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SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:            /KH-BVĐKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Giang, ngày       tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

“Thăm, tặng quà người bệnh tại khoa Lão học hưởng ứng ngày Quốc tế 

người cao tuổi 01/10/1991 – 01/10/2022” 

 

 Thực hiện chương trình Công tác xã hội năm 2022; Bệnh viện xây dựng 

Kế hoạch tổ chức “Thăm, tặng quà người bệnh tại khoa Lão học hưởng ứng 

ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/1991 – 01/10/2022” với các nội dụng cụ thể 

như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: Nhằm góp phần động viên tinh thần và chia sẻ với những  

người bệnh cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện. 

2. Yêu cầu: Đảm bảo an toàn cho người bệnh, hiệu quả trong hoạt động và 

không ảnh hưởng tới các hoạt động chuyên môn. 

 II. Nội dung 

 1. Thời gian: Chiều thứ 6 (30/9/2022) 

 2. Địa điểm: Tại Khoa Lão học - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

 3. Đối tượng: Người bệnh đang nằm điều trị nội trú. 

 4. Đơn vị tài trợ: Các tổ chức, cá nhân, …    

III. Triển khai thực hiện 

1. Phòng Công tác xã hội 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch; lập dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện. 

- Làm maket và chuẩn bị các điều kiện liên quan đảm bảo cho chương 

trình. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, …tham gia hưởng ứng 

- Phối hợp với các khoa Lão học tuyên truyền tới người bệnh và người 

nhà người bệnh tham gia chương trình. 

- Tham mưu giấy xác nhận, thư cảm ơn gửi các tổ chức, cá nhân tài trợ 

sau khi kết thúc hoạt động. 

- Định kỳ báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động, viết tin, bài đăng trên các 
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phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Bệnh viện. 

2. Khoa Lão học 

- Phối hợp với phòng Công tác xã hội tổ chức triển khai chương trình. 

- Đảm bảo toàn cho người bệnh trong quá trình tham gia chương trình. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Thăm, tặng quà người bệnh tại khoa Lão 

học hưởng ứng ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/1991 – 01/10/2022”, đề nghị 

các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- Các khoa, phòng, trung tâm; 

- Lưu: VT, CTXH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Thanh Giang 
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