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TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

C NG H A  Ã H I CHỦ NGH A VI T NAM 

  c     – T  d  – H       c 

  

  :      /KH-TTYT TP Cao Lãnh                  5  ăm 2022 

KẾ HOẠCH 

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE NĂM 2022 
  

Căn cứ Kế hoạch s  87/KH-KSBT, ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  ồng  háp, Kế hoạch hoạt động  ruyền thông giáo 

dục sức khỏe năm 2022.  

 rung tâm Y tế thành ph  Cao Lãnh, xây dựng kế hoạch Truyền thông 

giáo dục sức khỏe ( ruyền thông  D K) năm 2022, như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục t  u c u   

-  ổi mới phương thức truyền thông y tế, sử dụng đồng bộ các loại hình 

truyền thông với phương châm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, 

kết hợp giữa truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông 

trên mạng xã hội với truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, chú trọng phát triển 

các loại hình truyền thông mới có hiệu quả cao (trên nền tảng Internet và mạng 

xã hội) để lan toả, chuyển tải những chủ trương, đường l i của  ảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân; phổ biến kiến thức, thực hành chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe đến các nhóm đ i tượng đích, đến từng người dân. 

- Duy trì và củng c  mạng lưới truyền thông viên. Nâng cao vai trò và 

chất lượng hoạt động của truyền thông viên cơ sở. 

-  ập trung tuyên truyền phòng, ch ng dịch COVID-19. 

2. Mục t  u cụ t ể v  c   t  u  

2.1. Mục t  u 1:  ăng cường vai trò chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác 

truyền thông giáo dục sức khỏe của các cấp thông qua chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện các chủ trương, chính sách, chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh, 

bệnh tật, các yếu t  nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đặc biệt về đại dịch 

COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức 

khoẻ và chủ động phòng ngừa. 

Chỉ tiêu: 

- Ban hành Kế hoạch hoạt động  ruyền thông GDSK trọng điểm và 

thường xuyên của thành ph  để người dân chủ động thực hiện các hành vi có lợi 

cho sức khỏe. 

 -  rung tâm Y tế thành ph  và  rạm Y tế xã, phường đều có kế hoạch 
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thực hiện hoạt động Truyền thông GDSK tại cộng đồng.  

2.2. Mục t  u 2: Nâng cao nhận thức, thực hành đúng của người dân 

trong phòng ch ng dịch, bệnh và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

Chỉ tiêu: 

- 100% các Chương trình y tế, các bệnh, dịch truyền nhiễm và các bệnh 

không lây nhiễm phổ biến được triển khai thực hiện trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng như: Phát thanh, truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội… 

-  rung tâm Y tế thành ph  và  rạm Y tế xã, phường đều có tư vấn sức 

khỏe lồng ghép về các nội dung phòng ch ng dịch bệnh (ưu tiên phòng ch ng 

đại dịch COVID-19, s t xuất huyết,  IV/AID , an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường và các bệnh không lây nhiễm phổ biến).  

-  rung tâm Y tế thành ph  và  rạm Y tế xã, phường triển khai thực hiện 

với các hình thức truyền thông gián tiếp và trực tiếp: 

+  rạm Y tế xã, phường thực hiện truyền thông qua loa truyền thanh của 

xã, phường ít nhất 04 lần trong tháng. 

+  ruyền thông viên tham gia tổ chức và thực hiện truyền thông trực tiếp 

tại cộng đồng: 06 lần trở lên trong năm. 

-  ất cả các tài liệu truyền thông (infographic, các tài liệu truyền thông 

truyền th ng, thông điệp phát thanh, chương trình phát thanh,…) của các 

chương trình y tế mục tiêu được xây dựng, phân ph i và triển khai đến các cơ sở 

y tế trong toàn thành ph . 

2.3. Mục t  u 3: Nâng cao năng lực của hệ th ng  ruyền thông GDSK, 

thực hiện t t các quy định về phát ngôn và chủ động cung cấp thông tin thường 

xuyên và kịp thời nh m tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của toàn xã hội 

đ i với các hoạt động của Ngành Y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức 

khỏe nhân dân.   

Chỉ tiêu: 

-  rung tâm Y tế thành ph  và Trạm Y tế xã, phường đều có chương trình, 

kế hoạch hoạt động Truyền thông GDSK cụ thể.  

