
 

 

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 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống dịch bệnh năm 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-KSBT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, Kế hoạch truyền thông giáo dục sức 

khỏe phòng, chống dịch bệnh năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch truyền thông giáo 

dục sức khỏe (TT-GDSK) phòng, chống dịch bệnh năm 2022, như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch, 

bệnh nhằm giảm tỉ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, không để bệnh 

bùng phát thành dịch lớn trong cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 95% các nội dung truyền thông về phòng chống dịch, bệnh được triển 

khai thực hiện qua các kênh truyền thông đại chúng tại địa phương. 

- 95% các nội dung truyền thông về phòng chống dịch, bệnh được tổ chức 

thực hiện truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. 

- Phân phối kịp thời các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh 

cho các đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố. 

II. NỘI DUNG 

- Tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo 

ph ng  chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

- Cập nhật thông tin minh bạch, liên tục tới các cơ quan báo  đài  người d n 

về tình hình dịch bệnh COVID-19, phòng chống các dịch bệnh mới nổi và các 

biện pháp ph ng chống dịch trong và ngoài nước. 

- Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông trong ph ng  chống dịch 

bệnh, với phương ch m truyền thông đi trước một bước, lấy ph ng bệnh là 

chính  hướng về cơ sở  dựa vào cộng đồng; tăng cường phổ biến kiến thức, giúp 

thay đổi hành vi chủ động ph ng ngừa dịch bệnh; tuyên truyền để người d n chủ 

động phòng bệnh, khi mắc bệnh cần sớm đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, 

tư vấn và điều trị. 



 

 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức truyền 

thông, truyền thông nguy cơ cho người d n về các biện pháp ph ng chống dịch 

bệnh.  

- Phối hợp tổ chức các lễ mít tinh  phát động, tuyên truyền về công tác 

ph ng chống dịch, bệnh hàng năm như Ngày Thế giới ph ng chống sốt r t  

Ngày   E N ph ng  chống sốt xuất huyết, Ngày thế giới ph ng chống viêm 

gan, Ngày thế giới ph ng chống bệnh dại… 

- Phối hợp với Trung tâm VHTT và truyền thanh thành phố và các Trạm 

truyền thanh tại xã  phường nhằm x y dựng  phát thanh các khuyến cáo, thông 

điệp truyền thông ph ng chống bệnh truyền nhiễm để khuyến cáo người d n chủ 

động ph ng chống dịch bệnh và tuyên truyền về tiêm chủng mở rộng. 

- Hướng dẫn Trạm Y tế xã  phường tổ chức các hoạt động truyền thông 

ngay từ đầu m a dịch và tăng cường truyền thông nguy cơ tại các địa phương c  

nguy cơ xảy ra dịch bệnh. 

III. GIẢI PHÁP 

- Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến 

cáo ph ng  chống dịch trong tình hình mới  thực hiện tốt thông điệp 5K. 

- Phối hợp chặt chẽ Trung tâm VHTT và truyền thanh Thành phố và các 

Trạm phát thanh tại xã  phường để phát thánh các thông điệp tuyên truyền về các 

chủ đề, nội dung phòng, chống dịch bệnh cho người dân trong toàn Thành phố. 

- Thực hiện truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống thông tin 

điện tử đơn vị, trang Website Sở Y tế. 

- Thực hiện truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống thông tin 

điện tử đơn vị  báo địa phương  mạng xã hội.  

- Phân phối kịp thời tài liệu truyền thông phòng, chống dịch bệnh cho các 

đơn vị trực thuộc. 

- Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể  đơn vị có liên quan tổ 

chức các sự kiện truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. 

- Duy tr  x y dựng mô h nh Góc truyền thông-tư vấn tại Trạm y tế xã, 

phường. 

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

TT Tên hoạt động Nội dung thực hiện  Số lượng Đơn vị thực hiện 

1 

Thực hiện các 

sự kiện trên 

phương tiện 

thông tin đại 

chúng 

Viết tin bài đăng lên trang 

Website của đơn vị 

Theo tình 

hình thực tế 

 

- TTYT TPCL 

- TYT xã  phường. 



 

 

2 

Truyền thông 

trực tiếp tại cộng 

đồng 

Phối hợp tổ chức lễ phát động 

hưởng ứng phong trào nhân 

các sự kiện về phòng, chống 

dịch bệnh tại Thành phố 

02 cuộc 

- Khoa TTGDSK 

/KSBT. 

