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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số:          /KH-UBND                Cẩm Xuyên, ngày       tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Tập huấn phòng chống bệnh Sốt xuất huyết  
_______________________ 

 

Thực hiện Công văn số 4132/UBND-VX1 ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue/các dịch bệnh 

truyền nhiễm khác và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ; 

Vừa qua trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đang xảy ra vụ dịch Sốt xuất huyết 

trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, xã Cẩm Nhượng và một số ca bệnh vãng lại ở một số 

địa phương. 

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch không để lây lan ra cộng đồng, 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên đề về 

phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết cho y tế thôn/tổ dân phố của 23 xã, thị trấn 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Biết phương pháp phòng ngừa bệnh Sốt xuất huyết. 

- Phát hiện sớm những ca nghi ngờ Sốt xuất huyết. 

2. Yêu cầu: 

- Nội dung nói chuyện truyền thông trực tiếp phải phù hợp, bám sát với 

thực tế của địa phương. 

- Phối hợp chặt chẽ với đối tượng trong quá trình tổ chức các buổi truyền 

thông đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất. 

- Học viên tham gia lớp tập huấn nhận biết được cách phòng, chống và các 

triệu chứng của bệnh Sốt xuất huyết để về cơ sở tuyên truyền cho bà con nhân 

dân trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG  

- Tập huấn nhằm tăng cường công tác giám sát và tuyên truyền đến người 

dân cách phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết cho nhân viên Y tế thôn/TDP  các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

- Nhân viên Y tế thôn/TDP  các xã, thị trấn biết các triệu chứng của bệnh 

Sốt xuất huyết để tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn. 
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III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM. 

1. Đối tượng được truyền thông:  

- Nhân viên Y tế thôn/TDP của 23 xã, thị trấn 

2. Số lượng: 02 lớp, mỗi lớp 01 buổi. 

3. Thời gian: Dự kiến từ ngày 21/11/2022 đến 30/11/2022 

3. Địa điểm: Tại hội trường Liên cơ UBND huyện Cẩm Xuyên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Y tế: 

- Chủ trì bố trí hội trường, giảng viên, chuẩn bị máy chiếu, tài liệu và các 

điều kiện cần thiết để tổ chức tập huấn theo kế hoạch. Đồng thời lập dự toán 

kinh phí theo quy định để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trên. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện bố trí giảng viên lớp tập huấn đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả. 

2. Trung tâm y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn tin mời y tế 

thôn/TDP. 

V. KINH PHÍ 

  Kinh phí tập huấn và chế độ đại biểu thực hiện theo quy định hiện hành 

của nhà nước. Được trích từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên năm 

2022 của Phòng Y tế./. 

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, Y tế; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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