-  rung tâm Y tế thành ph  và  rạm Y tế xã, phường đều có Phòng tư vấn 

- truyền thông lồng ghép Phòng công tác xã hội duy trì hoạt động thường xuyên. 

-  ất cả các cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác truyền thông 

của  rung tâm Y tế thành ph  Cao Lãnh sẽ được tập huấn về kiến thức kỹ năng 

truyền thông và kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí. 

-  rung tâm Y tế thành ph  đảm bảo có ít nhất 02 người phụ trách công 

tác Truyền thông GDSK. 

* Tr m Y tế xã,   ườ   

- Duy trì tất cả Trạm Y tế xã, phường đều có cán bộ phụ trách hoặc kiêm 
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nhiệm công tác Truyền thông GDSK và nhân viên y tế khóm, ấp thực hiện hoạt 

động Truyền thông GDSK tại cộng đồng. 

-  ất cả cán bộ y tế xã, phường và nhân viên y tế khóm ấp đều được tập 

huấn kỹ năng truyền thông. 

-  ất cả  rạm Y tế xã, phường đều có góc Truyền thông GDSK - Tư vấn 

lồng ghép, có tài liệu và trang thiết bị cần thiết đáp ứng với yêu cầu hoạt động 

truyền thông tại đơn vị.  

2.4. Mục tiêu 4:  ăng cường xã hội hoá các hoạt động  ruyền thông 

 D K và huy động sự tham gia của cộng đồng. 

Chỉ tiêu: 

-  ảm bảo đạt 95% các hoạt động Truyền thông GDSK của các chương 

trình, dự án được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  ỉnh ph i hợp với Trung tâm Y 

tế thành ph  và  rạm Y tế xã, phường triển khai thực hiện. 

-  uy động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức trong và ngoài thành ph  

tham gia ph i hợp với Ngành Y tế thực hiện các hoạt động Truyền thông nâng 

cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. 

II. N I DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Về tổ c ức, quả   ý 

-  hường xuyên, kịp thời ban hành hoặc tham mưu các văn bản chỉ đạo 

tuyến về công tác Truyền thông GDSK. 

-  hực hiện có hiệu quả các hoạt động ph i hợp, hợp tác với các cơ quan 

thông tin đại chúng ( rung tâm Văn hóa,  hể thao –  ruyền thông, các  rạm 

truyền thanh xã, phường) và truyền thông trên mạng xã hội. 

-  ăng cường công tác ph i hợp với các đơn vị y tế và ban ngành liên 

quan trong lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe. 

-  Củng c , kiện toàn tổ/phòng truyền thông tại đơn vị.  

-  ăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và tổ chức đánh giá hiệu quả 

của hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. 

2. Về c uy   mô ,     ệ  vụ: ph i hợp với các khoa, phòng và  rạm Y 

tế xã, phường truyền thông trong công tác phòng, ch ng dịch bệnh. 

2.1. Truyề  t ô   các c ủ trươ  , c í   sác  của  ả   v  N    ước 

tr     ĩ   v c   ò  , c ố   dịc  bệ  . 

-  ruyền thông vận động, chủ động cung cấp thông tin về vai trò,  trách 

nhiệm của chính quyền địa phương trong thực thi chủ trương của  ảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa 

phương. 

-  ruyền thông về các chủ trương, luật pháp, chính sách của  ảng và 

Nhà nước, chú trọng Nghị quyết 20-NQ/ W, Nghị quyết 21-NQ/TW và 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; phổ biến các văn bản chỉ đạo 
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của cấp ủy  ảng, chính quyền địa phương để người dân hiểu, ủng hộ, chia sẻ 

và tham gia các chương trình, dự án, hoạt động chăm sóc sức khỏe tại địa 

phương.  

