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Bắc Yên, ngày        tháng 5 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH  

Truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Yên 

giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh 
Sơn La về Truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.  

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành kế hoạch Truyền thông nguy cơ 

sức khỏe Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Yên giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn 
2030 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao nhận thức của người dân, các nhà lãnh đạo và quản lý, tăng 

cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể về ng uy cơ ảnh hưởng 
đến sức khỏe cộng đồng để thay đổi hành vi, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe cho người dân, giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.  

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Nhóm mục tiêu truyền thông vận động và huy động 

Mục tiêu 1: Tăng cường truyền thông vận động đến các cấp ủy Đảng và 

lãnh đạo chính quyền các cấp nhằm đạt được sự cam kết, ủng hộ và sự đồng thuận 
trong việc thực thi các văn bản pháp quy liên quan đến dự phòng và kiểm soát các 

nguy cơ đến sức khỏe. 

 Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau: 

Ban hành kế hoạch ứng phó trong phòng chống dịch bệnh và tình huống y 
tế công cộng khẩn cấp huy động sự tham gia và phân công nhiệm vụ cho các 
ngành và các tổ chức đoàn thể. 

Chỉ tiêu thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi 

các quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia.  

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các quy định về thực hành an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở sản 
xuất thực phẩm. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các quy định về thực hành không gây ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất.  
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Mục tiêu 2: Tăng cường truyền thông huy động sự tham gia của cộng 
đồng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và người có uy tín trong cộng đồng 

và phối hợp liên ngành trong dự phòng và kiểm soát các nguy cơ sức khỏe. 

Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau:  

- Có hợp phần hoạt động về dự phòng các nguy cơ sức khỏe trong Kế 

hoạch hàng năm của các ngành Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển  
nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Công an, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa; 

UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể. 

- Các nội dung thông tin về dự phòng các nguy cơ sức khỏe và ứng phó với 

tình trạng bệnh dịch và tình trạng y tế công cộng khẩn cấp được đăng tải trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trên địa bàn.  

Chỉ tiêu thực hiện: 

- Xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch hoạt động truyền thông về dự 

phòng và ứng phó với các nguy cơ sức khỏe và tình trạng y tế công cộng khẩn cấp 
giữa ngành Y tế với các ban ngành, đoàn thể và Trung tâm Truyền thông - Văn 

hóa huyện. 

- Ban hành các hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông trong tình trạng 

dịch bệnh và tình huống y tế công cộng khẩn cấp cho các t ổ chức đoàn thể, các 
ban ngành, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. 

- Các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin tổ chức thực hiện truyền thông các biện 
pháp dự phòng nguy cơ sức khỏe trong các đơn vị thuộc các ngành quản lý. 

- UBMTTQ Việt Nam  và các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện truyền 
thông về các biện pháp dự phòng nguy cơ sức khỏe trong mạng lưới của t ổ chức. 

- Đối với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa xây dựng chuyên 
trang/chuyên mục về Sức khỏe để phổ biến thông tin dự phòng và ứng phó nguy 

cơ sức khỏe. 

2.2. Nhóm mục tiêu truyền thông thay đổi hành vi  

Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và nhân viên y tế 
về nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm và tăng cường thực hiện hành vi phòng bệnh. 

Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau:  

- Tăng 30% tỷ lệ người dân thực hiện rửa tay với xà phòng.  

- Đạt 65,5% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.  

- Tăng 30% hộ gia đình thực hiện đúng cách xử lý ổ bọ gậy nguồn.  

- Tăng 50% người chăn nuôi sử dụng đúng cách bảo hộ lao động. 

- Tăng 50% hộ gia đình chăn nuôi xử lý chất thải từ chuồng trại đúng quy cách.  

- Đạt 90% người dân trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi có hiểu biết đầy đủ về 

HIV/AIDS. 
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- Đạt 100% cán bộ y tế thực hiện đúng quy định  kiểm soát nhiễm khuẩn 
trong bệnh viện. 

Chỉ tiêu thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông tại cộng đồng về 
nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm và cách phòng bệnh.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông tại cộng đồng về 
phòng, chống HIV/AIDS. 

- Thực hiện truyền thông trực tiếp về tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em và 
tiêm phòng khi có dịch bệnh. 

- Thực hiện truyền thông trực tiếp về rửa tay với xà phòng tại hộ gia đình 
và các trường học trong toàn huyện.  

- Thực hiện truyền thông về sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh .  

- Thực hiện phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm và vệ sinh môi trường 

trong toàn huyện. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông tại hộ gia đình về 

xử lý ổ bọ gậy, thực hành vệ sinh trong chăn nuôi.  

- Thực hiện truyền thông, hướng dẫn các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong bệnh viện. 

Mục tiêu 4: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ đối với sức 
khỏe từ những hành vi lối sống không lành mạnh và tăng cường thực hiện các 

hành vi có lợi cho sức khỏe để phòng các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, 
đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư...).  

Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau:  

- Giảm 10% người nghiện hút thuốc lá. 

- Giảm 20% người sử dụng rượu bia. 

- Giảm 20% người hạn chế ăn mặn (tiêu thụ không quá 5g muối/ngày). 

- Giảm xuống còn 25% người dân (18-69 tuổi) thiếu vận động thể lực. 

- Tăng 20% người trên 40 tuổi đi khám sức khỏe ít nhất 1 lần trong 3 năm.  

- Tăng 50% người trên 40 tuổi thực hiện đo huyết áp định kỳ.  

- Tăng 10% người trên 40 tuổi làm xét nghiệm đường huyết. 

Chỉ tiêu thực hiện: 

- Tổ chức chức chương trình, mô hình vận động thể lực tại cộng đồng và 
thể dục giữa giờ trong các cơ quan, doanh nghiệp.  

- 80% trường học trên địa bàn tổ chức chương trình vận động thể lực, thể 
dục thể thao trong trường học.  

- Tổ chức chương trình giáo dục về dinh dưỡng hợp lý tại cộng đồng . 



4 

 

  

- 60% trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện truyền thông tại 
cộng đồng và tại trạm về phòng chống hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia.  

- 50% cơ sở y tế/bệnh viện tổ chức dịch vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá, cai 
nghiện rượu bia. 

- 60% cơ sở y tế/bệnh viện thực hiện tư vấn, lồng ghép kê đơn về vận động 

thế lực và chế độ dinh dưỡng trong quản lý người bệnh không lây nhiễm (tăng 
huyết áp, đái tháo đường). 

