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KẾ  HOẠCH  

Thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2022  

 

Thực hiện Công văn số 763/BYT-TT-KT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2022;  

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ công tác y tế năm 2022, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

xây dựng Kế hoạch thực hiện truyền thông y tế năm 2022 với những nội dung chủ 

yếu sau đây: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu  

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, trung 

ương, của tỉnh về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân phù hợp với điều 

kiện của địa phương. Chú trọng Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các các tổ chức chính 

trị xã hội triển khai thực hiện truyền thông y tế, bảo đảm cung cấp thông tin chính 

xác, kịp thời và phù hợp với địa bàn, nhóm đối tượng để nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa; 

Truyền thông nâng cao nhận thức để mỗi người dân và cộng đồng chủ động 

phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe; tạo dựng niềm tin của người dân đối 

với ngành Y tế, góp phần củng cố và nâng cao vị thế, vai trò của ngành Y tế trong 

sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.  

Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, giữa tuyến tỉnh với cơ 

sở với vai trò chủ yếu là ngành Y tế để chia sẻ thông tin, thúc đẩy truyền thông nhằm 

tạo được sự đồng thuận cao, sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ, hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Tăng cường củng cố và hoàn thiện mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe 

nhằm đáp ứng yêu cầu truyền thông thông nguy cơ sức khỏe, dự phòng và ứng phó 

các nguy cơ. 

Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành Y tế.  

Giới thiệu, quảng bá những thành tựu, tiến bộ y học trong mọi hoạt động của 

ngành Y tế đến cộng đồng, biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhân rộng gương 

điển hình tiên tiến trong ngành y tế. 



2. Yêu cầu 

Công tác truyền thông triển khai toàn diện ở tất cả các tuyến y tế, đa dạng về 

hình thức, phong phú về nội dung, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với từng đối 

tượng để mọi người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe 

và chủ động phòng ngừa.  

Đảm bảo tính chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.  Truyền thông phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm 

1.1. Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm 

để nâng cao nhận thức của người dân thay đổi hành vi có lợi cho sức khoẻ; đồng 

thời kêu gọi các cấp, cách ngành, các tổ chức xã hội ủng hộ và chủ động tham gia 

công tác phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm dễ lây lan như: bệnh tả, viêm não 

Nhật Bản, viêm màng não mô cầu, thủy đậu, quai bị, rubella, cúm, sởi, sốt xuất 

huyết, tay chân miệng, HIV, lao, bệnh dại, ... Theo khuyến cáo của các chuyên gia 

y tế, mọi người đều có thể mắc các bệnh, dịch truyền nhiễm, nhưng đối tượng dễ 

mắc nhất vẫn là trẻ em; Các đơn vị tập trung truyền thông về các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh, giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Đặc biệt tuyên truyền để 

người dân chủ động đi tiêm chủng vắc xin là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng 

chống dịch bệnh. 

1.2. Củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế dự phòng, bảo đảm đủ 

năng lực dự báo, giám sát và phát hiện bệnh sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả 

các dịch bệnh. Bảo đảm an ninh y tế, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, các tình 

huống khẩn cấp, đủ khả năng đáp ứng với các đại dịch. 

1.3 Tiếp tục triển khai đồng bộ công tác truyền thông phòng, chống dịch 

COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; truyền thông 

sâu rộng về thực hiện hiệu quả các yêu cầu: 5K + vắc xin, thuốc đặc hiệu+ biện pháp 

điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân + các biện pháp khác để người dân hiểu, 

tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Cung cấp thông tin kịp 

thời, chính xác về tình hình dịch và các hoạt động ứng phó của Việt Nam; truyền 

thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19 đến các nhóm đối tượng 

đích để khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng theo lịch trình khuyến cáo của 

ngành y tế; truyền thông về các bài học, kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-

19 của Việt Nam. 

2. Truyền thông các bệnh không lây nhiễm phổ biến 

Bệnh không lây nhiễm thường là các bệnh mạn tính, bao gồm những bệnh 

không có khả năng lây truyền, có thời gian bị bệnh dài và nhìn chung tiến triển 

chậm. Bệnh tạo ra gánh nặng bệnh tật nặng nề do tỷ lệ tàn phế và chết yểu cao, các 

bệnh như: Đái tháo đường, tim mạch và huyết áp, ung thư, gút, phổi tắc nghẽn mạn 

tính, hen phế quản … 

Đẩy mạnh truyền thông về dinh dưỡng tập trung vào hướng dẫn cho cộng 

đồng về giảm các yếu tố nguy cơ; dinh dưỡng hợp lý; khuyến cáo giảm tiêu thụ 



muối, kiểm soát cân nặng; dinh dưỡng chất béo hợp lý; giảm tiêu thụ đường tinh 

chế; tăng tiêu thụ rau, củ, quả; sử dụng hợp lý nguồn thực phẩm giàu chất đạm; 

phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng; uống đủ nước... 