2.2. Truyề  t ô     ò  , c ố   dịc  bệ   

-  hực hiện truyền thông phòng, ch ng dịch bệnh trên các phương tiện 

thông tin đại chúng từ Thành ph  đến xã, phường trang thông tin điện tử của 

Thành ph  về các thông điệp tuyên truyền về các chủ đề/nội dung phòng, ch ng 

dịch bệnh cho người dân trong toàn tỉnh; truyền thông trọng điểm nhân các sự 

kiện: Ngày  hế giới phòng, ch ng s t rét (25/4); Ngày A EAN phòng, ch ng 

s t xuất huyết (15/6); Ngày  hế giới phòng, ch ng viêm gan vi rút (28/7); Ngày 

 hế giới phòng, ch ng bệnh dại (28/9); Ngày  hế giới sẵn sàng ch ng dịch bệnh 

(27/12);… 

- Ph i hợp với  rung tâm Kiểm soát bệnh tật  ỉnh xây dựng và cung cấp 

các tài liệu truyền thông phòng, ch ng dịch bệnh theo hướng dẫn của trung ương 

và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. 

-  ăng cường ph i hợp với các ban ngành đoàn thể, đơn vị có liên quan tổ 

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

-  hực hiện điều ph i, tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp, 

phổ biến kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và các biện pháp 

phòng ch ng dịch bệnh (chú trọng các bệnh dịch đang lưu hành như đại dịch 

COVID-19, s t xuất huyết, tay chân miệng...) để người dân chủ động và ph i 

hợp với ngành y tế chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng. 

-  ăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động y tế và hiệu quả 

triển khai chính sách.  hực hiện các giải pháp nh m nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, ch ng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, ch ng lãng phí. 

- Nâng cao vai trò và hiệu quả công tác ph i hợp liên ngành, đẩy mạnh 

các hành động đa ngành trong chăm sóc sức khỏe. 

-  ập trung tuyên truyền phòng, ch ng dịch COVID-19: 

+  uy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương và 

người dân trong công tác truyền thông phòng, ch ng dịch bệnh; chủ động tuyên 

truyền mạnh mẽ công tác phòng, ch ng dịch COVID-19: phổ biến thông tin về 

tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tại Việt Nam, tại địa phương, các hoạt 

động phòng, ch ng dịch, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa; xây dựng và 

thực hiện các chế tài xử phạt hành chính với các trường hợp c  tình vi phạm việc 

thực hiện các biện pháp phòng, ch ng dịch theo quy định tại Nghị định 

117/2020/N -CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế. 

+  ổ chức truyền thông phòng, ch ng dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, 

minh bạch, chính xác.  ruyền thông kịp thời các  hông điệp phòng, ch ng dịch 

COVID-19 khi có sửa đổi, bổ sung theo khuyến cáo của Ban chỉ đạo qu c gia 

phòng, ch ng dịch COVID-19 và Bộ Y tế.  ruyền thông về vắc xin COVID-19 
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theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chú trọng về hiệu quả phòng bệnh và tính an toàn 

của vắc xin; kế hoạch triển khai tiêm vắc xin tại Việt Nam khi điều kiện cho 

phép; các khuyến cáo về vắc xin đến người dân và các thông tin liên quan khác. 

+  uy động sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng địa 

phương và ứng dụng đa đạng các loại hình truyền thông phù hợp để thực hiện 

truyền thông phòng, ch ng dịch COVID-19; thường xuyên cập nhật thông tin và 

cung cấp kịp thời cho các cơ quan báo chí địa phương. 

2.3. Truyề  t ô     át tr ể  Y, Dược cổ truyề  

- Ph i hợp với  rung tâm Văn hóa,  hể thao và  ruyền thanh tuyên truyền 

về cây thu c nam chữa bệnh hoặc phương pháp điều trị không dùng thu c nh m 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về Y, Dược học cổ truyền; 

-  ăng cường tuyên truyền trên hệ th ng thông tin điện tử đơn vị về 

hướng dẫn người dân phòng bệnh tích cực như:  ập luyện thể dục, dưỡng sinh 

kết hợp nhiều biện pháp khác và duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, giới thiệu  

cây thu c nam... 

2.4. Truyề  t ô     ò  , c ố   HIV/AIDS 

- Ph i hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS để tuyên truyền về 

dự phòng lây truyền  IV từ mẹ sang con và truyền thông ch ng kỳ thị, phân biệt 

đ i xử với người nhiễm  IV/AID  trong cơ sở y tế và ngoài cộng đồng các 

tháng cao điểm (tháng 6 và tháng 12). 

- Ph i hợp với các ban ngành đoàn thể,  rạm Y tế, đơn vị có liên quan tổ 

chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như nói chuyện, tư vấn, thăm gia đình 

người nhiễm  IV thông qua đội ngũ nhân viên y tế khóm, ấp tại cộng đồng. 

