
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         / TTYT                   TP Cao Lãnh, ngày      tháng 7 năm 2022 

     

KẾ HOẠCH  

Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe quý III và IV/2022 

   

 Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-TTYT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Trung 

tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, Kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục sức 

khoẻ 6 tháng cuối năm 2022.  

 Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, xây dựng kế hoạch hoạt động truyền 

thông giáo dục sức khỏe quí III và IV năm 2022, các nội dung sau:  

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyến Thành phố 

1.1 Công tác chuyên môn 

 Thường xuyên đưa tin cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh thành phố Cao Lãnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, vắc xin 

phòng bệnh COVID 19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh sởi, thủy đậu, 

giết mổ gia cầm an toàn, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc nấm 

độc chế biến thức ăn, phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống cúm A/H5N1, 

bệnh ung thư, bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, phòng chống lây nhiễm 

HIV/AIDS, phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản, nuôi con bằng sữa mẹ,… 

tăng cường hoạt đông thể dục nhằm nâng cao sức khỏe. 

- Tuyên truyền ngày sức khỏe tâm thần thế giới (10/10). 

- Hưởng ứng “Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển” (16 - 23/10).  

- Ngày toàn dân mua và sử dụng muối Iode (01/11). 

- Tuyên truyền nhân ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường  

(14/11). 

- Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12). 

- Ngày Dân số Việt Nam (26/12). 

 - Tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống 

có cồn, phòng chống dịch bệnh, mù lòa. 

 - Tổ chức nói chuyện chuyên đề xây dựng mô hình điểm tại TYT xã Tịnh 

Thới. 

 - Nhận và cấp phát tài liệu tuyên truyền (nếu có). 

- Thực hiện giám sát quý III và IV/2022. 

 - Thực hiện tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại tại đơn vị. 

- Báo cáo và quyết toán truyền thông GDSK về tuyến trên kịp thời, đúng 

theo qui định. 
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1.2 Công tác tập huấn 

Cử viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Y tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Tỉnh tổ chức (nếu có). 

2. Tuyến xã, phường 

- Duy trì góc truyền thông tại trạm có tranh lật, tờ bướm, bộ truyền thông, 

băng, đĩa… 

 - Gửi bài tuyên truyền về trạm truyền thanh địa phương phát thanh các nội 

dung chính trong quí: 

- Tuyên truyền ngày sức khỏe tâm thần thế giới (10/10). 

- Hưởng ứng “Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển” (16 - 23/10).  

- Ngày toàn dân mua và sử dụng muối Iode (01/11). 

- Tuyên truyền nhân ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường  

(14/11). 

- Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12). 

- Ngày Dân số Việt Nam (26/12). 

 - Duy trì tổ chức thảo luận nhóm và nói chuyện chuyên đề về các biện 

pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, phòng chống cúm A 

H5N1. 

 - Củng cố họp nhóm truyền thông tại cộng đồng. 

- Vận động người dân đến tiêm vắc xin phòng ngừa để phòng dịch bệnh. 

 - Thực hiện tư vấn trực tiếp tại Trạm y tế và tại hộ gia đình. 

 - Thực hiện phát video tại Trạm y tế xã, phường. 

 - Thực hiện các báo cáo theo thời gian quy định. 

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính lập kế hoạch và thực hiện giám sát TT - 

GDSK tại 15 Trạm Y tế xã, phường. 

 - Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao và Truyền thanh thành phố, các khoa/phòng có liên quan triển khai các hoạt 

động theo kế hoạch. 

 - Trạm Y tế xã, phường: căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng kế 

hoạch và phối hợp với đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu 

quả và đúng tiến độ. Đồng thời, củng cố bổ sung trang thiết bị phương tiện 

truyền thông theo tiêu chuẩn quốc gia y tế xã qui định. 

    III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

          - Trạm Y tế xã, phường báo cáo quí III, IV và 12 tháng theo đúng thời 

gian quy định. 

          - Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp báo cáo gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Tỉnh đúng thời gian qui định. 
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            Trên đây là kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe quý III 

và IV/2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. Yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc thực hiện đúng theo kế hoạch./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (b/c); 

- Các khoa/phòng TTYT (p/h); 

- 15 Trạm Y tế xã, phường; 

- Website TTYT TPCL;  

- Lưu: VT, KH-TC.                                                     

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 Trần Anh Khương 
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