Mục tiêu 5: Nâng cao nhận thức của người dân, người sản xuất và người 
kinh doanh thực phẩm về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe từ sản xuất, bảo quản, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm và tăng cường thực hiện hành vi an toàn trong sản 
xuất, bảo quản, chế biến thực phấm. 

Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau:  

- Giảm 20% người chăn nuôi sử dụng kháng sinh không hợp lý.  

- Giảm 30% người trồng trọt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý.  

- Đạt 80% người tiêu dùng biết cách lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.  

- Đạt 90% người sản xuất thực phẩm thực hành đúng về an toàn thực phẩm.  

- Đạt 90% người kinh doanh thực phẩm thực hành đúng về an toàn thực phẩm.  

- Đạt 100% người cung ứng thực phẩm cho các bếp ăn tập thể thực hiện 
kiếm soát nguồn gốc thực phẩm (một bước trước - một bước sau). 

Chỉ tiêu thực hiện: 

- 100% trạm y tế xã, thị trấn thực hiện truyền thông tại  cộng đồng về an 
toàn thực phẩm. 

- Thực hiện chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm trong  sản xuất 
tại hộ gia đình chăn nuôi, trồng trọt và tại các cơ s ở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm. 

Mục tiêu 6: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và nhân viên y 

tế về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do thiên tai (bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, 
hạn hán...) và tăng cường hành động phối hợp ứng phó nhằm hạn chế hậu quả đối 

với sức khỏe. 

Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau:  

- Tăng 30% hộ gia đình trong vùng có thiên tai (bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở 
đất, hạn hán...) thực hiện ít nhất 1 biện pháp dự phòng ứng phó thiên tai.  

- Bệnh viện đa khoa huyện có đội cấp cứu cơ động ứng phó và xử lý hậu 

quả về sức khỏe do thiên tai. 

- Đạt 100% cán bộ liên quan cung cấp dịch vụ y tế trong tình huống thiên 

tai có kỹ năng chuyên môn về ứng phó tình huống thiên tai xảy ra.  

Chỉ tiêu thực hiện: 
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- Thực hiện truyền thông về nguy cơ thiên tai của địa phương và biện pháp 
ứng phó hậu quả về sức khỏe do thiên tai gây ra.  

- Có kế hoạch và thực hiện truyền thông về các biện pháp phòng chống 
bệnh tật do thiên tai gây ra. 

- Bệnh viện đa khoa huyện thiết lập đội cấp cứu cơ động và đào tạo về ứng 

phó và xử lý hậu quả về sức khỏe do thiên tai. 

Mục tiêu 7: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và nhân viên y 

tế về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do thảm họa (ngộ độc, cháy nổ, tai nạn lao 
động, tai nạn giao thông...)  và tăng cường hành động dự phòng và xử trí tai nạn, 

thương tích. 

Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau:  

- Tăng 30% hộ gia đình thực hiện ít nhất 1 biện pháp dự phòng cháy nổ tại 
gia đình. 

- Tăng 50% xã, thị trấn thực hiện ít nhất 1 hình thức cảnh báo, ngăn ngừa 
tai nạn giao thông. 

- Tăng 70% trường học/cộng đồng thực hiện ít nhất 1 hình thức cảnh báo, 
ngăn ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em. 

Chỉ tiêu thực hiện: 

- Tổ chức chương trình, mô hình phòng chống tai nạn giao thông tại cộng đồng.  

- 100% trường học tổ chức chương trình truyền thông về an toàn giao thông. 

2.3. Nhóm hoàn thiện mạng lưới truyền thông và nâng cao năng lực 

Mục tiêu 8: Tăng cường củng cố và hoàn thiện mạng lưới truyền thông về 

sức khỏe nhằm đáp ứng yêu cầu truyền thông về các nguy cơ sức khỏe, dự phòng 
và ứng phó với các nguy cơ đó. 

Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau:  

- Có đầy đủ mạng lưới cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ truyền thông về sức 

khỏe ở các cấp huyện, xã, bản. 

- 100% trường học có cộng tác viên truyền thông về sức khỏe . 

- Tất cả các hội đoàn thể có cộng tác viên phối hợp với ngành y tế truyền 
thông về sức khỏe.  

- Chỉ tiêu thực hiện: 

- Duy trì mạng lưới truyền thông y tế tại các tuyến xã thị trấn,bản, tiểu khu. 

- Phát triển mạng lưới cộng tác viên truyền thông về sức khỏe trong các tổ 

chức UBMTTQ Việt Nam  và các đoàn thể.  

Mục tiêu 9: Tăng cường thực hiện nâng cao năng lực về truyền thông nguy 

cơ cho mạng lưới truyền thông về sức khỏe nhằm đáp ứng yêu c ầu truyên thông 
về các nguy cơ sức khỏe, dự phòng và ứng phó với các nguy cơ đó.  
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Đến năm 2025 đạt được các chỉ báo sau: 

- 50% cán bộ y tế chuyên trách về truyền thông sức khỏe ở tuyến huyện, xã 

có kỹ năng thực hiện thu thập và xử lý thông tin, cung cấp thông tin liên quan dịch 
bệnh và tình huống y tế công cộng khấn cấp. 

Chỉ tiêu thực hiện: 

- Tổ chức tập huấn về truyền thông nguy cơ (thu thập và xử lý thông tin, 
chia sẻ thông tin) cho mạng lưới cán bộ y tế tuyến huyện, xã, bản.  

- Tổ chức tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông (cả truyền 
thông truyền thống và truyền thông mới) cho cán bộ y t ế tuyến cơ sở và mạng lưới 

cộng tác viên. 

- Tổ chức diễn tập truyền thông trong tình huống xảy ra dịch bệnh và sự 

kiện y tế công cộng khẩn cấp. 

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhóm giải pháp về truyền thông và vận động chính sách  

- Các can thiệp chính 

+ Cung cấp thông tin về những rào cản từ thiếu hụt quy định tạo môi trường 
thay đổi hành vi lối sống. 

+ Cung cấp thông tin về việc thực hiện truyền thông, những khoảng tr ống 
và thiếu hụt trong quy định, quản lý thông tin liên quan dịch bệnh và tình trạng y 
tế khẩn cấp. 

+ Nghiên cứu cung cấp bằng chứng và đề xuất xây dựng quy định mới đáp 
ứng yêu cầu tạo môi trường hỗ trợ thay đổi hành vi lối sống nâng cao sức khỏe và 

những quy định đáp ứng yêu cầu quản lý truyền thông trước, trong và sau vụ dịch, 
tình trạng y tế công cộng khẩn cấp. 