2.5. Truyề  t ô   về C ăm sóc sức    e s    sả /Kế    c   óa   a 

đì   v  Dâ  Số. 

- Ph i hợp với  rung tâm Văn hóa,  hể thao và  ruyền thanh đưa thông tin 

tuyên truyền các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng đặc 

biệt chú ý đến các nội dung như chăm sóc tiền thai, chăm sóc thai, phát hiện sớm 

thai kỳ nguy cơ cao và dự phòng tai biến sản khoa, tầm soát và dự phòng các bệnh 

lây truyền từ mẹ sang con, hướng dẫn các bà mẹ cho con bú sớm, nuôi con b ng 

sữa mẹ, đề phòng các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua 

đường tình dục, phát hiện sớm ung thư sinh dục, tư vấn phá thai an toàn. 

- Ph i hợp với phòng Hành chính -  ổng hợp mảng Dân s  - Kế hoạch 

hóa gia đình thực hiện truyền thông về các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh 

sản/kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân s , mất cân b ng giới tính… 

b ng các hình thức như: tuyên truyền cổ động, treo băng rôn. 

-  hực hiện đăng tải, cung cấp các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân s , mất cân b ng giới 

tính… trên trang Web của đơn vị. 

2.6. Truyề  t ô   c ăm sóc sức    e   ườ  ca  tuổ . 
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- Ph i hợp Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm tập huấn, nói 

chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phổ biến các nội dung 

về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý giúp tăng cường sức khỏe phòng, ch ng 

hiệu quả các bệnh mạn tính thường gặp ở người cao tuổi; 

-  ăng cường tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn phòng, ch ng các bệnh mạn 

tính cho người cao tuổi trong quá trình khám, chữa bệnh tại  rạm Y tế xã, 

phường. 

2.7. H  t đ    truyề  t ô   tr ể    a        tr   c ố   rác t ả  

   a v    ò  , c ố   mù  òa: 

- Ph i hợp với Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm,  rung tâm Văn 

hóa,  hể thao và  ruyền thanh và hệ th ng truyền thanh tuyến  xã, phường và  

trang thông tin điện tử thực hiện tuyên truyền phong trào ch ng chất rác thải 

nhựa; nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của phát hiện sớm, can thiệp sớm, 

các biện pháp phòng, ch ng mù lòa trong học đường và ngoài cộng đồng; 

2.8. H  t đ      ò  , c ố   bệ     ô    ây    ễm. 

 hực hiện treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng ch ng các 

bệnh không lây nhiễm nhân các ngày sự kiện sức khỏe. 

Dự kiến thời gian thực hiện, các ngày sự kiện trong năm 2022:  

- Ngày Phòng, ch ng hen phế quản : Ngày thứ 3 đầu tiên trong tháng thứ 05;  

- Ngày Phòng, ch ng  hu c lá 31/5;  

- Ngày  im mạch thế giới 27/09;  

- Ngày Phòng, ch ng các r i loạn do thiếu I- t 02/11; 

- Ngày Phòng, ch ng  ái tháo đường  hế giới 14/11;  

- Ngày Phòng, ch ng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính: Thứ 3 tuần thứ 4 tháng 

11. 

Ngoài ra truyền thông thêm các chuyên đề: Giảm ăn mặn, tăng cường hoạt 

động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, tác hại thu c lá, rượu bia. 

2.9. H  t đ    truyề  t ô     á  dục d    dưỡ  . 

- Ph i hợp với Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm thực hiện các 

hoạt động truyền thông đại chúng, truyền thông mạng xã hội, truyền thông tư 

vấn cộng đồng về các vấn đề Dinh dưỡng. 

- Ph i hợp với  rung tâm Văn hóa,  hể thao và  ruyền thanh tổ chức 

truyền thông nhân ngày Ngày Vi chất dinh dưỡng (01-02/6),  uần lễ Dinh 

dưỡng và Phát triển (16 – 23/10), Ngày Lương thực thế giới (16/10) với cách 

hình thức truyền thông trên đài truyền hình, truyền thanh, treo băng rôn, truyền 

thông trực tiếp… 

2.10. Truyề  t ô     ò  , c ố   tác     của   m dụ   đồ uố   có 

cồ . 
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- Nh m nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành 

và người dân trong tỉnh về tác hại của việc sử dụng rượu, bia và đồ u ng có cồn 

khác góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng đồ u ng có cồn 

đ i với sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. 