3. Truyền thông về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng 

Truyền thông các hoạt động, dịch vụ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; 

các kỹ thuật mới; tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, giảm tải bệnh 

viện, phòng ngừa và khắc phục các sự cố, tai biến y khoa; xây dựng thương hiệu 

đơn vị…; thực hiện Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện; tăng cường tư vấn trong 

khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; tăng cường truyền thông về khám chữa bệnh 

lưu động. 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản: Tăng cường truyền thông cải thiện tình trạng 

sức khỏe sinh sản của người dân, tập trung vào giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, 

đặc biệt ưu tiên truyền thông tại các vùng khó khăn; đồng thời, tăng cường truyền 

thông nhằm tiếp cận và nâng cao chất lượng dự phòng các bệnh lây truyền từ cha 

mẹ sang con, dự phòng và sàng lọc ung thư cổ tử cung, chăm sóc sức khỏe sinh sản 

cho vị thành niên, thanh niên; Đẩy mạnh truyền thông về dinh dưỡng hợp lý, nâng 

cao sức khỏe, tăng cường hoạt động thể lực, thay đổi hành vi lối sống có hại cho 

sức khỏe... 

4. Truyền thông An toàn thực phẩm (ATTP) 

Tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên các phương tiện 

thông tin đại chúng tập trung trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, trong mùa bão lũ, 

Tết Trung thu, Tết Dương lịch...;  

Tuyên truyền Tháng hành động vì an toàn thực phẩm theo chủ đề;  

Truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối 

với người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; các kiến thức trong lựa chọn, 

bảo quản, chế biến thực phẩm đến người tiêu dùng; bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể, 

khu công nghiệp, trường học, giảm ngộ độc thực phẩm do rượu, tác hại của thuốc 

lá; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về ATTP, các 

quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, an toàn; chú trọng đến đối tượng là hộ sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. 

5. Truyền thông về sức khỏe môi trường, biến đổi khí hậu (BĐKH) 

5.1. Truyền thông nguy hại của chất thải lỏng, rắn,  rác thải và vật tư y tế, rác 

thải nhựa, rác thải sinh hoạt ... công tác khử khuẩn môi trường; 

5.2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chủ động  ứng phó với bão, 

lụt, phòng chống ngập úng: kịp thời cập nhật và thông tin đầy đủ các dự báo, cảnh 

báo về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn cùng những nội dung khuyến cáo, 

hướng dẫn của cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống để các cơ quan, 

đơn vị, nhân dân biết và chủ động thực hiện. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp 

thời các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống của địa phương đến các cơ 

quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn để sẵn sàng thích ứng, 

tránh tình trạng bị động, lúng túng hoặc bất ổn, hoang mang khi đối phó, xử lý tình 

huống sự cố thiên tai, nhất là ngập úng kéo dài trên diện rộng tác động đến sức khỏe 



cộng đồng. 

5.3. Truyền thông nâng cao khả năng ứng phó với BĐKH của ngành Y tế 

nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, BĐKH ảnh hưởng 

tới hệ thống y tế và sức khỏe con người, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe của 

người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Cung cấp đầy đủ kiến thức về phòng, chống 

thiên tai và tình hình dịch bệnh đến các tầng lớp Nhân dân, để nâng cao ý thức, nhận 

thức tự phòng, tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà 

nước; truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích; Truyền thông về các mô 

hình an toàn phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng; phòng chống tai nạn 

giao thông đường bộ, phòng đuối nước ở trẻ em… 

5.4. Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe: Tuyên truyền phổ biến pháp luật 

và nâng cao nhận thức cho người lao động về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh 

nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc, nơi làm việc, trường học và cách 

ly y tế; Tuyên truyền Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp; Phong trào Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân, các nội dung về vệ sinh thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia về nông thôn mới; Truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường, 

sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. 

5.5. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo nâng cao năng lực, hiệu quả 

hoạt động y tế trường học, gắn với y tế cơ sở, đẩy mạnh truyền thông, giám sát điều 

kiện vệ sinh trường học, phòng chống các bệnh tật học đường. 

6. Truyền thông Dân số và kế hoạch hóa gia đình 

Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác 

dân số trong tình hình  mới; chuyển đổi nhận thức, tạo dư luận xã hội phê phán các 

hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. 

