
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:       /KH-TTYT TP Cao Lãnh, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

giám sát hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe quý I và II năm 2022 

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 96/KH-TTYT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, Kế hoạch Truyền thông giáo dục sức khỏe 

năm 2022. 

 Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh lập kế hoạch giám sát hoạt động 

truyền thông giáo dục sức khỏe Quý I và II năm 2022, với nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Nhằm thu thập thông tin cơ bản về nhân sự phụ trách hoạt động truyền 

thông giáo dục sức khỏe tại xã, phường. Theo dõi việc tổ chức và tiến độ thực 

hiện các hoạt động truyền thông từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong công tác 

truyền thông phòng chống dịch bệnh. 

- Nắm bắt kịp thời những khó khăn của các Trạm Y tế xã, phường về 

công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trong cộng đồng. Hỗ trợ các hoạt 

động chuyên môn cho cán bộ truyền thông nhằm thúc đẩy nâng cao chất 

lượng hoạt động. 

 II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Truyền thông giáo dục sức khỏe 

1.1. Nội dung 

- Kế hoạch quí, 6 tháng, năm và các kế hoạch đột xuất hoạt động truyền 

thông giáo dục sức khỏe (nếu có). 

- Kế hoạch phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể xã, phường triển khai 

các hoạt động TT-GDSK năm 2022. 

- Hợp đồng ký kết và sổ phát thanh với Công chức văn hóa xã hội của xã, 

phường. 

- Giám sát trang thiết bị theo tiêu chí Quốc gia về Y tế xã (chỉ tiêu 45 và 

46). 

- Báo cáo tháng, quý, 6 tháng của chương trình. 

- Sổ quản lý chương trình:  

+ Sổ cập nhật quản lý các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe (sổ 

A11). 

+ Biên bản tuyên truyền nói chuyện chuyên đề hay họp nhóm (01 

lần/tháng x số khóm (ấp): biên bản tuyên truyền trong cộng đồng, phối hợp ban 

ngành đoàn thể, trường học). 



+ Sổ tư vấn tại Trạm. 

+ Sổ vãng gia của nhân viên Y tế khóm (ấp). 

+ Sổ quản lý trang thiết bị tài sản, tài liệu truyền thông. 

+ Tủ trưng bày tài liệu tuyên truyền (bảo quản, ngăn nắp và vệ sinh). 

+ Sổ quản lý cập nhật cán bộ được tập huấn,... 

- Kiểm tra chất lượng sử dụng của các tài liệu, trang thiết bị truyền thông 

(loa, tivi, đầu đĩa, micro, ...). 

- Thực hiện phát video tại đơn vị (lịch phát). 

- Giám sát bài tuyên truyền và các nội dung tuyên truyền phù hợp theo 

từng thời điểm như: Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm H5N1, 

HIV/AIDS, phòng chống bệnh Zika, phòng chống dịch bệnh mới nổi và tái nổi, 

ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão lũ, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị 

thành niên – thanh niên, phòng thiếu máu thiếu sắt cho phụ nữ tuổi sinh đẻ và 

phụ nữ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ,... vệ sinh môi trường và các bệnh 

không lây khác. 

- Kết quả thực hiện công tác truyền thông so với chỉ tiêu đã hoạch định. 

1.2. Hướng dẫn chỉ đạo tuyến 

Hướng dẫn cách thu thập các thông tin, hình ảnh, các bước yêu cầu thực 

hiện viết tin, bài về các hoạt động ngành y tế tại địa phương. 

III. TRẠM Y TẾ ĐƯỢC GIÁM SÁT 

Chuẩn bị đầy đủ và sắp xếp hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

giám sát. (Lưu ý: giám sát yêu cầu phải có viên chức phụ trách truyền thông. 

Nếu gặp khó khăn đề nghị báo trước cho Ys. Đinh Trần Thúy Vy, điện thoại: 

0934840059 để sắp xếp lịch cho phù hợp). 

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT 

- CĐHS. Thái Thị Mỹ Trang – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

- Ys. Đinh Trần Thúy Vy, Viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính. 

V. LỊCH GIÁM SÁT (Phụ lục đính kèm) 

Trên đây là kế hoạch phối hợp giám sát công tác truyền thông giáo dục 

sức khỏe quý I và II năm 2022. Yêu cầu các Trạm Y tế xã, phường chuẩn bị nội 

dung đầy đủ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc giám sát được hoàn thành tốt./. 

Nơi nhận:                                                                  
- Trung tâm KSBT tỉnh (b/c); 

- Trạm Y tế xã, phường; 

- Website TTYT TPCL; 

- Lưu: VT, KH-TC.                                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Anh Khương 

 



Phụ lục. LỊCH GIÁM SÁT 

Thời gian Trạm Y tế được giám sát 

Ngày 15/6/2022 
Sáng Mỹ Phú 

Chiều Phường 1 

Ngày 16/6/2022 
Sáng Phường 2 

Chiều Phường 3  

Ngày 17/6/2022 
Sáng Phường 4 

Chiều Hòa Thuận 

Ngày 20/6/2022 
Sáng Mỹ Ngãi 

Chiều Phường 11 

Ngày 21/6/2022 
Sáng Mỹ Trà 

Chiều Mỹ Tân 

Ngày 22/6/2022 Chiều Tân Thuận Đông 

Ngày 23/6/2022 
Sáng Phường 6 

Chiều Tịnh Thới 

Ngày 24/6/2022 
Sáng Hòa An 

Chiều Tân Thuận Tây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

BẢNG KIỂM GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TT-GDSK  

TUYẾN XÃ, PHƯỜNG 

QUÍ ………/202…. 