-  rung tâm Y tế thành ph  ph i hợp  rạm Y tế xã, phường, ban ngành, 

trường học để tổ chức sinh hoạt chuyên đề truyền thông giáo dục sức khỏe trong 

cộng đồng về phòng, ch ng tác hại lạm dụng đồ u ng có cồn cho các đ i tượng 

thanh niên, học sinh, người lao động tại thành ph . 

2.11. Truyề  t ô   về c ăm sóc sức    e   ườ    uyết t t. 

Nâng cao nhận thức của người khuyết tật, gia đình và cộng đồng, nh m 

cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc s ng của người khuyết tật, tạo 

điều kiện cho người khuyết tật tham gia hòa nhập cộng đồng. 

2.12. Truyề  t ô     ò  , c ố   dịc  bệ   qua     b ê    ớ . 

- Ph i hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật và  IV/AID  cập nhật theo dõi 

thường xuyên trên trang thông tin điện tử  rung tâm Kiểm soát bệnh tật  ỉnh về 

tình hình diễn biến của dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong nước và Thành 

ph  để tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời và có những biện pháp 

chủ động phòng ch ng dịch không để dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm 

nhập vào nước ta. 

-  hông báo kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch tại 

cửa khẩu.  uyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng 

ch ng bệnh truyền nhiễm tại các cửa khẩu. 

2.13. Truyề  t ô   Mục t  u y tế địa   ươ  ,  ó    ầ    ò   c ố   

bệ   t t  â   ca  sức    e   ườ  dâ  v  c    đồ  . 

- Ph i hợp với cơ quan thông tin đại chúng các cấp tăng cường truyền 

thông b ng nhiều hình thức trên phương tiện thông tin đại chúng như: đăng phát 

tin bài về các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm, các bệnh không lây nhiễm phổ 

biến, bệnh lứa tuổi học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiến thức về tiêm 

chủng mở rộng, nâng cao chất lượng dân s … 

-  ổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua 

đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của các trường học, ban, ngành, đoàn 

thể và những người có uy tín trong cộng đồng. 

3. Về   uồ    c 

- Phát huy triệt để nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của mạng lưới 

truyền thông giáo dục sức khỏe từ tuyến  rung tâm Y tế  hành ph  đến  rạm Y 

tế xã, phường. 

- Trung tâm Y tế thành ph  Cao Lãnh nhận kinh phí của tuyến  ỉnh từ 

nguồn ngân sách Nhà nước cho hoạt động của hệ th ng truyền thông giáo dục 

sức khỏe ( ếu có). 

-  uy động nguồn kinh phí hỗ trợ của  hành ph  và nguồn kinh phí xã 
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hội hóa để thực hiện hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong toàn Thành 

ph .  

III. CÁC HOẠT   NG 

1. Các    t đ    t  c   ệ  mục t  u 1:  ăng cường vai trò chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của các cấp thông qua 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, các chương trình chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

1.1.  rung tâm Y tế thành ph  Cao Lãnh xây dựng và ban hành kế hoạch, 

hướng dẫn các đơn vị y tế, ph i hợp các đơn vị liên quan triển khai các hoạt 

động truyền thông giáo dục sức khỏe trong toàn  hành ph  để người dân chủ 

động thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe. 

-  ơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế thành ph  Cao Lãnh. 

-  hời gian thực hiện: Năm 2022. 

1.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động truyền thông giáo dục sức 

khỏe tại cộng đồng. 

-  ơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc. 

-  hời gian thực hiện: hàng tháng, Quí/2022. 

2. Các    t đ    t  c   ệ  mục t  u 2: Nâng cao nhận thức, thực hành 

đúng của người dân trong phòng ch ng dịch, bệnh và nâng cao sức khỏe cho bản 

thân, gia đình và cộng đồng. 

2.1. Tru   tâm Y tế t       ố: 

-  ổ chức triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe theo 

các nội dung và hình thức phù hợp: phát thanh, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt 

dưới cờ, thảo luận nhóm... 

- Viết tin, bài gửi về  ở Y tế  ồng  háp,  rung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 ỉnh về các sự kiện, thành tựu nổi bật, các hoạt động y tế diễn ra tại địa phương. 

