
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 246/KH-UBND  TP. Lạng Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc  

sức khỏe Nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

          Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân thành phố 

xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức 

khỏe Nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn thành phố như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, Ban Quân dân y các cấp và của ngành y tế trong công tác chỉ đạo, triển 

khai thực hiện các giải pháp thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y. 

- Tổ chức triển khai Chương trình kết hợp quân dân y đồng bộ trên toàn thành 

phố. 

- Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng y tế trên địa bàn trong hoạt 

động kết hợp Quân dân y. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động thực hiện phải bám sát nội dung, nhiệm vụ của Chương 

trình kết hợp Quân dân y và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ 

chức, triển khai thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y tại địa bàn. 

- Định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương 

hướng nhiệm vụ của năm tiếp theo. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn thành phố. 

- Tăng cường năng lực của lực lượng quân y, dân y kiểm soát và phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Nâng cao năng lực của lực lượng dự bị động viên ngành y tế, lực lượng 

huy động ngành y tế, bảo đảm tốt công tác y tế khu vực phòng thủ. 

2. Các chỉ tiêu cụ thể 

2.1. Kết hợp quân dân y tại tuyến y tế cơ sở 
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           - Củng cố nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung thuốc, trang thiết bị y tế cho 

Trung tâm Y tế thành phố, 08 trạm y tế phường, xã.  

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho trên 80  

lượt cán bộ, nhân viên y tế. 

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố.  

2.2. Hỗ trợ các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động 

ngành y tế, bảo đảm y tế khu vực phòng thủ 

- Tham gia thực hiện huấn luyện, diễn tập các đơn vị dự bị động viên 

ngành y tế theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; hỗ trợ trang bị, 

huấn luyện các tổ đội huy động ngành y tế  trên địa bàn bảo đảm thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao. 

- Hỗ trợ, nâng cao năng lực, thường xuyên kiện toàn đội cơ động phòng, 

chống dịch bệnh quân dân y của thành phố. 

- Hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn về y học quân sự và kiến thức chuyên 

môn y tế cho các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, các lực lượng quân dân y. 

- Tham gia thực hiện huấn luyện, diễn tập phối hợp quân dân y trong 

phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh. 

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Hoàn thiện về tổ chức hệ thống ban quân dân y các cấp và xây 

dựng các kế hoạch  thực hiện 

- Tổ chức triển khai quán triệt Luật Quốc phòng và các văn bản hướng 

dẫn Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân 

quân tự vệ (sửa đổi); kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh theo các Nghị định của Chính phủ: số 164/2018/NĐ-CP ngày 

21/12/2018, số 21/2018/NĐ-CP, số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 và số 

02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019; Thông tư số 34/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y. 

- Triển các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kết hợp quân dân y 

trong khám bệnh, chữa bệnh; phòng, chống thiên tai, thảm họa và dịch bệnh. 

- Kiện toàn ban quân dân y theo Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 

12/9/2018 của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y. 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ y tế có kiến thức về các nội 

dung: phòng thủ dân sự, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, 

phòng, chống khủng bố, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng cơ 

động. 

2. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của lực lượng quân dân y 

trong khu vực phòng thủ 

- Hoàn thiện hệ thống cấp cứu, vận chuyển, điều trị kết hợp quân dân y 

trong khu vực phòng thủ. 



3 

 

- Rà soát, kiện toàn về tổ chức và tăng cường năng lực cho các đơn vị dự 

bị động viên ngành y tế; các tổ, đội huy động ngành y tế theo chỉ tiêu được giao. 

- Tham gia thực hiện huấn luyện, diễn tập các đơn vị dự bị động viên 

ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế trong khu vực phòng thủ. 

- Đẩy mạnh kết hợp quân dân y trong nghiên cứu khoa học về y học và y 

học quân sự. 

3. Củng cố, nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh và phòng, 

chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở 

- Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị y tế cho các trạm y tế 

phường, xã. 

- Hỗ trợ triển khai các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế quân y, dân y 

tuyến y tế cơ sở để có đủ khả năng xử trí cấp cứu ban đầu và điều trị các bệnh 

thường gặp, quản lý các bệnh mãn tính tại tuyến y tế cơ sở. 

