thời gian quy định. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- Dự trù số thuốc để tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện cử y, bác sỹ tham gia chương trình 

khám, chữa bệnh cấp thuốc cho bà con nhân dân. 

- Chuẩn bị xe đưa đón đoàn y, bác sỹ, các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết 

phục vụ cho chương trình. 

4. UBND xã Nhất Tiến: 

- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ xã, công chức văn hóa xã hội xây dựng kế hoạch 

khám bệnh, lịch khám, lựa chọn đối tượng lập danh sách gửi về Hội Chữ thập đỏ 

huyện trước ngày 01/8/2019, đồng thời thông cho các đối tượng được khám và 

tặng quà, phân lịch thời gian hợp lý cho từng thôn (Mỗi thôn đến khám theo một 

thời gian nhất định) để tránh trường hợp phải chờ đợi lâu. Các đối tượng đến nhận 

quà có mặt từ 7 giờ 30 phút (Đối tượng được tặng quà lập riêng danh sách). 

- Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã về chương trình khám, chữa 

bệnh và tặng quà cấp thuốc miễm phí. 
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- Chuẩn bị ma két, ghế ngồi, nước uống cho đại biểu và nhân dân đến khám. 

- Cử cán bộ công chức xã, lực lượng Công an xã, đoàn thanh niên, tổ chức 

đoàn thể xã tham gia hỗ trợ chương trình. 

 Trên đây là Kế hoạch  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kết hợp 

khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí và tặng quà năm 2019. Đề nghị các 

đơn vị nghiêm túc thực hiện để đạt được kết quả cao./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Phòng PV05 CAT;    

- Hội CTĐ tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Hội CTĐ huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện;                                                                           

- UBND xã Nhất Tiến; 

- Lưu: VT, CTĐ. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Tuấn 
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