-  ổ chức hội thi truyền thông phòng ch ng dịch bệnh, hội thi kỹ năng 

truyền thông cho đ i tượng là nhân viên y tế khóm ấp (phù hợp điều kiện thực tế 

ở đơn vị, địa phương). 

- Ph i hợp với các đơn vị, vận động, kêu gọi hỗ trợ kinh phí từ các 

nguồn để triển khai sâu rộng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong 

 hành ph . 

- Thực hiện các hoạt động truyền thông của chương trình, dự án: Phòng, 

ch ng dịch, chương trình phát triển Y dược cổ truyền, chương trình mục tiêu Y 

tế Dân s , phòng ch ng tác hại thu c lá…theo kế hoạch được phê duyệt.  

-  ăng cường các hoạt động truyền thông thường xuyên, các chương trình, 

dự án về chăm sóc sức khỏe nhân dân và với các chương trình phát triển kinh tế xã 

hội tại địa phương, cộng đồng (chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư...). 
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- Ph i hợp với  rung tâm Văn hóa, Thể thao và  ruyền thanh và  rạm Y 

tế xã, phường thực hiện truyền thông qua loa truyền thanh. 

2.2. Tr m Y tế xã,   ườ   

-  rạm Y tế xã, phường ph i hợp với công chức văn hóa xã hội thực hiện 

truyền thông trên loa truyền thanh của xã, phường. 

-  ăng cường ph i hợp với các đơn vị, vận động, kêu gọi hỗ trợ kinh phí 

từ các nguồn để triển khai sâu rộng công tác   -  D K tại địa phương. 

- Lồng ghép hoạt động truyền thông  D K giữa các chương trình mục 

tiêu Y tế - Dân s  với các hoạt động truyền thông thường xuyên, các chương 

trình, dự án về chăm sóc sức khỏe nhân dân và với các chương trình phát triển 

kinh tế xã hội tại địa phương, cộng đồng (c ươ    rì   mục  iêu xâ  dự    ô   

  ô  mới; p o    r o  o   dâ  đo   kế  xâ  dự   vă   óa ở k u dâ  cư...) 

- Ph i hợp với  rung tâm Y tế Thành ph  thực hiện các hoạt động truyền 

thông của chương trình, dự án: Phòng, ch ng dịch, chương trình phát triển Y 

dược cổ truyền, chương trình mục tiêu Y tế Dân s , phòng ch ng tác hại thu c 

lá…theo kế hoạch được phê duyệt.  

- Viết tin, bài gửi về  rung tâm Y tế thành ph  Cao Lãnh các sự kiện, 

thành tựu nổi bật, các hoạt động y tế diễn ra tại địa phương. 

3. Các    t đ    t  c   ệ  mục t  u 3 

- Nâng cao năng lực của hệ th ng truyền thông giáo dục sức khỏe, thực hiện 

t t các qui định về phát ngôn và chủ động cung cấp thông tin thường xuyên và kịp 

thời nh m tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của toàn xã hội đ i với các hoạt 

động của ngành y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

-  ham gia các hội nghị, lớp tập huấn do tuyến trên tổ chức. 

- Ph i hợp tổ chức các lớp tập huấn những kiến thức cơ bản về vai trò, vị trí; 

các phương pháp, phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe trong tình hình mới; 

các kỹ năng cơ bản trong truyền thông; cách lập kế hoạch, cách sử dụng tài liệu 

truyền thông hợp lý và hiệu quả. 

-  ham dự các lớp tập huận những nội dung liên quan đến thực trạng truyền 

thông về ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền 

thông và cung cấp thông tin y khoa; sự c  y khoa, tình hình dịch bệnh  - ứng xử với 

truyền thông; ch ng tin giả; nhận diện về khủng hoảng truyền thông, nguyên nhân 

các yếu t  liên quan; xử lý nội bộ sự c  có nguy cơ gây khủng hoảng thông tin; xử 

lý đ i ngoại khi có khủng hoảng thông tin,… 

-  ổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến về lĩnh vực truyền 

thông giáo dục sức khỏe, tìm hiểu những khía cạnh các vấn đề, đề xuất mô hình, 

giải pháp hỗ trợ các hoạt động lĩnh vực y tế cộng đồng, truyền thông giáo dục sức 

khỏe; góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân trong cộng đồng. 