- Các nhóm đối tượng: 

+ Lãnh đạo địa phương; 

+ Cán bộ quản lý ngành: Y tế; Giáo dục; Nông nghiệp (khuyến nông, thủ 
y); công thương; các ban/ngành liên quan. 

2. Nhóm giải pháp về truyền thông thay đổi hành vi  

- Các can thiệp chính 

+ Truyền thông trực tiếp cả khi không có dịch bệnh và trong khi có dịch 
bệnh đế nâng cao kiến thức, thay đối thái độ và hướng dẫn thực hiện các hành vi 
nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật. 

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về phòng chống dịch bệnh và thực hiện lối sống lành mạnh.  

+ Truyền thông trên phương tiện truyền thông hiện đại/mạng xã hội.  

- Các nhóm đối tượng: 
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+ Người dân tại cộng đồng. 

+ Các nhóm nguy cơ cao về bệnh dịch, bệnh không lây nhiễm.  

+ Các nhóm đối tượng truyền thông đặc thù theo nội dung liên quan vấn đề 
y tế công cộng khẩn cấp (ngộ độc tập thể, tai nạn cháy nố, thiên tai...).  

3. Nhóm giải pháp về huy động công cộng  

- Các can thiệp chính 

+ Huy động mạng lưới cộng tác viên truyền thông từ các tổ chức đoàn thể 

để phối hợp thực hiện truyền thông tới người dân.  

+ Huy động sự phối hợp thực hiện ứng phó trong các vụ dịch và tình trạng 

y tế khẩn cấp. 

- Các nhóm đối tượng 

Các tổ chức đoàn thể gồm: UBMTTQ Việt Nam  huyện và các tổ chức đoàn 
thể, các cấp. 

4. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực cho mạng lưới y tế về truyền 
thông nguy cơ 

- Các can thiệp chính 

+ Tập huấn về kiến thức, phương pháp và kỹ năng truyền thông cho mạng 

lưới truyên thông y tê và cộng tác viên. 

+ Tập huấn nâng cao năng lực quản lý thông tin, chia sẻ thông tin cho cán 
bộ quản lý y tế và mạng lưới truyền thông y tế, các cơ quan đơn vị liên quan.  

- Các nhóm đối tượng 

+ Cộng tác viên truyền thông. 

+ Cán bộ quản lý y tế các cấp. 

+ Cán bộ y tế các cấp thực hiện công tác truyền thông.  

+ Các ban/ngành, đoàn thế thực hiện công tác truyền thông.  

5. Nhóm giải pháp về đảm bảo nguồn lực 

- Các can thiệp chính 

+ Ngành Y tế phối hợp với phòng Tài chính  - Kế hoạch phân bổ ngân sách 

thực hiện phù hợp quy định và đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.  

+ Huy động kinh phí thực hiện kế hoạch từ các nhà tài trợ, sự đóng góp của 

người dân và cộng đồng theo đúng quy định. 

- Các nhóm đối tượng 

Các tổ chức cá nhân và cộng đồng xã hội.  
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6. Nhóm giải pháp về nghiên cứu, giám sát, đánh giá công tác truyền 
thông nguy cơ 

- Các can thiệp chính 

+ Nghiên cứu xác định bằng chứng cho việc đề xuất xây dựng chính sách 
liên quan để tăng cường hiệu quả của truyền thông thay đổi hành vi và truyền 

thông quản lý nguy cơ từ vụ dịch và tình trạng y tế khấn cấp.  

+ Tăng cường giám sát, hỗ trợ thực hiện truyền thông nguy cơ đúng 

phương pháp, đảm bảo thực hiện mục tiêu và phát hiện những vướng mắc trong 
thực hiện để đề xuất điều chỉnh kế hoạch. 

- Các nhóm đối tượng 

+ Các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện truyền thông phòng chống 

dịch bệnh, phòng chống bệnh không lây nhiễm, an toàn thực phẩm.  

+ Các cơ quan, đơn vị truyền thông nguy cơ  

+ Người dân và cộng đồng, các nhóm nguy cơ. 

+ Các tổ chức chính trị - xã hội. 

7. Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế 

- Các can thiệp chính 

+  Huy động sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia về truyền thông nguy cơ . 

+ Huy động các nguồn tài trợ, hợp tác quôc tế cho các hoạt động truyền 
thông nguy cơ. 

- Các nhóm đối tượng 

Các dự án về dinh dưỡng, phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống 

HIV/AIDS (Dự án An ninh biên giới Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng, Dự án 
quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn ...). 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

- Thực hiện mục tiêu 1: Tăng cường truyền thông vận động đến cấp ủy 
Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp nhằm đạt được sự cam kết, ủng hộ và sự 

đồng thuận trong thực thi các văn bản pháp quy liên quan dự phòng và ki ểm soát 
các nguy cơ sức khỏe. 

+ Xây dựng kế hoạch hằng năm và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát 
việc thực thi các quy định về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, an 
toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe. 

+ Xây dựng và hoạt động các trang truyền thông trên mạng xã hội 
(Fanpage, Zalo, Youtube...) về truyền thông nguy cơ trong các lĩnh vực liên quan 

đến sức khỏe. 

+ Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác truyền thông nguy cơ định kỳ 

hàng năm và sau các vụ dịch, sự kiện y tế công cộng khấn cấp, thông qua các hình 
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thức: điều tra, đánh giá, hội thảo, hội nghị... 

- Thực hiện mục tiêu 2: Tăng cường truyền thông huy động sự tham gia 

của cộng đồng, các tổ chức và người có uy tín trong cộng đồng và phối hợp liên 
ngành trong dự phòng và kiểm soát các nguy cơ sức khỏe.  

+ Tổ chức các hoạt động ký cam kết và xây dựng chương trình phối hợp  

thực hiện truyền thông dự phòng và ứng phó với các nguy cơ sức khỏe và tình 
trạng y tế công cộng khẩn cấp giữa ngành Y tế với các ban ngành, đoàn thể và cơ 

quan báo chí. 

+ Ngành Y tế hỗ trợ và phối hợp xây dựng hợp phần truyền thông về sức 

khỏe và dự phòng nguy cơ trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động 
truyền thông, biện pháp dự phòng nguy cơ sức khỏe của các ban ngành, đoàn th ể. 

- Thực hiện mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và 

nhân viên y tế về nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm và tăng cường thực hiện hành 
vi phòng bệnh. 

+ Nghiên cứu xác định nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa để xây dựng 
các bộ thông điệp truyền thông ứng phó nguy cơ dịch bệnh phù hợp với địa phương.  

