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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

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

           

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng lần 2 hưởng ứng ngày ASEAN 

phòng, chống Sốt xuất huyết thành phố Cao Lãnh năm 2022 
 

Căn cứ kế hoạch số 101/KH-KSBT ngày 07/6/2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật về triển khai thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng ngày 

ASEAN phòng, chống Sốt xuất huyết; 

Theo thống tính từ tuần 01 đến tuần 23 (ngày 5/6/2022), toàn Thành phố 

ghi nhận: 251 trường hợp sốt xuất huyết (sốt xuất huyết Dengue nặng: 04, 

dương tính NS1: 139, phát hiện và xử lý: 90 ổ dịch nhỏ), tăng: 199 ca so với 

cùng kỳ 2021 (251/52). Số ca mắc được phân bố 15/15 xã, phường. Đứng thứ ba 

trong toàn Tỉnh sau huyện Hồng Ngự, Tp.Hồng Ngự. Trước tình hình đó Trung 

tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh, xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch diệt lăng 

quăng lần 2 hướng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết thành phố 

Cao Lãnh năm 2022 tại các khóm, ấp của 15 xã, phường có số ca mắc cao, cụ 

thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

Vận động cộng đồng cùng tích cực tham gia phòng, chống sốt xuất huyết, 

tạo thành một phong trào sâu rộng nhằm giảm tỷ lệ mắc Sốt xuất huyết (SXH). 

Huy động các Ban, Ngành, Đoàn thể và toàn dân tham gia, phối hợp với 

ngành Y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng 

và các hoạt động khác để tăng cường phòng, chống bệnh SXH và bệnh do vi rút 

Zika.   

2. Chỉ tiêu: 

- Trên 95% hộ gia đình được vãng gia trong ngày chiến dịch. 

- Chỉ số lăng quăng BI ≤ 20 (sau chiến dịch). 

- 100% xã, phường nguy cơ ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng 

lần 1 phòng, chống sốt xuất huyết 2022. 

- > 80% hộ gia đình tại nơi triển khai thực hiện chiến dịch không còn lăng 

quăng sau chiến dịch. 

3. Thời gian và địa điểm (02 ngày/xã, phường) 

 - Thực hiện tại những xã, phường nguy cơ cao: Phường 3, Phường 11, xã 

Tân Thuận Tây, Mỹ Tân và Mỹ Ngãi.  
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- Đề nghị các xã, phường còn lại tham mưu với UBND làm chiến dịch 

tăng cường hưởng ứng ngày “ASEAN Dengue Day”.  

- Thời gian: Trong 02 ngày 15-16/6/2022. 

- Tổ chức thực hiện: 

▪ Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, phường xây dựng kế hoạch. 

▪ Đề nghị Ban, Ngành, Đoàn thể các xã, phường tham gia chiến dịch. 

▪ Khoa KSBT và HIV/AIDS chuẩn bị phương tiện, vật tư y tế. 

▪ Trung tâm Y tế phối hợp Trạm Y tế tổ chức thực hiện chiến dịch. 

4. Các bước thực hiện chiến dịch tại xã, phường: 

Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương các trạm y tế tham mưu với Ủy 

ban nhân dân xã, phường hổ trợ thêm kinh phí tổ chức chiến dịch. 

  4.1. Công tác tổ chức trước chiến dịch: 

- Thời gian, địa điểm: Trạm Y tế tham mưu UBND xã, phường báo về 

Trung tâm Y tế Thành phố trước 01 ngày (về khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, điện thoại: 02773.858.996). 

- Thành phần: Ban chỉ đạo xã, phường.  

-  Phân công cụ thể người phụ trách giám sát: các trụ sở cơ quan, trường 

học, công viên quản trường … 

-  Phân công cụ thể người phụ trách giám sát các tổ vãng gia: lịch giám sát 

kèm theo. 

- Trạm Y tế thực hiện việc khảo sát ổ lăng quăng nguồn, cung cấp thông 

tin này cho các nhóm vãng gia: ngày 13/6/2022. 

- Nội dung ra quân thực hiện chiến dịch: 

 Vãng gia tại hộ dân: Xã, phường chia thành nhiều nhóm vãng gia, mỗi 

nhóm (03 – 04 người) phụ trách khóm, ấp nào thì tập trung về khóm, ấp đó và 

vãng gia theo kế hoạch (mỗi nhóm phụ trách 135 – 180 hộ/khóm, ấp), thực hiện 

đeo khẩu trang khi tham gia chiến dịch và khi đến các hộ gia đình. Nhiệm vụ 

mỗi nhóm là: 

•  Thực hiện vãng gia theo lưu đồ tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng 

phòng, chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng. 