4. Các    t đ    t  c   ệ  mục t  u 4 

-  ăng cường xã hội hoá các hoạt động truyền thông  D K và huy động sự 
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tham gia của cộng đồng. 

- Ph i hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để truyền thông đại chúng và 

huy động sự hỗ trợ nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, đơn vị, cơ quan trong và 

ngoài thành ph . 

5. Công tác khác. 

5.1. T ố     , bá  cá  

 rung tâm Y tế thành ph  Cao Lãnh sẽ tổng hợp báo cáo cho Khoa 

 ruyền thông của  rung tâm Kiểm soát bệnh tật  ỉnh từ 02 nguồn: 

- Nguồn thứ nhất: từ các hoạt động truyền thông  D K của các khoa, 

phòng tại  rung tâm (K oa k  m bệ  , Khoa CSSKSS-PS, Khoa ATTP-YTCC, 

Khoa KSBT-HIV/AIDS, Phòng HC-TH). 

- Nguồn thứ hai: từ các hoạt động   - D K của 15  rạm Y tế xã, 

phường.  

Biểu mẫu báo cáo: 

- Báo cáo quí: mẫu M1.  

- Báo cáo 6 tháng, cả năm: mẫu M2.  

Thời gian gửi báo cáo:  

-  rung tâm Y tế thành ph  

+ Báo cáo quí: từ ngày 1 – 5 của tháng đầu quý sau. 

+ Báo cáo 6 tháng, cả năm: từ ngày 1 – 5 của tháng 6 và tháng 12. 

- Khoa, phòng và  rạm Y tế xã, phường 

+ Báo cáo quí: từ ngày 25 – 30 tháng cu i của quý.  

+ Báo cáo 6 tháng, cả năm: từ ngày 25 – 30 của tháng 5 và tháng 11. 

* Ghi chú: Quý I: Tháng 12/2021 đế  tháng 1,2/2022; Quý II: Tháng 

3,4,5/2022; Quý III: 6,7,8/2022 và Quý IV: 9,10,11/2022. 

5.2. K ểm tra cuố   ăm  

-   i với  rung tâm Y tế thành ph : Theo bảng điểm kiểm tra cu i năm 

của  ở Y tế. 

-   i với  rạm Y tế:  ánh giá theo bảng điểm  iêu chí qu c gia về công 

tác Truyền thông  D K ( iêu chí 10). 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT   NG CỤ THỂ: ( ừng chương trình sẽ có kế 

hoạch hoạt động cụ thể khi thực hiện). 

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ:  

Trung tâm Y tế thành ph  Cao Lãnh sẽ phân bổ kinh phí (theo kế hoạch 

phân bổ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh).  

VI. TỔ CHỨC THỰC HI N 
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1. Trung tâm Y tế thành phố  

- Có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch Truyền thông GDSK 

năm 2022. 

- Chủ động ph i hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện. 

- Làm đầu m i hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác 

Truyền thông GDSK cho Trạm Y tế xã, phường.  

- Tổng hợp, báo cáo các hoạt động Truyền thông GDSK về trên theo quy 

định. 

Lưu ý: Các đơn vị trực thuộc cập nhật và viết các tin, bài về các hoạt động 

y tế tại đơn vị (kèm theo hình ảnh nếu có) gửi về Ban biên tập của Trung tâm Y 

tế (Email: duongvanvu00@gmail.com). 

2. Tr m Y tế xã,   ường 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động Truyền 

thông GDSK tại địa phương. 

- Ph i hợp với đơn vị tuyến trên tổ chức các hoạt động Truyền thông 

GDSK  trong năm 2022.  

 rên đây là Kế hoạch hoạt động  ruyền thông  D K của  rung tâm Y tế 

thành ph  Cao Lãnh.  ề nghị các đơn vị ph i hợp tổ chức triển khai thực hiện 

t t kế hoạch đề ra./. 

Nơi nhận: 
- Khoa    D K/ rung tâm K B  tỉnh (b/c); 

- Trung tâm VH, TT & TT TP; 

- Các khoa, phòng trực thuộc; 

-  rạm y tế xã, phường; 

- Website TTYT TPCL; 

- Lưu: V , K -TC.                                                                  

GIÁM  ỐC 

 

 

 

 

Trươ   Quốc Dũ   
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