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức truyền thông trên phương tiện 

thông tin đại chúng về  phòng chống dịch bệnh; an toàn tiêm chủng và tiêm chủng 
mở rộng; vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. 

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức truyền thông trực tiếp tới đối 
tượng tại cộng đồng về phòng chống dịch bệnh. 

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ  chức truyền thông trực tiếp về kiểm 
soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. 

- Thực hiện mục tiêu 4: Nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng 

về nguy cơ đối với sức khỏe từ những hành vi lối sống không lành mạnh và tăng 
cường thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe để nâng cao sức khỏe, phòng các 

bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tăc nghẽn nạn 
tính, ung thư..). 

+ Xây dựng kế hoạch phát động, triển khai phong trào 10.000 bước chân 
mỗi ngày và hoạt động thể dục giữa giờ; các hoạt  động thế dục, thể thao trong 

trường học. 

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông  trên phương tiện thông tin 
đại chúng về dinh dưỡng hợp lý cho các nhóm đối tượng; hướng dẫn về dinh 

dưỡng hợp lý, giảm ăn mặn cho các bếp ăn tập thể và tập huấn cho các  bếp ăn tập 
thế trong khối trường học và doanh nghiệp. 

+ Cung cấp các tài liệu truyền thông về phòng chống các bệnh không lây 
nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư...).  

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chố ng các bệnh không 

lây nhiễm (Tăng huyết áp, Đái tháo đường, COPD, Ưng thư..., khám sức khỏe 
định kỳ). 

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức truyền thông về phòng chống 
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tác hại của thuốc lá, rượu bia; Tư vấn cho người bệnh về cai nghiện thuốc lá, cai 
nghiện rượu, bia; tư vấn và kê đơn về vận động thế lực và chế độ dinh dưỡng.  

- Thực hiện mục tiêu 5: Nâng cao nhận thức của người dân, người sản 
xuất và người kinh doanh thực phẩm về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe từ sản 

xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh thực phẩm và tăng cường thực hiện hành vi 
an toàn trong sản xuất, bảo quản, chế biến thực ph ẩm. 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin 

đại chúng về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức truyền thôn g trực tiếp tại cộng 

đồng về vệ sinh an toàn thực phẩm (bao gồm hộ gia đình, các trường học, các  cơ 
sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm). 

- Thực hiện mục tiêu 6: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và 

nhân viên y tế về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do thiên tai (bão, lũ, hạn hán, 
sạt lở đât...) và tăng cường hành động phôi họp ứng phó nhằm hạn chế hậu quả 
đối với sức khỏe. 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin 

đại chúng về nguy cơ dịch bệnh do thiên tai và  biện pháp ứng phó. 

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng 
đồng về nguy cơ dịch bệnh do thiên tai và biện pháp ứng phó.  

- Thực hiện mục tiêu 7: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và 
nhân viên y tế về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do thảm họa (ngộ độc, cháy nổ, 

tai nạn lao động, tai nạn giao thông...)  và tăng cường hành động dự phòng, xử trí 
tai nạn, thương tích. 

+ Cung cấp tài liệu truyền thông về phòng chống tai nạn, thương tích tại 
cộng đồng và tại trường học. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin đại 

chúng về phòng chống tai nạn, thương tích. 

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng 

đồng và trường học về phòng chống tai nạn, thương tích.  

- Thực hiện mục tiêu 8: Tăng cường củng cố và hoàn thiện mạng lưới 
truyền thông về sức khỏe nhằm đáp ứng yêu cầu truyền thông về các nguy cơ sức 

khỏe, dự phòng và ứng phó với các nguy cơ đó. 

Hoàn thiện mạng lưới cộng tác viên truyền thông về sức khỏe của các 

trường học, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể. 

- Thực hiện mục tiêu 9: Tăng cường thực hiện nâng cao năng lực về truyền 
thông nguy cơ cho mạng lưới truyền thông về sức khỏe nhằm đáp ứng yêu  cầu truyền 

thông về các nguy cơ sức khỏe, dự phòng và ứng phó với các nguy cơ đó.  

+ Tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai truyền thông nguy cơ đối với dịch 

bệnh và tình trạng y tế công cộng khẩn cấp cho mạng lưới cán bộ y tế và cộng tác viên.  

+ Tổ chức diễn tập truyền thông nguy cơ trong tình huống xảy ra dịch bệnh 
và tình huống y tế công cộng khẩn cấp. 
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+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị phổ biến các quy định và hướng dẫn thực 
hiện truyền thông đối với dịch bệnh và tình trạng y tế công cộng kh ẩn cấp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Đôn đốc thực hiện các nội dung trong kế hoạch này, kiểm tra việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm.  

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành kiểm tra, giám sát hoạt động truyền 

thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam huyện Bắc Yên giai đoạn 2020 - 2025 theo quy 
định.Tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Y tế theo quy định.  

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Làm đầu mối, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn th ể, 

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa trong tổ chức triển khai các hoạt động của kế 
hoạch tổng thể truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam huyện Bắc Yên giai đoạn 

2021 - 2025. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông thay đ ổi 
hành vi về các vấn đề sức khỏe, An toàn thực phẩm ưu tiên và hướng dẫn, hỗ trợ 

các tuyến thực hiện hoạt động truyền thông tới các nhóm đối tượng tại cộng đồng.  

- Tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu truyền thông, hướng dẫn truyền 

thông về các nguy cơ sức khỏe và các biện pháp thực hiện để nâng cao  sức khỏe tới 
người dân; tăng cường cung cấp thông tin về những quy định, văn bản pháp luật về 

phòng chống dịch bệnh và ứng phó với tình huống y tế công cộng khẩn cấp; các 
thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn liên quan quản lý nguy cơ sức khỏe 

và quản lý thông tin về dịch bệnh và tình trạng y tế công cộng kh ẩn cấp.  

- Chỉ đạo các Trạm y tế xây dựng kế hoạch truyền thông nguy cơ sức khỏe 

của xã, thị trấn và phối hợp triển khai kế hoạch trên địa bàn. Tham gia tổ chức 
hoạt động truyền thông trên địa bàn Hướng dẫn truyền thông về các nguy cơ sức 

khỏe và các biện pháp thực hiện để nâng cao sức khỏe tới người dân; tăng cường 
cung cấp thông tin về những quy định, văn bản pháp luật về phòng chống dịch 

bệnh và ứng phó với tình huống y tế công cộng khẩn cấp.  

- Chủ trì tham mưu và phối hợp với các phòng, ban, ngành có  liên quan 
thực hiện kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về an toàn thực ph ẩm. 

