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Số: 157/KH-UBND

Nam Đông, ngày 13 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết”
lần thứ 12 năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 2069/KH-SYT ngày 30/5/2022 về hưởng ứng
“Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 12 năm 2022. UBND
huyện xây dựng Kế hoạch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất
huyết” lần thứ 12 năm 2022 (15/6/2022) trên địa bàn huyện cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tổ chức các chiến dịch truyền thông sâu rộng trong cộng đồng nhằm
nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ và thực hành phòng, chống bệnh sốt xuất
huyết Dangue (SXHD) của cộng đồng; vận động người dân diệt muỗi, thau vét
bọ gậy tại hộ gia đình nhằm loại bỏ các ổ chứa lăng quăng/bọ gậy, giảm nhanh
vectơ truyền bệnh phòng, chống dịch bệnh SXHD.
- Tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy lồng ghép trong phong
trào “Ngày chủ nhật xanh” với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng vật chứa”.
- Phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống bệnh SXHD tại các địa
bàn trọng điểm, nguy cơ xảy ra dịch; đồng thời tổ chức xử lý tất cả các ổ dịch tại
các địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Huy động truyền thông đại chúng tại địa phương và các ban, ngành,
đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho Nhân dân về ý nghĩa của “Ngày
ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2022.
- 100% xã, thị trấn tổ chức đợt truyền thông phòng, chống SXHD sâu
rộng trong cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình địa phương;
thực hiện tổng vệ sinh, thu gom phế thải, súc rửa các dụng cụ chứa nước nhằm
loại trừ các ổ chứa bọ gậy với sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng.
- 100% điểm nguy cơ SXHD trên địa bàn huyện ra quân tổ chức Chiến
dịch diệt bọ gậy và phun hóa chất chủ động phòng, chống SXH.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI
1. Thời gian: Tháng 6 năm 2022.
2. Địa bàn triển khai: Các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất, kinh doanh, trường học... trên địa bàn huyện (cách thức triển khai cần
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định).

2

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục phòng, chống SXHD
1.1. Các hoạt động:
- Tổ chức lễ phát động ra quân tổng vệ sinh, tìm diệt ổ chứa bọ gậy tại các
xã trọng điểm.
- Phát các thông điệp phòng, chống dịch bệnh SXHD liên tục hàng ngày
trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện và loa phát thanh xã, thị trấn trong
tháng 6/2022.
- Cấp phát tờ rơi về phòng, chống dịch bệnh SXHD đến tận hộ gia đình.
- Tổ chức các buổi nói chuyện của cán bộ y tế trong các trường học, các
buổi họp dân, khẩu hiệu, tờ tranh, các cuốn sách nhỏ, thăm hỏi của các cộng tác
viên y tế, truyền thanh, …bằng những thông tin đơn giản, dễ hiểu, tính minh họa
rõ ràng.
1.2. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày ASEAN phòng, chống SXH, tình hình
SXH trong nước, tại tỉnh, huyện hoặc xã về số mắc và chết trong một những
năm gần đây.
- Tuyên truyền về nguyên nhân gây bệnh SXHD và sự nguy hiểm của
bệnh, các biểu hiện của bệnh và cách nhận biết sớm bệnh; ảnh hưởng của dịch
bệnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
- Tuyên truyền về đặc điểm của véc tơ truyền bệnh, nơi sinh sản, trú ngụ của
muỗi Aedes, cách phát hiện và những biện pháp cụ thể, đơn giản mà mỗi người dân
có thể tự áp dụng để loại bỏ ổ bọ gậy (lăng quăng) của muỗi truyền bệnh.
- Tuyên truyền về trách nhiệm của mọi người trong việc tìm kiếm và loại
trừ các ổ chứa bọ gậy, tham gia vào các hoạt động phòng, chống SXHD.
1.3. Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXH năm 2022:
(Xem phụ lục 1 kèm theo).
2. Phát động cộng đồng tham gia hoạt động diệt bọ gậy/lăng quăng
phòng, chống SXHD
- Tổ chức ra quân loại bỏ ổ chứa bọ gậy tại các xã, thị trấn có nguy cơ cao
theo các nội dung sau:
+ Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tổ chức
chiến dịch diệt bọ gậy cụ thể tại địa phương mình; tăng cường giám sát và
hướng dẫn thực hiện hoạt động diệt bọ gậy, thực hiện điều tra các chỉ số véc tơ
trước và sau chiến dịch để đánh giá kết quả thực hiện.
+ Huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy
mạnh các hoạt động diệt bọ gậy, diệt muỗi phòng, chống SXHD; các trường
học, cơ quan, đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp… tổ chức chiến dịch tổng
vệ sinh, thu gom phế thải, súc rửa dụng cụ chứa nước, loại trừ ổ chứa bọ gậy tại
cơ quan, đơn vị mình.
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+ Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy/lăng quăng tuyến thôn/tổ: thành phần
gồm trưởng thôn, dân phòng, cộng tác viên, Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn
thanh niên, học sinh cấp II... hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo chống,
dịch cấp xã để triển khai các hoạt động diệt bọ gậy/lăng quăng tại cộng đồng.
+ Hoạt động diệt loăng quăng/bọ gậy cần duy trì hàng tuần lồng ghép với
Chủ nhật xanh tại các địa phương có nguy cơ cao, khu vực có ổ dịch hoạt động và
duy trì 2 tuần/lần vào những tháng cao điểm (từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm).
3. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống bệnh
SXHD tại các xã, thị trấn có yếu tố nguy cơ cao.
Triển khai phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng, chống dịch SXHD
tại các xã, thị trấn có nguy cơ cao; các cơ quan, chợ, các trường học trên địa bàn
toàn huyện.
4. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện “Ngày ASEAN phòng, chống SXH”
Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện,
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống SXH tại
các xã, thị trấn; kiểm tra việc tổ chức thực hiện “Ngày ASEAN phòng, chống
SXH”, kết hợp điều tra, đánh giá các chỉ số véctơ, để có những chỉ đạo cụ thể,
xử lý kịp thời.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch này được huy động từ các nguồn:
1. Kinh phí của các địa phương cho hoạt động phòng, chống dịch.
2. Kinh phí sự nghiệp năm 2022 đã cấp cho các đơn vị.
3. Kinh phí huy động từ các ngành, doanh nghiệp, cơ sở tham gia hoạt
động phòng, chống SXHD và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về
UBND huyện (qua Trung tâm Y tế) theo mẫu đính kèm, trước ngày 08/7/2022,
để tổng hợp báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trạm Y tế 10 xã, thị trấn;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Thanh Phước
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PHỤ LỤC I:
MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG
“NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT” NĂM 2022
1. Đoàn kết vì một cộng đồng không còn bệnh sốt xuất huyết Dengue.
2. Không có lăng quăng/ bọ gậy không có bệnh sốt xuất huyết Dengue.
3. Diệt muỗi, diệt lăng quăng/ bọ gậy để phòng bệnh sốt xuất huyết là trách
nhiệm của mọi nhà.
4. Hãy diệt muỗi, diệt lăng quăng/ bọ gậy để phòng bệnh sốt xuất huyết cho bạn,
cho con bạn và cho mọi người xung quanh.
5. Diệt lăng quăng/ bọ gậy là cách đơn giản và hiệu quả nhất để phòng ngừa
bệnh sốt xuất huyết Dengue.
6. Chính quyền – Gia đình – Cộng đồng chung tay phòng chống bệnh sốt xuất
huyết Dengue.
7. Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm có thể gây chết người.
8. Ngủ màn, phun hóa chất diệt muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue.
9. Khi có sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, phát hiện bệnh sốt xuất
huyết Dengue.
10. Các gia đình hãy thực hiện đậy kín các dụng cụ chứa nước, lật úp các dụng
cụ, phế thải không chứa nước, không cho muỗi đẻ trứng để phòng, chống sốt
xuất huyết Dengue.
11. Chính quyền các địa phương hãy quan tâm, đầu tư nguồn lực cho công tác
phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.
12. Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Dengue.
13. Muỗi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue.
14. Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue, hãy cùng nhau loại
bỏ các ổ chứa bọ gậy trong và xung quanh nhà mình.
15. Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Dengue.
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PHỤ LỤC II:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN
PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT LẦN THỨ 12 NĂM 2022
Đơn vị:…………………………………….