4. Nâng cao chất lượng các đơn vị y tế dự bị động viên, xây dựng các 

đội cơ động quân dân y phòng, chống thiên tai, thảm hoạ, tìm kiếm cứu nạn 

- Quản lý, nắm chắc nguồn nhân lực, phương tiện, trang bị, vật chất, vật 

tư y tế và khả năng động viên y tế trên địa bàn. Tổ chức rà soát, bổ sung, kiện 

toàn kế hoạch huy động trang thiết bị y tế cho đơn vị y tế dự bị động viên đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ.   

- Rà soát, kiện toàn về nhân lực, trang thiết bị y tế huy động cho đơn vị y 

tế dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 

31/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 5466/QĐ-BQP ngày 

23/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế khu vực phòng thủ. 

5. Triển khai thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho đối 

tượng chính sách và khám tuyển quân, tuyển sinh quân sự hàng năm 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho đối 

tượng chính sách, người nghèo, kết hợp thực hiện công tác dân vận nhân dịp Kỷ 

niệm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7); ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam 22/12 và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của thành phố... 

- Thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự hàng 

năm theo Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của 

liên Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức 

khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn vốn đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Ngân sách Nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm 

của thành phố; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên 

quan khác để thực hiện Chương trình theo phân cấp của pháp luật về ngân sách 

Nhà nước. 

3. Nguồn vốn hợp pháp khác. 



4 

 

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán ngân sách hàng năm để thực 

hiện Chương trình và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách 

Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

    1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Chủ trì tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực 

hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, 5 năm của Chương trình kết hợp quân dân y. 

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng 

kết Chương trình kết hợp quân dân y, báo cáo UBND thành phố, Sở Y tế kết quả 

thực hiện. 

- Đôn đốc Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và các đơn vị liên 

quan nghiêm túc thực hiện khám tuyển quân hàng năm theo Thông tư Liên tịch 

số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ động tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế nâng 

cao năng lực chuyên môn, kiến thức về quốc phòng an ninh. 

- Phối hợp với Ban CHQS thành phố khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ 

chiến sỹ; khám và theo dõi sức khỏe cho lực lượng quân dự bị động viên. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm 

bố trí cho công tác kết hợp quân dân y. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép các nội dung kết hợp quân 

dân y trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

- Tham mưu trình UBND thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế 

hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các quy định pháp luật có 

liên quan, bảo đảm hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí đúng quy định hiện hành. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền thực hiện các nội dung Chương trình kết hợp quân dân y 

tại địa phương. 

5. Ban CHQS thành phố 

- Hướng dẫn các phường, xã xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành y 

tế, lực lượng huy động ngành y tế và bảo đảm y tế khu vực phòng thủ. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố 

trí kinh phí cho hoạt động kết hợp quân dân y của các đơn vị thuộc quyền. 

- Chỉ đạo triển khai công tác kết hợp quân dân y trong quân đội. 

- Tham mưu, tuyển chọn đào tạo sỹ quan dự bị ngành y tế; xét, đề nghị 

thăng quân hàm cho sỹ quan dự bị theo Luật sỹ quan và sắp xếp bổ nhiệm quân 

nhân dự bị vào các đơn vị động viên ngành y tế; tập huấn y học quân sự cho cán 

bộ, nhân viên các đơn vị dự bị động viên có kiến thức về các nội dung: Phòng 
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thủ dân sự, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng, chống 

khủng bố, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng cơ động theo quy 

định. 

6. UBND các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác để thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y trên địa bàn. 

- Tổ chức rà soát, kiện toàn các cơ sở y tế quân dân y trên địa bàn; xây 

dựng các kế hoạch, phương án kết hợp quân dân y trong khu vực phòng thủ. 

- Chỉ đạo các đoàn thể phường, xã phối hợp triển khai các hoạt động kết 

hợp quân dân y trên địa bàn. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện; giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố tổng hợp kết quả  định kỳ hàng 

năm và báo cáo UBND thành phố theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
- Sở Y tế; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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