•  Tuyên truyền, phát tờ bướm, dán áp phích... 

•  Hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng và vận động người dân thực 

hiện diệt lăng quăng tại nhà. 
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•  Kiểm tra các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các ổ lăng quăng được phát 

hiện. 

•  Ghi chép kết quả vãng gia vào (Phiếu vãng gia ngày chiến dịch). 

•  Cho các hộ còn dụng cụ chứa nước có lăng quăng ký cam kết xử lý lăng 

quăng triệt để. 

4.2. Phân phối hậu cần: 

- Phiếu vãng gia trong ngày chiến dịch: TYT xã, phường tự trang bị. 

- Bảng cam kết: TTYT cấp, TYT tham mưu UBND xã, phường in thêm 

(chỉ thực hiện cho nhà có lăng quăng làm cam kết). 

- Bướm tuyên truyền: 3.000 tờ (trung bình 2 hộ 1 tờ) 

- Băng rol: cấp theo nguồn phòng, chống dịch năm 2022 ( nhận từ CDC 

tỉnh). 

   4.3. Công tác truyền thông: 

- Tuyến Thành phố: thực hiện trang trí xe hoa tuyên truyền cổ động ngày 

ASEAN phòng chống sốt xuất huyết: 1.000.000 đ/xe  

- Tuyến Xã, Phường: Tuyên truyền trên loa xã, phường (trước, trong 

chiến dịch) 

Trạm Y tế phối hợp với cán bộ Truyền thanh xã, phường tối thiểu 01 

lần/ngày, (nội dung do Trạm Y tế soạn). 

   4.4. Công tác phối hợp: 

Các Trạm Y tế phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên tổ chức cho Đoàn 

viên hổ trợ đi vãng gia và thả cá diệt lăng quăng trong ngày ra quân chiến dịch 

tại địa phương. 

5. Báo cáo, tổng kết đánh giá theo mẫu: (Phụ lục 3-4). 

Theo mẫu: CD1, CD2, CD3 

6. Giám sát dịch tại địa phương sau chiến dịch: 

- Trung tâm Y tế Thành phố tiếp tục giám sát tình hình dịch sau chiến dịch 

trong 2 tuần. Xem số ca có giảm không. Nếu không giảm xem xét đến biện pháp 

dập dịch. 

- Trung tâm Y tế thành phố đối chiếu với chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả 

chiến dịch. 

7. Kiểm tra, giám sát, đánh giá: 

  7.1. Giám sát trong chiến dịch: 

- Lập đoàn giám sát trong ngày chiến dịch (Phụ lục 1). 
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- Giám sát 50% số tổ/ấp triển khai (mẫu phiếu KTCD-1) với các nội dung: 

Tổ chức phân công; Hoạt động vãng gia; Hoạt động diệt lăng quăng. 

- Lập biên bản giám sát gửi cho các đơn vị có liên quan. 

7.2. Kiểm tra hiệu quả trước và sau chiến dịch: 

- Lập Đoàn điều tra côn trùng (Phụ lục 1), phối hợp với cán bộ chuyên 

trách của Trạm Y tế tiến hành điều tra các chỉ số côn trùng trước và sau chiến 

dịch 01 ngày theo quy trình điều tra côn trùng trước chiến dịch (mẫu phiếu 

BMCTĐV 01-13). 

- Đánh giá chỉ tiêu sau chiến dịch theo mục 2. 

- Can thiệp tăng cường: Nếu chiến dịch KHÔNG ĐẠT chỉ tiêu đề ra, phải 

thực hiện lại Chiến dịch diệt lăng quăng. 

8. Kinh phí: (Phụ lục 2) 

- Thực hiện quyết toán theo nguồn “Kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết 

tỉnh Đồng Tháp năm 2022”.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng lần 2 hưởng ứng 

ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết thành phố Cao Lãnh năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./. 

