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Cao Bằng, ngày 07 tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

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

chống sốt xuất huyết” lần thứ 12 năm 2022 (ngày 15/6/2022)  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1386/KH-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động Hưởng ứng 

“Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 12 năm 2022 (ngày 

15/6/2022) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, 

chống sốt xuất huyết” lần thứ 12 năm 2022 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 Dengue (SXHD) trong cộng đồng; vận động người dân diệt muỗi, diệt bọ 

gậy tại hộ gia đình nhằm loại bỏ các ổ chứa lăng quăng, bọ gậy, giảm véc tơ 

truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue. 

- Tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình thực tế 

của đơn vị nhằm kiểm soát bệnh SXHD như: Tăng cường công tác tuyên 

truyền; tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy lồng ghép trong phong 

trào "Ngày chủ nhật xanh". 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 

chức truyền thông phòng, chống SXHD sâu rộng trong công chức, viên chức, 

người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

- 100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thực 

hiện tổng vệ sinh, thu gom phế thải, thay rửa các dụng cụ chứa nước nhằm loại 

trừ các ổ chứa bọ gậy với sự tham gia tích cực của toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Thực hiện trong tháng 6 năm 2022. 

2. Địa bàn triển khai: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 
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III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

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

- Tổ chức lễ phát động ra quân tổng vệ sinh, diệt ổ chứa bọ gậy tại các 

phòng, ban, đơn vị. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết, 
tình hình Sốt xuất huyết trong nước, tại tỉnh, huyện hoặc xã về số ca mắc và chết 
trong 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. 

- 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 áp dụng để loại bỏ ổ bọ gậy (lăng quăng) của muỗi truyền 
bệnh. 

- Tuyên truyền về trách nhiệm của mọi người dân trong việc loại trừ các ổ 
chứa bọ gậy, tham gia vào các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết. 

- Khẩu hiệu hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 
2022 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

- Trong trường hợp xuất hiện ổ dịch: Ngành Y tế tổ chức phun hóa chất 
100% các phòng, ban, đơn vị thuộc khu vực ổ dịch; các cơ sở y tế tổ chức tốt 

việc thu dung, điều trị bệnh nhân bị sốt xuất huyết. 

2. Phát động công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động 

diệt bọ gậy/lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết 

- Tổ chức ra quân loại bỏ ổ chứa bọ gậy xung quanh cơ quan, nơi có nguy 

cơ cao. 

- Tăng cường hoạt động diệt loăng quăng, bọ gậy cần duy trì hằng tháng 
lồng ghép với ngày Chủ nhật xanh tại cơ quan, đơn vị đặc biệt vào những 
tháng cao điểm (từ tháng 4 đến tháng 11 hằng năm). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí phù 

hợp theo quy định: Nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí được phân bổ trong dự 

toán hàng năm và kinh phí huy động hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với Đoàn thanh niên, Công 

đoàn cơ sở căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hưởng ứng “Ngày 

ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 12 (ngày 15/6/2022) triển khai 

thực hiện có hiệu quả. 

2. Giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền 
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thông, viết tin bài về các hoạt của đơn vị đăng trên Trang thông tin điện tử Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

3. Căn cứ nội dung của Kế hoạch, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua 

Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

   
Nơi nhận: 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thái Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Phụ lục 

CÁC THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG  

“NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT” LẦN THỨ 12 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SNN, ngày  07 tháng 6 năm 2022  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

1. Diệt lăng quăng là cách đơn giản và hữu hiệu nhất để phòng ngừa 

bệnh sốt xuất huyết. 

2. Không có lăng quăng, không có muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. 

3. Chính quyền - Gia đình - Cộng đồng chung tay phòng chống bệnh 

sốt xuất huyết.  

4. Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng để phòng chống bệnh sốt xuất 

huyết. 

5. Hãy lật úp các dụng cụ chứa nước chưa dùng đến, thay nước bình 

hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn để không để muỗi đẻ 

trứng phòng bệnh sốt xuất huyết. 

6. Thả cá vào dụng cụ chứa nước là biện pháp đơn giản, hiệu quả để 

diệt bọ gậy. 

7. Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là trách nhiệm của chính 

quyền các cấp và toàn thể cộng đồng. 

8. Không có lăng quăng, bọ gậy không có sốt xuất huyết./ 
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