 

- Thời gian giám sát: Vào lúc ......giờ......phút, ngày......tháng.......năm 202.. 

- Địa điểm:....................................................................................................... 

I/. Thành phần: 

1. Tổ giám sát: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2. Đơn vị được giám sát: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

III/. Nội dung giám sát:  

 

NỘI DUNG GIÁM SÁT KHÔNG 

CÓ 

GHI CHÚ 
Đạt 

Chưa 

đạt 

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:     

Mạng lưới TTV bao phủ tại các khóm, ấp 

(Xem danh sách, báo cáo kết quả của TYT) 
    

Số TTV được tập huấn về kiến thức và kỹ năng 

TT-GDSK (Giấy chứng nhận tập huấn) 
   ........./......... 

Cán bộ trạm y tế được tập huấn về kiến thức và 

kỹ năng TT-GDSK (Giấy chứng nhận tập huấn, Danh 

sách) 

   ........./......... 

Hàng tháng họp giao ban truyền thông lồng 

ghép với TTV(xem biên bản họp). 
    

2. CÔNG TÁC BÁO CÁO & SƠ KẾT:     

Báo cáo định kỳ hoạt động TT-GDSK tháng,  

quý I,II và 6 tháng năm 2022  về TTYT (Xem 

báo cáo lưu) 

    

Báo cáo theo yêu cầu kế hoạch đột xuất trong quý 

hưởng ứng Tuần lễ glôcôm thế giới năm 2022,, 

Bc truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin,… (Xem 

báo cáo lưu, công tác tuyên truyền) 

   
 

 

 Sơ kết hoạt động TT GDSK quí I và II/2022     



(Xem báo cáo sơ kết)  

3. CÁC HOẠT ĐỘNG TT-GDSK:     

Kế hoạch hoạt động TT-GDSK năm 2022     

Kế hoạch hoạt động TT-GDSK quý, 6 tháng 

năm 2022 
    

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2022, 

truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19  

cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. 

    

Thực hiện tư vấn lồng ghép trong khi khám 

bệnh, chăm sóc bệnh nhân. (Xem sổ tư vấn các 

chương trình, khớp báo cáo) 

   
Tổng số:...../ 

quý 

TT-GDSK qua hệ thống loa truyền thanh xã, 

phường ít nhất  6 lượt /tuần. 

(Xem hợp đồng, lịch phát, bài viết lưu). 

   
Số lần:......../ 

quý 

Tuyên truyền qua phát video ít nhất 02 lượt/ 

tuần (Xem kế hoạch, lịch phát) 
   Số lần phát:...... 

TT-GDSK lồng ghép thông qua các buổi họp 

khóm, ấp/trường học …(Xem biên bản tuyên 

truyền từng khóm, ấp/trường học...) 

   
Số buổi:........... 

Số người dự:.... 

Công tác phối hợp tuyên truyền ban ngành, đoàn 

thể: phụ nữ, thanh niên, hội nông dân,.... (Xem 

kế hoạch phối hợp, biên bảnTT) 

   Số biên bản:..... 

Giao chỉ tiêu cho TTV thực hiện vãng gia tại hộ 

gia đình TT-GDSK các chương trình y tế.  

(Xem lịch /sổ vãng gia các chương trình) 

    

Sổ cấp phát tài liệu TT (Xem sổ: nhập, xuất, ký 

nhận,....) 
    

Nội dung tuyên truyền: đa dang, phù hợp theo   

kế hoạch truyền thông GDSK-DS tháng, quí. 
    

Bảo quản, vệ sinh: tủ, tranh ảnh, tài liệu,.....     

4. TRANG THIẾT BỊ & KINH PHÍ:     

Có đầy đủ trang thiết bị TT-GDSK theo quyết định 

số 2420/QĐ-BYT của Bộ Y tế (Kết quả báo cáo 

hoặc sổ tài sản) 

    

Có kinh phí cho hoạt động TT-GDSK từ các 

chương trình (Xem chứng từ lưu) 
    

Kinh phí xã hội hóa, thu hút các nguồn lực từ 

cộng đồng phục vụ hoạt động TT-GDSK. 
    

* Số tin, bài viết gửi tuyến tỉnh (đăng)    
Số tin 

bài:.............. 

Phỏng vấn kỹ năng truyền thông: 

Nội dung:............................................................ 
    



IV/. Nhận xét của đoàn giám sát: 

1. Những việc đã làm tốt: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Những việc còn tồn tại: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Đề xuất cách giải quyết những vấn đề còn tồn tại: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Kiến nghị của đơn vị được giám sát: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

 ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT                                CÁN BỘ GIÁM SÁT
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