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết các hoạt động về  UBND 
huyện, Sở Y tế. 

3. Bệnh viện đa khoa huyện 

Phối hợp với Trung tâm y tế, các đơn vị có liên quan trong thực hiện các 
hoạt động của kế hoạch liên quan đên thông tin và hướng dẫn chuyên môn về 

chẩn đoán, điều trị dịch bệnh; truyền thông, hướng dẫn các biện pháp kiểm soát 
nhiễm khuẩn trong bệnh viện. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện trong bảo 

đảm kinh phí thực hiện kế hoạch này. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết 
toán nguồn kinh phí được cấp đảm bảo theo đúng quy định.  
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5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức, truyền thông, đưa tin, bài… 

Khi có dịch bệnh và tình huống y tế khẩn cấp, thực hiện các hoạt động truy ền 
thông nguy cơ trong các lĩnh  vực kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, các sự 

kiện thiên tai, thảm họa và tình trạng y tế công cộng khẩn cấp. 

6. Các cơ quan, đơn vị 

- Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chủ động triển khai thực hiện 

các nội dung liên quan và đề xuất các giải pháp tăng cường của ngành để thực 
hiện hiệu quả kế hoạch truyền thông nguy cơ  (chi tiết theo phụ lục  kèm theo). 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế trong việc ứng phó trong các tình huống dịch 

bệnh bùng phát và tình trạng y tế công cộng khấn cấp.  

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông nguy cơ sức khỏe của địa phương và bố 

trí nguồn lực thực hiện kế hoạch. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tổ chức đánh giá và báo cáo 

kết quả thực hiện hàng năm. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức mạng lưới truyền thông và phối hợp 
với ngành Y tế thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao sức khỏe cho hội 
viên của tố chức và cho cộng đồng. 

- Chủ trì phát động các phong trào thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, 

thực hiện lối sống lành mạnh, hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam. Tổ 
chức các câu lạc bộ và tăng cường sinh hoạt, truyền thông thay đ ổi hành vi cho 

các thành viên câu lạc bộ thực hiện các hành vi phòng bệnh, nâng cao sức khỏe.  

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Trước ngày 25/12/2021 các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch gửi Trung tâm Y tế 
huyện tổng hợp báo cáo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện. 

Trên đây là Kế hoạch Truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam huyện Bắc 
Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 của UBND huyện Bắc Yên. Đề nghị 

các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                 
- Sở Y tế tỉnh Sơn La; 
- Trung tâm KSBT tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, YT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Thào A Mua 



13 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ sức KHỎE VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

Hoạt động 
 

Cơ quan chịu trách 

nhiệm 
 

Cơ quan phối hợp 
 

Nội dung truyền 

thông chính 
 

Dự kiên kết quả 
 

Thời gian thực hiện 
 

Thực hiện mục tiêu 1: Tăng cường truy en thông vận động đên cấp  ủy Đảng và lãnh đạo chính quyên các câp nhằm đạt được sự cam kêt, ủng hộ và sự 
đông thuận trong việc thực thi các văn bàn pháp quy liên quan dự phòng và kiểm soát các nguy cơ sức khỏe. 

Hoạt động 1: 

Xây dựng kế hoạch 

truyền thông nguy cơ 
đối với dịch bệnh và 

tình trạng y tế công 
cộng khẩn cấp 

 

Trung tâm y tế 

 

- Văn phòng HĐND-

UBND huyện 

Kế  hoạch truyền thông 

nguy cơ đối với dịch 

bệnh và tình trạng y tế 

công cộng khẩn cấp 

 

Kế  hoạch truyên thông 

nguy cơ đối với dịch 

bệnh và tình trạng y tế 

công cộng khẩn cấp 

được ban hành và phổ 

biến tới các phòng, 

ban, ngành, các tổ chức 

đoàn thể và UBND các 

xã, thị trấn  

2021 

Hoạt động 2: 

Xây dựng kế hoạch 

hàng năm và tổ chức 

kiếm tra, giám sát việc 

thực thi các quy định 

về phòng chống tác hại 

thuốc lá, rượu bia, an 

toàn thực phẩm, ô 

nhiễm môi trường ở 

các cơ sở sản xuất. 

 

 

Trung tâm y tế 

- VP HĐND và UBND 

- Phòng kinh tế hạ tầng  

- Phòng Nông nghiệp 

PTNT. 

-  Công an huyện 

 

Kiểm tra về cấm sừ 

dụng thuốc lá nơi công 

cộng, lạm dụng rượu 

bia, an toàn thực phẩm, 

ô nhiễm môi trường ở 

các cơ sở sản xuất. 

 

Các đợt kiểm tra, giám 

sát được thực hiện 
 

Định kỳ hàng năm, đột 

xuất 
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Thực hiện mục tiêu 2: Tăng cường truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng và phối hợp liên ngành 

trong dự phòng và kiểm soát các nguy cơ sức khỏe   

 

 

Hoạt động 1: 

Xây dựng chương trình 

phối họp thực hiện 

truyền thông dự phòng 

và ứng phó với các 

nguy cơ sức khỏe và 

tình trạng y tế công 

cộng khẩn cấp  

 

 

- Trung tâm y tế  
 

- Trung tâm Truyền  
thông - Văn hóa  
 

Chương trình phối 
họp hoạt động 

Chương trình được 

thực hiện 
 

2021 

Hoạt động 2: 

Ban hành các hướng 

dẫn thực hiện công 

tác truyền thông trong 

tình trạng dịch bệnh 

và tình huống y tế 

công cộng khẩn cấp 

cho các tổ chức đoàn 

thể, các ban ngành, 

các cơ quan báo chí. 

 

- Trung tâm Y tế  

- Trung tâm Truyền 

thông - Văn hóa . 

- Phòng Giáo dục & ĐT, 

- Phòng Nông nghiệp 

&PTNT, 

- Phòng Kinh tế Hạ tầng  

-  Công an huyện, 

- MTTQ VN và các đoàn 

thể  

Hướng dẫn thực hiện 

công tác truyền thông 

trong tình trạng dịch 

bệnh và tình huống y 

tế công cộng khẩn 

cấp 

Hướng dẫn được 

ban hành 

Định kỳ hàng năm, 

đột xuất 

Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và nhân viên y tế  về  nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm và tăng cường thực hiệ n hành vi phòng 

bệnh 
Hoạt động 1: 

Xây dựng kế hoạch và 

tổ chức thực hiện 

truyền thông tại cộng 

đồng về nguy cơ dịch 

bệnh truyền nhiễm và 

cách phòng bệnh. 