I. Cơ sở thực hiện:
Căn cứ Kế hoạch số: ……..….
II. Thời gian thực hiện:
- Băng rôn, khẩu hiệu: Từ ngày ………….... đến ……………...
- Địa điểm dán áp phích, cấp tờ rơi: ……………….....................
- Phát thanh trên đài truyền thanh huyện, xã và tại TTYT huyện: Từ ngày ……….. đến
…………….
- Xe loa cổ động: Từ ngày ………….......…. đến ………..…….
- Các hoạt động khác (nêu cụ thể): ...............................................
III. Địa điểm thực hiện: (Ghi cụ thể tại đâu: Tại TTYT, TYT, các trường học, cơ
quan, xí nghiệp…): ..........................................................................
IV. Nội dung và kết quả thực hiện:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục phòng chống SXHD
- Lễ phát động, mít tinh: Số lần: ………..
- Xe loa cổ động: …………
- Khẩu hiệu, băng rôn: …….. câu
- Áp phích, tờ rơi: Áp phích: …………. tờ; Tờ rơi: …………… tờ.
- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh:
+ Số lần phát thanh trên Đài truyền thanh huyện: …….. lần.
+ Số lần phát thanh trên Đài truyền thanh xã: …….. lần.

6
+ Số lần phát thanh tại các cơ quan khác (nêu cụ thể): …….. lần.
- Hình thức tuyên truyền khác (nêu cụ thể): ...........lần.

2. Hoạt động diệt bọ gậy/lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết
+ Số xã thực hiện: ……. xã.
+ Phạm vị thực hiện (Toàn xã hay khu trú): ................
+ Thời gian thực hiện: Từ ngày ……….. đến ngày ………….
+ Các thành phần tham gia (Chính quyền, đoàn thể, ...): ...............
+ Số người tham gia diệt bọ gậy: ……….. người.
+ Số hộ được diệt bọ gậy: ………… hộ.
+ Số ổ bọ gậy được xử lý: ………..
3. Phun hóa chất chủ động

Địa bàn phun

Số hộ được phun Số lít hóa chất sử dụng

Loại hóa chất

4. Kinh phí sử dụng cho chiến dịch:

Nguồn kinh phí

Số tiền

Ghi chú
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………., ngày … tháng …. năm 2022

Người báo cáo

Thủ trưởng đơn vị

