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KẾ HOẠCH 

Truyền thông nhân ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2022 
___________________________________________ 

 

Thực hiện Công văn số 424/BVP-CĐT của Bệnh viện Phổi Đồng Tháp 

ngày 17/3/2022 về việc tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nhân ngày Thế 

giới phòng, chống lao 24/3/2022. 

Để thực hiện tốt các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao kiến thức về 

phòng chống bệnh lao trong cộng đồng, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây 

dựng  kế hoạch hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Mục đích: 

Đẩy mạnh công  tác truyền  thông giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức 

như: thông qua phóng sự truyền hình, truyền thanh, sinh hoạt nhóm, vãng gia; sử 

dụng tranh ảnh, pano, áp phích tuyên truyền về bệnh lao, để cho người dân nâng 

cao hiểu biết về bệnh lao đồng thời biết cách phòng bệnh cho mình, cho người 

thân trong gia đình và cho cộng đồng. 

2. Biện pháp thực hiện: 

2.1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS: 

- Treo băng rol tại Trung tâm Y tế Thành phố từ ngày 22/3/2022 - 

31/3/2022 (băng rol do Bệnh viện Phổi Đồng Tháp cấp) với khẩu hiệu: 

+ “NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG 

LAO 24/3/2022”. 

+ “HÃY HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT VIỆT NAM KHÔNG CÒN BỆNH 

LAO VÀO NĂM 2030”. 

- Gửi bài tuyên truyền về bệnh lao và phát thanh trên đài Truyền thanh 

Thành phố. 

- Trang trí xe cổ động, chạy phát thanh tại các khu vực đông dân cư và 

trên các trục đường chính trong Thành phố ngày 24/3/2022. 

- Cấp phát tờ rơi cho bệnh nhân đến khám bệnh tại phòng khám lao. 

2.2. Trạm Y tế xã, phường: 

- Tranh thủ sự hỗ trợ của UBND xã, phường xin kinh phí hoạt động 

truyền thông về bệnh lao. 

- Treo băng rol tại Trạm Y tế, chọn một trong các khẩu hiệu sau: 
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+ PHẢI PHÒNG CHỐNG LAO NHƯ PHÒNG CHỐNG COVID – 19. 

+ SÀNG LỌC SỚM BỆNH LAO TRÁNH TRỞ NẶNG, NGỪA TỬ 

VONG.  

+ VÌ SỨC KHOẺ VIỆT NAM ,HÃY CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ CHẤM 

DỨT BỆNH LAO VÀO NĂM 2030 

- Tuyên truyền về bệnh lao trên loa truyền thanh xã, phường hàng ngày từ 

23/3/2022 đến 25/3/2022. 

- Phát tờ bướm cho bệnh nhân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã, phường. 

- Tư vấn cho bệnh nhân có triệu chứng nghi lao đến khám tại tổ lao Thành 

phố. 

3. Kinh phí, hậu cần: 

3.1. Kinh phí: 

Bệnh viện Phổi hỗ trợ kinh phí (nếu có). 

3.2. Hậu cần: 

Bệnh viện Phổi cấp băng rol, tranh, tờ bướm, tờ rơi, áp phích, tranh lật. 

Trên đây là kế hoạch truyền thông nhân ngày Thế giới phòng, chống lao 

24/3/2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Trạm Y tế xã, phường; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa KSBT và HIV/AIDS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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