 

- Trung tâm y tế  

- Phòng  Giáo dục & 

ĐT, 

- Trung tâm Truyền 

thông - Văn hóa  

- :MTTQVN và các 

đoàn thể 

Các cảnh báo về nguy 

cơ dịch bệnh truyền 

nhiễm và cách phòng 

bệnh 

Các cảnh báo về 

nguy cơ dịch bệnh 

truyền nhiễm và các 

khuyến cáo phòng 

bệnh được phổ biến 

trong cộng đồng 

Định kỳ hàng năm, 

đột xuất 

Cung cấp  thông điệp, tài  
 

Chủ động phát hiện Các tài liệu truyền 2021 -2025 
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liệu truyền thông ứng phó 

nguy cơ dịch bệnh 

-Trung tâm Y tế  nguy cơ dịch bệnh đối 

với những bệnh dịch có 

nguy cơ 

thông ứng phó với 

nguy cơ dịch bệnh 

dưới các hình thức in 

ấn và nghe nhìn được 

sản xuất và sử dụng. 
Hoạt động 2: 

Xây dựng kế hoạch và 

tổ chức thực hiện 

truyền thông tại cộng 

đồng về phòng, chống 

HIV/AIDS. 

Trung tâm Y tế 

Trạm y tế xã, thị trấn  

- Phòng Giáo dục & 

ĐT, 

 Công an huyện, 

- MTTQVN và các 

đoàn thể 

Thông tin về tình hình 

HIV/AIDS, các biện 

pháp can thiệp giảm 

hại, dự phòng 

HIV/AIDS .. 

Cập nhật thường 

xuyên tình hình 

HIV/AIDS, các biện 

pháp can thiệp giảm 

hại, dự phòng 

HIV/AIDS .. 

Định kỳ hàng năm, 

các thời điểm chiến 

dịch 

Hoạt động 3: 

Thực hiện truyền thông 

trực tiếp về tiêm chủng 

phòng bệnh cho trẻ em 

và tiêm phòng khi có 

dịch bệnh. 

- Trung tâm Y tế  

- Trạm y tế  xã, thị trấn  

MTTQVN và các 

đoàn thể  

Thông tin về lợi ích 

của chương trình tiêm 

chủng mở rộng, các 

bệnh truyền nhiễm 

trong chương trình 

tiêm chủng mở rộng, 

lịch tiêm chủng .. 

Đa số các bậc phụ 

huynh có con trong 

độ tuổi tiêm chủng 

biết được lợi ích của 

việc tiêm chủng 

phòng bệnh, lịch tiêm 

chủng và hường ứng 

đưa trẻ đi tiêm chủng 

đầy đủ. 

Định kỳ hàng năm 

Cung cấp  tài liệu 
truyền thông về tiêm 

chủng phòng bệnh 

Trung tâm Y tế  

Lợi ích của tiêm chủng, 

lịch tiêm chủng, những 

điều cần thực hiện khi 

tiêm chủng cho trẻ em. 

Các tài liệu truyên 

thông dưới các hình 

thức in ấn và nghe 

nhìn được sản xuất 

và sử dụng 

2021 - 2025 

Hoạt động 4: 

Thực hiện truyền thông 

trực tiếp về rừa tay với xà 

phòng tại hộ gia đình và 

các trường học trong toàn 

tỉnh. 

- Trung tâm Y tế   

- Trạm y tế  xã, thị trấn  
- Các tổ chức: Hội 

Nông dân, Hội Phụ nữ. 

- Các trường học 

Lợi ích của rửa tay với 

xà phòng, thực hành 

rửa tay đúng. 

Tăng số lượng người 

hiểu được lợi ích của 

rửa tay với xà phòng và 

thực hành rửa tay đúng. 

Định kỳ hàng năm 

Hoạt động 5: - Trung tâm Y tế - Trung tâm truyền Thông tin về lợi ích Đa số người dân biết Định kỳ hàng năm 
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Thực hiện truyền thông 

về sừ dụng nhà tiêu họp 

vệ sinh. 

- Trạm y tế xã, thị 

trấn 

thông văn hóa 

- Phòng  Nông nghiệp 

&PTNT.. 

- Các tổ chức: Hội 

Nông dân, Hội Phụ nữ 

của sử dụng nhà tiêu 

hợp vệ sinh, tiêu chuẩn 

của nhà tiêu họp vệ 

sinh... 

được lợi ích của sừ 

dụng nhà tiêu họp vệ 

sinh, tiêu chuẩn của 

nhà tiêu hợp vệ sinh... 

Hoạt động 6: 

Thực hiện phong trào vệ 

sinh đường làng ngõ xóm 

và vệ sinh môi trường. 

- Trung tâm Y tế  

- Trạm y tế  xã, thị 

trấn  

- Hội Liên hiệp phụ nữ. 

- Đoàn thanh niên 

Tuyên truyền lợi ích 

phong trào vệ sinh 
đường làng ngõ xóm 

và vệ sinh môi trường 

để phòng dịch bệnh. 

Phát động phong 

trào vệ sinh đường 
làng ngõ xóm và vệ 

sinh môi trường tại 

các xã, bản 

Định kỳ hàng năm 

Hoạt động 7: 

Xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện truyền 

thông tại hộ gia đình về 

xử lý ổ bọ gậy, thực hành 

vệ sinh trong chăn nuôi. 

 

- Trung tâm Y tế 

Trạm y tế xã,thị trấn 

- Hội liên hiệp phụ nữ 

- Đoàn thanh niên 

- Hội Nông dân 

Truyền thông về xử lý 

0 bọ gậy, thực hành vệ 

sinh trong chăn nuôi. 

- Xây dựng kế hoạch 

- Triển khai các hoạt 

động truyền thông 

trực tiếp về xử lý bọ 

gậy, vệ sinh trong 

chăn nuôi 

Định kỳ hàng năm 

Hoạt động 8: 

Truyền thông, hướng dần 

các biện pháp kiểm soát 
nhiễm khuẩn trong bệnh 

viện 

Bệnh viện đa khoa 

huyện,  

 

- Trung tâm Y tế  

- Trung tâm truyền 

thông văn hóa  

Các biện pháp kiểm 
soát nhiễm khuẩn trong 

bệnh viện 

Thực hiện tốt việc 

kiểm soát nhiễm 
khuẩn trong bệnh 

viện 

Định kỳ hàng năm 

Mục tiêu 4: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy CO’ đối vói sức khỏe từ những hành vi lối sống không lành mạnh và tăng cường thực hiện các hành 

vi có lọi cho sức khỏe để  phòng bệnh không lầy nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư...). 

