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BÁO CÁO 

Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống  

sốt xuất huyết” lần thứ 12 năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1108/KH-SNN ngày 07/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng “ Ngày ASEAN phòng, 

chống sốt xuất huyết lần thứ 12 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chi cục Trồng trọt 

và Chăn nuôi Cao Bằng báo cáo như sau: 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe phòng chống 

sốt xuất huyết 

- Chi cục đã tổ chức tuyên truyền, vận động, công chức, viên chức nhận 

thức về việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trong cộng đồng, vận 

động người dân diệt muỗi, diệt bọ gậy tại các hộ gia đình nhằm loại bỏ các ổ 

chứa lăng quăng, bọ gậy, giảm véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết; treo tranh cổ 

động, băng zôn “Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là trách nhiệm của chính 

quyền các cấp và toàn thể cộng đồng”. 

- Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị về giải quyết, ứng phó kịp thời với bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra 

ngày càng gia tăng. Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi đã tổ chức triển khai toàn 

thể công chức, viên chức đoàn thanh niên ra quân tổng vệ sinh, diệt ổ chức bọ 

gậy tại các phòng, trạm trực thuộc Chi cục. 

- Tuyên truyền nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết 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 

- Tuyên truyền về đặc điểm của véc tơ truyền bệnh, nơi sinh sản, trú ngụ 

của muối Aedes, cách phát hiện và những biện pháp cụ thể, đơn giản mà mối 

người dân có thể áp dụng để loại bỏ ổ bọ gậy, lăng quăng của muối truyền bệnh. 

- Tuyên truyền trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động 

trong việc loại trừ các ổ chứa bọ gậy, tham gia vào các hoạt động phòng, chống 

sốt xuất huyết. 

2. Kết quả thực hiện 

- Lãnh đạo chi cục đã chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động ra 

quân tổng vệ sinh toàn bộ xung quanh cơ quan, loại bỏ ổ chứa bọ gậy, lăng 

quăng, thu gom phế thải, thay rửa các dụng cụ chứa nước nhằm loại trừ các ổ 

chứa bọ gậy, lăng quăng với sự tham gia tích cực của đông đảo mọi người. 
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- Tăng cường hoạt động tổng vệ sinh, diệt bọ gậy, lăng quăng duy trì hàng 

tháng đặc biệt những tháng cao điểm. 

- Tăng cường truyền thông trực tiếp tác động hành vi để tăng kiến thức và 

thực hành trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue. Đặc biệt truyền thông cho 

Công chức, viên chức và người lao động mang lại hiệu quả cao.  

 Trên đây là kết quả tổ chức hoạt động Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, 

chống sốt xuất huyết” lần thứ 12 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Chăn 

nuôi./. 

Nơi nhận:                                                           
- Sở NN&PTNT; 

- Lãnh đạo CC; 

- Lưu VT,HCTTr 
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