- TTYT TPCL 

- Ban, ngành  đoàn 

thể. 

Tập huấn kỹ năng truyền 

thông GDSK co cán bộ Y tế 

về PC Dịch bệnh SXH, TCM 

và các bệnh mới nổi liên quan 

tại Thành phố. 

01 cuộc 

- TTYT TPCL. 

- Viên chức TYT 

xã  phường (35 

người). 

Tập huấn kỹ năng truyền 

thông GDSK về PC Dịch 

bệnh SXH, TCM và các bệnh 

mới nổi liên quan cho nhân 

viên y tế khóm ấp trên địa bàn 

Thành phố. 

01 cuộc 

- TTYT TPCL. 

- Nhân viên Y tế 

khóm ấp (35 

người) 

 

3 

Tài liệu TT, mua 

TTB phục vụ 

công tác TT. 

Phân phối tài liệu truyền 

thông từ khoa TTGDSK cho 

các đơn vị có liên quan 

Theo phân bổ 

của TTKSBT 

Tỉnh 

- Khoa TTGDSK 

/TTKSBT Tỉnh 

- TTYT TPCL 

- TYT xã  phường. 

4 

Theo dõi, giám 

sát  đánh giá các 

hoạt động 

Tổ chức các đợt giám sát lồng 

ghép hoạt động tuyền thông 

phòng chống dịch tại 15 TYT 

xã  phường. 

1 lần/quí/ xã, 

phường. 

- TTYT TPCL 

- TYT xã  phường 

V. KINH PHÍ  

Từ nguồn kinh phí phòng chống dịch năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cấp (phụ lục đính kèm). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

-  Tham mưu Ban Giám đốc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động 

truyền thông phòng chống dịch, bệnh năm 2022.  

- Phối hợp Trung tâm VHTT và Truyền thanh Thành phố phát thanh tuyên 

truyền phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh 

đậu mùa khỉ.... để người dân nâng cao nhận thức  thay đổi hành vi có lợi cho 

sức khoẻ và chủ động phòng ngừa. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tuyên truyền vận động người dân 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện công tác giám sát  đánh giá  báo cáo và thanh quyết toán theo 

quy định. 

            3. Trạm Y tế xã, phường 



 

 

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông 

phòng chống dịch, bệnh năm 2022.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền tuyên truyền ph ng  chống dịch Covid-19, sốt 

xuất huyết  tay ch n miệng  bệnh đậu m a khỉ.... đảm bảo kịp thời  chính 

xác các thông tin về dịch bệnh  bệnh tật  các yếu  tố nguy cơ ảnh hưởng đến 

sức khoẻ  đặc biệt về đại dịch COVID-19 để người d n n ng cao nhận thức  

thay đổi hành vi c  lợi cho sức khoẻ và chủ động ph ng ngừa.  

- Tăng cường tổ chức lồng gh p nội dung ph ng chống dịch bệnh vào các 

buổi sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã  phường. Phối hợp với các ban ngành 

liên quan tuyên truyền vận động người d n thực hiện các biện pháp ph ng  

chống dịch bệnh. 

Trên đ y là kế hoạch hoạt động truyền thông phòng chống dịch năm 2022 

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận: 
- TT KSBT Tỉnh (B/c); 

- TT VHTTT TP (p/h); 

- Trạm y tế xã  phường; 

- Website TTYT TPCL;   

- Lưu: VT  KHTC.                                                  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ 

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG DỊCH 

NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-TTYT  ngày      tháng 5 năm 2022 

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 

 

TT Nội dung hoạt động ĐVT 
Ngày, 

Lần 
SL Đơn giá Tổng  

I 
Tập huấn Kỹ năng truyền thông GDSK về PC dịch bệnh 

SXH, TCM và các bệnh mới nổi liên quan tại Thành phố 
1.340.000 

1.1 Thù lao BCV Người 01 01 600.000 600.000 

1.2 Nước uống Người 1 37 20.000 740.000 

II Tập huấn cho nhân viên y tế khóm, ấp 3.965.000 

2.1 Thù lao BCV Người 01 01 600.000 600.000 

2.2 Nước uống Người 1 37 20.000 740.000 

2.3 
Tiền ăn người không hưởng 

lương (75.000đ/người/ngày) 
Người 1 35 75.000 2.625.000 

Tổng cộng: 5.305.000 

*Số tiền bằng chữ: Năm triệu, ba trăm lẻ năm ngàn đồng chẳn. 
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