Hoạt động 1: 

Tổ chức chương trình 

thể dục giữa giờ trong 

các cơ quan, doanh 

nghiệp. Trung tâm Y tế  

- Các cơ quan 

- Các doanh nghiệp 

Chương trình thể dục 

giữa giờ 

Các cơ quan, doanh 

nghiệp tổ chức 

chương trình thể dục 

giữa giờ. 

2021-2025 

Cung cấp  các bài tập 

thể dục mẫu 
Trung tâm Y tế  

 

Theo mẫu của Bộ Y tế 

ban hành 

Bài tập mẫu cho các 

người lao động trong 

các doanh nghiệp, cơ 

2021 
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quan công sở 
Hoạt động 2: 

Tổ chức chương trình 
vận động thể lực, thể 

dục thể thao. 

 

- Trung tâm Y tế 

Các trường học 
Chương trình vận động 

thể lực, thể dục giữa giờ 

Các trường học tổ 

chức chương trình 

vận động thể lực, thể 

dục thể thao. 

2021-2025 

Cung cấp  các bài tập 

thể dục mẫu Trung tâm Y tế 

 

Theo mẫu của Bộ Y tế 

ban hành 

Bài tập mẫu cho học 

sinh các cấp 

2021 

Hoạt động 3: 

Tổ chức chương trình 

giáo dục về dinh 

dưỡng hợp lý. Trung tâm Y tế 

Hội phụ nữ. 
Giáo dục về dinh dưỡng 

hợp lý 

Tổ chức chương 

trình giáo dục về 

dinh dưỡng hợp lý tại 

cộng đồng. 

2021-2025 

Xây dựng tài liệu 

truyền thông về dinh 

dưỡng hợp lý 
Trung tâm y tế 

 

Các nội dung về thực 

hành dinh dưỡng, giảm 

ăn mặn, thực đơn hợp lý 

cho các nhóm đối tượng 

Các tài liệu được ban 

hành và sử dụng 
2021 -2025 

Hoạt động 4: 

Thực hiện truyền thông 

về phòng chống hút 

thuốc lá và lạm dụng 

rượu bia. 

 

- Trung tâm Y tế  

-  Trạm y tể xã, thị trấn  

- Đoàn thanh niên. 

- Hội nông dân 

 

Các trạm y tế xã, 

phường, thị trấn truyền 

thông tại cộng đồng và 

tại trạm về phòng 

chống hút thuốc lá và 

lạm dụng rượu bia. 

2021-2025 

Cung cấp  thông điệp 

truyền thông về phòng 

chống tác hại của rượu 

bia 

Trung tâm y tế  

 

Tác hại của rượu bia 

Các tài liệu truyền 

thông dưới các hình 

thức in ấn và nghe nhìn 

được sàn xuất và sử 

dụng. 

2021 -2025 

Hoạt động 5: 

Tổ chức dịch vụ tư vấn 

cai nghiện thuốc lá, cai 

nghiện rượu bia. 

- Các bệnh viện  

- Trung tâm y tế  

 

Các bệnh viện triển 

khai dịch vụ tư vấn cai 

nghiện thuốc lá, cai 

nghiện rượu bia. 

2021 - 2025 
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Hoạt động 6: 

Tư vấn, lồng ghép kê 

đơn về vận động thể 

lực và chế độ dinh 

dưỡng. 

- Các bệnh viện 
 

- Trung tâm y tế  

 

Các bệnh viện thực 

hiện tư vẩn, lồng 

ghép kê đon về vận 

động thể lực và chế 

độ dinh dưỡng cho 

bệnh không lây 

nhiễm (tăng huyết 

áp, đái tháo đường). 

2021 - 2025 

Mục tiêu 5: Nâng cao nhận thức của người dân, người sản xuất và người kinh doanh thực phẩm về  nguy cơ ảnh hưởng tói sức khỏe từ sản xuất, bảo quản, 

chế  biên, kinh doanh thực phâm và tăng cường thực hiện hành vi an toàn trong sản xuất, bảo quản, chế  biến thực phâm. 

Hoạt động 1: 
Thực hiện truyền  
thông tại cộng đồng về 
an toàn thực phẩm. 

 

- Trung tâm Y tế  
 - Các trạm y tế xã, thị 
trấn  

 

Hội Nông dân, phụ nữ, 
đoàn thanh niên 

 

Các thông điệp về 
ATTP 

 

Các trạm y tế xã, 
phường, thị trấn thực 
hiện truyền thông tại 
cộng đồng về an toàn 
thực phẩm 

 

2021 - 2025 

 

Hoạt động 2: 

Thực hiện chưong 

trình truyền thông về 

an toàn thực phẩm 

trong sản xuất tại hộ 

gia đình chăn nuôi và 

trồng trọt; tại cơ sở 

sản xuất, ché biến, 

kinh doanh thực 

phẩm. 

 

- Trung tâm Y tế  

-  Trạm y tế xã, thị trấn  

Hội nông dân, Hội Phụ 
nữ 

Các thông điệp về 

ATTP 

Các trạm y tế xã, 

phường, thị trấn thực 

hiện truyền thông tại 

cộng đồng về an toàn 

thực phẩm trong sản 

xuất, trồng trọt và chăn 

nuôi. 

2021 - 2025 

Mục tiêu 6: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và nhân viên y tế  về  nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do thiên tai (bão, lũ ống, lũ qué t, s ương 

muôi, sạt lở đất, hạn hán...) và tăng cường hành đông phối hơp ứng phó nhăm han chê hâu quả đối với sức khỏe. 

Hoạt động 1: 

Thực hiện truyền 

thông về nguy cơ 

 

-Trung tâm y tế  
- Trung tâm truyền 

thông văn hóa  

Thông điệp, khuyến 

cáo ứng phó nguy cơ 
thiên tai 

Các khuyến cáo, 

thông điệp được 

tuyên truyền rộng rãi 

2021 -2025 
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thiên tai của địa 

phương. 
- Các tổ chức đoàn thể đến cộng đồng. 

Cung cấp  thông 

điệp, tài liệu truyền 

thông ứng phó nguy 

cơ thiên tai 

Trung tâm y tế  

 

Thông điệp, khuyến 

cáo ứng phó nguy cơ 

thiên tai 

Các thông điệp, tài 

liệu truyền thông 

ứng phó nguy cơ 

thiên tai được sản 

xuất và phát hành 

2021 - 2025 

Hoạt động 2: 

Có kế hoạch và thực 

hiện truyền thông về 

các biện pháp phòng 

chống bệnh tật do 

thiên tai gây ra. 