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

- UBND Thành phố Cao Lãnh (b/c); 

- UBND 15 xã, phường (b/c); 

- Phòng Y tế TP (p/h); 

- 15 TYT xã, phường (t/h); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT/KSBT và HIV/AIDS.C./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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Phụ lục I: 

ĐOÀN ĐIỀU TRA CÔN TRÙNG VÀ GIÁM SÁT CHIẾN DỊCH 
(Kèm theo Kế hoạch số ……./KH-TTYT ngày …../6/2022 của  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 
__________________________ 

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN: 

1. Mời Phòng Y tế tham gia giám sát chiến dịch 

2. BSCKII. Trương Quốc Dũng, Giám đốc TTYT TPCL, Phụ trách chung; 

• Nhóm 1:  

1. BS Võ Thanh Minh  Trưởng khoa KSBT và HIV/AIDS, 

2. YS. Bùi Thị ngọc Hương viên chức khoa KSBT và HIV/AIDS, 

Phụ trách : Tân Thuận Tây; 

• Nhóm 2: 

1. BS. Bùi Thị Hà Nam viên chức khoa KSBT và HIV/AIDS, 

2. CN. Trần Bá Tùng viên chức khoa KSBT và HIV/AIDS, 

Phụ trách : Phường 3; 

• Nhóm 3: 

1. YS. Phạm Văn Chôm, viên chức khoa KSBT và HIV/AIDS, 

2. YS. Huỳnh Trung Hiếu, viên chức khoa KSBT và HIV/AIDS, 

Phụ trách : Mỹ Tân; 

• Nhóm 4: 

1. YS. Phạm Tấn Đạt, viên chức khoa KSBT và HIV/AIDS, 

2. YS. Võ Lê Hoàng Tính , viên chức khoa KSBT và HIV/AIDS, 

Phụ trách : Phường 11; 

• Nhóm 5 

1. NHS Trần Minh Trí viên chức khoa KSBT và HIV/AIDS, 

Phụ trách: xã Mỹ Ngãi; 

 II. THỜI GIAN GIÁM SÁT: 

- Điều tra côn trùng trước chiến dịch: Ngày 14/6/2022. 

- Giám sát chiến dịch: Ngày 15-16/6/2022  

- Điều tra côn trùng sau chiến dịch: Ngày 17/6/2022. 
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III. ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT: 

50% số tổ/ấp của xã, phường triển khai chiến dịch (giám sát ngẫu nhiên 50 hộ) 

Phụ lục II: 

BẢNG PHÂN BỐ KINH PHÍ 

 

 

STT Đơn vị Thành tiền 

1 Phường 3 2.946.000 

2 Phường 11 4.170.000 

3 Xã Mỹ Tân 4.282.000 

4 Xã Mỹ Ngãi  2.251.000 

5 Xã Tân Thuận Tây 4.560.000 

 Tổng cộng 18.209.000 

 Xe hoa tuyên truyền 1.000.000 

 Tổng cộng 19.209.000 

Mười chín triệu, hai trăm lẻ chín ngàn đồng 

Ghi chú: 

* Chi vãng gia diệt lăng quăng: < 140.000 đồng/ngày/người. Theo nghị định 90/2019/NĐ – CP 

ngày15/11/2019 ; 
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Phụ lục III: 

DANH SÁCH 

Nhận tiền Chiến dịch diệt lăng quăng lần 2 hưởng ứng ngày ASEAN 

phòng, chống sốt xuất huyết Thành phố Cao Lãnh năm 2022 
___________________________ 

 

- Thời gian: ……………... 

- Địa điểm: ………………. 

ĐVT: đồng 

TT Họ và tên Đơn vị 
Số 

tiền/ngày/người 
Số ngày 

Thành 

tiền 
Ký tên 

1   139.000 02   

2   139.000 
02   

…   139.000 
02   

Tổng cộng     

Số tiền bằng chữ: ……………………………………….. 

………………, ngày         tháng        năm. 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

 TRƯỞNG TRẠM 

 THÔNG QUA 

UBND ……….. 
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Phụ lục IV: 

BẢNG TỔNG HỢP 

Kinh phí Chiến dịch diệt lăng quăng lần 2 hưởng ứng ngày ASEAN 

phòng, chống sốt xuất huyết Thành phố Cao Lãnh năm 2022 
____________________________________ 

 

- Thời gian: ……………... 

- Địa điểm: ………………. 

ĐVT: đồng 

TT Họ và tên Đơn vị 
Số 

tiền/ngày/người 
Số ngày 

Thành 

tiền 

1   139.000 02  

2   139.000 02  

…   139.000 02  

Tổng cộng    

Số tiền bằng chữ: ……………………………………….. 

………………, ngày         tháng        năm 2022. 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

 TRƯỞNG TRẠM 

 THÔNG QUA 

UBND ……….. 
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