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KẾ HOẠCH 

Phát động toàn dân hưởng ứng 

“Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét 25/4/2022” 
_______________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-KSBT ngày 19/4/2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp về việc phát động toàn dân hưởng ứng “Ngày Thế 

giới phòng, chống sốt rét 25/4/2022”.  

Để hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét” Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch phát động toàn dân hưởng ứng “Ngày Thế giới 

phòng chống sốt rét 25/4/2022”, cụ thể như sau:  

1. Mục đích: 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thiết thực hưởng ứng “Ngày Thế giới 

phòng, chống sốt rét 25/4/2022” nhằm nhắc nhở toàn dân, các cấp chính quyền, các 

cơ quan ban, ngành, đoàn thể quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống và loại 

trừ bệnh sốt rét.  

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp cho người dân, tập trung vào 

việc nâng cao hiểu biết cho người dân về nguyên nhân gây bệnh, các biện pháp 

phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.  

- Phát động chiến dịch ra quân thực hiện các biện pháp truyền thông phòng, 

chống sốt rét, tập trung chủ yếu vào địa phương có nhiều người thường xuyên qua 

lại vùng sốt rét lưu hành.  

- Phòng chống bệnh sốt rét quay trở lại mặc dù thành phố Cao Lãnh đã loại 

trừ được bệnh sốt rét. 

2. Chủ đề ngày Thế giới phòng, chống sốt rét năm 2022 là: 

“Không còn bệnh sốt rét - ngăn ngừa sốt rét quay trở lại”. 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Thời gian, địa điểm: 

- Phường 6, Phường 11, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông: Treo băng rôn và cấp 

bướm tuyên truyền về phòng, chống sốt rét cho người dân thường xuyên qua lại 

vùng sốt rét lưu hành, hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống sốt rét ngày 

25/4/2022. 

3.2. Hình thức thực hiện: 

* Trung tâm Y tế Thành phố: 
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- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS xây dựng kế hoạch truyền thông 

phát động toàn dân hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét 25/4”.  

- Nhận và cấp phát băng rôn, bướm tuyên truyền về phòng, chống sốt rét cho 

04 Trạm Y tế xã, phường (Phường 6, Phường 11, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông). 

- Thực hiện giám sát hoạt động truyền thông nhân ‘Ngày Thế giới phòng 

chống sốt rét 25/4” tại các xã, phường triển khai. 

- Treo băng rôn tại Trung tâm Y tế Thành phố.  

* Trạm Y tế xã, phường: 

- Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông địa phương để 

tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa “Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4”, 

nguyên nhân gây bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh sốt rét.  

- Trạm Y tế chọn khóm, ấp có nhiều người qua lại vùng sốt rét lưu hành, có 

số mắc cao và tử vong do sốt rét trong những năm gần đây thực hiện các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4” bằng các biện pháp như:  

+ Treo băng rôn và cấp bướm tuyên truyền (Phường 6, Phường 11, Tịnh 

Thới, Tân Thuận Đông mỗi Trạm Y tế 01 băng rôn và bướm tuyên truyền theo số 

lượng qui định). 

+ Chọn khóm, ấp có nhiều người dân qua lại vùng sốt rét lưu hành để treo 

băng rôn và thực hiện truyền thông cho người dân. 

+ Tăng cường công tác giám sát dịch tễ, quản lý và tư vấn về bệnh sốt rét 

cho người thường xuyên qua lại vùng sốt rét lưu hành.  

4. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện: 

Đề nghị các Trạm Y tế báo cáo kết quả triển khai chiến dịch truyền thông 

hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4/2022” về khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS trước ngày 03/5/2022 để tổng hợp báo cáo tuyến trên.  

5. Hậu cần, kinh phí: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cấp. 

- Băng rôn.  

 

Nơi nhận:                                                                            
- Trạm Y tế xã, phường (t/h); 

- Trung tâm KSBT ĐT (biết); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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