- Trung tâm y tế   

- Trạm y tế xã, thị trấn  

- TT Truyền thông - 
Văn hóa  

- Các tổ chức đoàn thể  

Thông điệp, khuyến 

cáo phòng chống bệnh 

tật do thiên tai 

Các khuyến cáo, 

thông điệp được 

tuyên truyền rộng rãi 

đến cộng đồng. 

2021 - 2025 

Cung cấp  thông 

điệp, tài liệu truyền 

thông về phòng 

chống bệnh tật do 

thiên tai gây ra 

Trung tâm y tế  

 

Thông điệp, khuyến 

cáo phòng chổng bệnh 

tật do thiên tai 

Các thông điệp, tài 

liệu truyền thông 

phòng chống bệnh 

tật do thiên tai được 

sản 

2021-2025 

 

Hoạt động 3: 

Thiết lập đội cẩp cứu 

cơ động và đào tạo 

về ứng phó và xừ lý 

hậu quà về sức khỏe 

do thiên tai. 

Bệnh viện đa khoa 

huyện 

 

Đội cấp cứu cơ động 

được thành lập và đào 

tạo 

Các bệnh viện tuyến 

tỉnh/huyện thành lập 

đội cấp cứu cơ động 

và đào tạo về ứng 

phó và xử lý hậu quả 

về sức khỏe do thiên 

tai. 

2021-2025 

Mục tiêu 7: Nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và nhân viên y tế  về  nguy cơ ảnh hưởng tới s nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông...) và tăng 

cường hành động dự phòng và xử trí tai nạn, thương tích sức khỏe do thảm họa, ngộ độc, cháy tích 

 
Hoạt động 1: 

Tổ chức chương 

trình, mô hình phòng 

- Trung tâm Y tế  - Lực lượng công an 
Mô hình phòng chống 

tai nạn giao thông 

Mô hình phòng 

chống tai nạn giao 

thông được tổ chức 

2021-2025 
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chống tai nạn giao 

thông tại cộng đồng. 

Cung cấp  thông 

điệp, tài liệu truyền 

thông về phòng 

chống tai nạn giao 

thông 

Trung tâm y tế  

 

Thông điệp, khuyến 

cáo phòng chống tai 

nạn giao thông 

Các thông điệp, tài 

liệu truyền thông 

phòng chống tai nạn 

giao thông được sản 

xuất và phát hành 

2021-2025 

Hoạt động 2: 

Tổ chức chương 

trình truyền thông về 

an toàn giao thông. 

Trung tâm Y tế  
- Lực lượng công an 
- Các trường học 

Tuyên truyền về phòng 

chống tai nạn giao 

thông 

Triển khai truyền 

thông phòng chống 

tai nạn giao thông tại 

các trường học 

2021-2025 

Hoạt động 3: 

Thiết lập đội cấp cứu 

cơ động và đào tạo 

về ứng phó và xử lý 

hậu quả về sức khỏe 

do tai nạn/thảm họa. 

Bệnh  viện đa khoa 

huyện 
Trung tâm y tế  

Thành lập đội cấp cứu 

cơ động và đào tạo về 

ứng phó và xử lý hậu 

quả về sức khỏe do tai 

nạn/thảm họa. 

Các bệnh viện thành 

lập đội cấp cứu cơ 

động và đào tạo cho 

đội cấp cứu về ứng 

phó và xử lý hậu quả 

về sức khỏe do tai 

nạn/thảm họa. 

2021-2025 

Mục tiêu 8: Tăng cường củng cố và hoàn thiện mạng lưới truyền thông về  sức khỏe nhằm đáp ứng yêu cầu truyền thông về  các nguy cơ s ức r  khỏe, dự 
phòng và ứng phó với các nguy cơ đó. 

Hoạt động 1: 

Xây dựng, đề xuất 

mạng lưới truyền thông 

y tế tại các tuyến huyện 

- xã - thôn bản 

Trung tâm y tế  Trạm y tế xã, thị trấn  

Danh sách, đon vị, 

chức danh tham gia 

mạng lưới truyền thông 

y tế tại các tuyến tỉnh - 

huyện - xã - thôn bản 

Mạng lưới được thiết 

lập và hoạt động. 
2021-2025 

Hoạt động 2: 

Phát triển mạng lưới 

cộng tác viên truyền 

thông về sức khỏe 

trong các tổ chức chính 

trị xã hội (Liên đoàn 

Trung tâm y tế  

Liên đoàn Lao động, 

Mặt trận Tổ quốc, Hội 

Phụ nữ, Hội Nông dân, 

huyện  Đoàn... 

Danh sách, đon vị, 

chức danh tham gia 

mạng lưới truyền thông 

y tế tại các tổ chức 

đoàn thể 

Mạng lưới được thiết 

lập và hoạt động. 
2021-2025 
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Lao động, Mặt trận Tổ 

quốc, Hội Phụ nữ, Hội 

Nông dân, Huyện 

Đoàn...) 

Mục tiêu 9: Tăng cường thực hiện nâng cao năng lưc về  truyền thông nguy cơ cho mang lưới truyền thông về  sức khỏe nhằm đáp ứng yêu câu truyền thông 

về  các nguy cơ sức khỏe, dự phòng và ứng phó với các nguy cơ đỏ. 

Hoạt động 1: 

Tổ chức tập huấn về 

truyền thông nguy cơ 

(thu thập và xử lý 

thông tin, chia sẻ thông 

tin) cho mạng lưới cán 

bộ y tế tuyến xã, bản. 

Trung tâm y tế Trạm y tế xã, thị trấn 

Các nội dung tập huấn 

về truyền thông nguy 

cơ đối với dịch bệnh và 

tình trạng y tế công 

cộng khẩn cấp 

Mạng lưới cán bộ y 

tế huyện, xã, bản 

được tập huấn về 

truyền thông nguy 

cơ đối với dịch bệnh 

và tình trạng y tế 

công cộng khẩn cấp 

2021-2025 

Hoạt động 2: 

Tố chức tập huấn về 

phương pháp và kỹ 

năng truyền thông (cả 

truyền thông truyền 

thống và truyền thông 

mới) cho cán bộ y tế 

tuyến cơ sở và mạng 

lưới cộng tác viên. 

Trung tâm y tế  Trạm  y tế xã, thị trấn  

Các nội dung tập huấn 

về phương pháp và kỳ 

năng truyền thông 

cán bộ y tế tuyến cơ 

sở và mạng lưới 

cộng tác viên được 

tập huấn về phương 

pháp và kỹ năng 

truyền thông 

2021-2025 
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