Giáo dục nâng cao y đức, nghiêm cấm lạm dụng khoa học - công nghệ để lựa chọn 

giới tính thai nhi; vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền, trách 

nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn 

ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh 

thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp; Cung cấp thông tin đầy đủ, 

kịp thời các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình an toàn, hiệu 

quả, đa dạng, thuận tiện với chất lượng ngày càng cao.  

7. Truyền thông Y dược cổ truyền  

Tiếp tục triển khai các nội dung, các đề án trong Quyết định 1893/QĐ-TTg cả 

Thủ tướng chính phủ về Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ 

truyền với y dược hiện đại đến năm 2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Tăng cường kết hợp khám bệnh, chữa bệnh y học hiện đại với y học cổ truyền. 

Đáp ứng đủ dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu bảo đảm chất lượng theo 

quy định cho các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT). Triển khai 

hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về dược liệu trên địa 

bàn tỉnh. 



Tăng cường công tác truyền thông về chăm sóc sức khoẻ ban đầu bằng YHCT 

trong nhân dân, đẩy mạnh xã hội hoá công tác YHCT Tham mưu cho lãnh đạo cấp 

trên tăng cường công tác chỉ đạo, truyền thông về xã hội YHCT; Phối hợp với các 

ban ngành đoàn thể trong xã, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú 

như: phát thanh trên loa, họp lòng ghép với đoàn thể, tranh ảnh, áp phích...nhằm 

tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về trồng và sử dụng cây thuốc nam một cách 

có hiệu quả 

8. Truyền thông Dược, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng 

Bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc với giá cả 

hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường quản lý, kiểm soát 

chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền và truy suất nguồn gốc dược liệu và thuốc cổ 

truyền; Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định thuốc, vắc xin, sinh 

phẩm y tế. Sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tuyến tỉnh. Tăng cường các biện pháp phát hiện và thu 

hồi thuốc kém chất lượng, phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm khắc các trường hợp 

vi phạm chất lượng thuốc.   

Đánh giá hiện trạng và nhu cầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế các tuyến; rà 

soát, cập nhật danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu, xây dựng cơ sở dữ liệu về trang 

thiết bị y tế cho các cơ sở y tế; Nâng cao năng lực mạng lưới kiểm chuẩn và kiểm 

định trang thiết bị y tế, Tăng cường khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và sửa 

chữa trang thiết bịvà hạ tầng y tế; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, 

hoàn thành và đưa vào sử dụng để tăng thêm số cơ sở y tế, giường bệnh, tập trung 

cho các chuyên khoa quá tải như tim mạch, ung bướu, chấn thương, sản nhi... 

9. Truyền thông Phát triển khoa học và ứng dụng công nghệ 

Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ngành Y tế tiến tới y tế số theo kế hoạch, 

Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết 

định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Tiếp tục hoàn thiện 

hệ thống thông tin y tế theo hướng kết nối thông tin báo cáo từ trung ương đến địa 

phương trực tuyến để đáp ứng kịp thời các thông tin trong quản lý điều hành. Biên soạn 

niên giám thống kê và công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và 

công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành y tế.  

10. Truyền thông bảo hiểm y tế (BHYT) 

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền lợi khi mua 

BHYT, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật 

về BHYT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT, thực hiện nghiêm công 

tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. 

11. Truyền thông ngày truyền thống, đạo đức nghề nghiệp, thi đua khen 

thưởng  

Tổ chức các hoạt động truyền thống nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc 

Việt Nam; Thông tin, truyền thông về thành tựu công tác y tế trên địa bàn tỉnh về 

tất cả các lĩnh vực công tác y tế; các tập thể, cá nhân điển hình trong bảo vệ và chăm 



sóc sức khoẻ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19.  

Tôn vinh những tấm gương Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; tôn vinh 

các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện các nhiệm vụ y tế, đặc biệt 

là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

 Tuyên truyền phát động phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện đạo đức nghề 

nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ; giáo dục y đức, y nghiệp cho cán bộ y tế nhằm 

nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hành y khoa; tiếp tục thực hiện đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; 

các tấm gương sáng ngành y qua các thế hệ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành Y tế để hoàn thành các nhiệm 

vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2022. 

12. Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt 

động truyền thông y tế, định kỳ báo cáo chính quyền các cấp và Bộ Y tế theo 

quy định 

Đối với tuyến tỉnh: Tổ chức giám sát, giám sát hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm 

với các các đơn vị tuyến tỉnh ít nhất 3 đơn vị/năm, tuyến huyện tối thiểu 9 đơn 

vị/năm. Giám sát các xã thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã thông qua kế hoạch 

giám sát của Ban Chỉ đạo của tỉnh và thông qua các đợt tham gia thẩm định. Giám 

sát các hoạt động của các chương trình, dự án theo kế hoạch. Các đơn vị tổ chức 

giám sát hoạt động truyền thông theo phạm vi lĩnh vực phụ trách chuyên ngành.  

Đối với tuyến huyện: Các Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức giám sát các 

hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) tại đơn vị và tất cả các Trạm 

Y tế xã ít nhất đạt 01 lần/quý.  

Đối với tuyến xã/thôn bản: Các Trạm Y tế xã tổ chức giám sát và phối hợp 

truyền thông tại các thôn, bản đạt ít nhất 01 lần/tháng. 

* Giao ban: Công tác TT-GDSK được thực hiện giao ban lồng ghép với công 

tác giao ban y tế tại các đơn vị theo quy định.  

* Ghi chép sổ sách, theo dõi: Thực hiện việc ghi chép sổ sách, thống kê số 

liệu theo hướng dẫn của Thông tư số 37/2019/TT- BYT. 

III. CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG CHỦ YẾU 

1. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Trên hệ thống 

đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở, tăng cường thời lượng 

tuyên truyền bằng tiếng dân tộc; các website, trang thông tin điện tử Sở Y tế, cổng 

thông tin điện tử của tỉnh, của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố. 

Tổ chức thường xuyên tuyên truyền bằng xe lưu động đến từng địa bàn dân cư. Phối 

hợp với Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh truyền hình thực hiện. 

2. Tuyên truyền thông qua hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh 

hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp... 

3. Tăng cường công tác cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp 

phích, bảng điện tử...) nhất là trên các tuyến đường trung tâm, trung tâm văn hóa - 

thể thao, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện, tổ dân phố, 



nơi công cộng, các cửa khẩu,... 

4. Tuyên truyền qua các ấn phẩm (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài 

liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp...). 

5. Tuyên truyền qua các chủ chốt tại thôn bản, khu phố (Bí thư, trưởng thôn, 

y tế thôn bản, phụ nữ, thanh niên). 

6. Vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đăng tải các tin, bài viết, thông 

tin chính thống, tích cực về phòng, chống COVID-19 trên internet, mạng xã hội,  

VCNet, Facebook, Blog, Youtube, Zalo, Fanpage... 

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế tại các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị chủ 

động sáng tạo các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, đúng định hướng. 

IV. KINH PHÍ  

 Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế của địa phương 

 Kinh phí các dự án, đề án chăm sóc sức khỏe đang triển khai trên địa bàn.    

Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng chuyên môn Sở Y tế  

1.1. Phòng Nghiệp vụ Y là đầu mối, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tham mưu xây dựng kế hoạch Truyền thông Giáo dục sức khỏe của ngành Y tế, 

đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch.  

1.2. Các phòng chuyên môn khác: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

phối hợp triển khai thực hiện.  

2. Các đơn vị trong ngành  

2.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khỏe của 

ngành Y tế. Đầu mối triển khai, thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phân công và cử cán bộ phụ trách các đơn vị; đôn đốc tổ 

chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động truyền thông y tế trên địa bàn 

tỉnh.   

Căn cứ vào định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân, công văn hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2022 của 

Bộ Y tế, để tham mưu cho Sở Y tế trong lĩnh vực TT-GDSK và tổ chức triển khai 

thực hiện sau khi kế hoạch đã được phê duyệt.  

Làm đầu mối và phối hợp tổ chức thực hiện hoạt động thuộc lĩnh vực TT-

GDSK của các chương trình, dự án.  

Quản lý, tiếp nhận, sản xuất, thiết kế, nhân bản và sử dụng có hiệu quả các 

tài liệu truyền thông như: Bản tin Y tế Lạng Sơn, Báo Sức khỏe và Đời sống, tờ rơi, 

sách hướng dẫn, áp phích, pano, băng, đĩa… để cung cấp cho cán bộ y tế, người dân 

và thực hiện các hoạt động truyền thông.  

Tổ chức phối hợp đào tạo và đào tạo lại về nghiệp vụ truyền thông cho các 

cán bộ y tế, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác TT-GDSK trên địa bàn.  



Phụ trách Trang thông tin điện tử, Bản tin Y tế Lạng Sơn, Zalo của Ngành, 

trang fanpage đơn vị.  

Phối hợp với các cơ quan thông tin địa chúng, các đơn vị liên quan xây dựng 

các chương trình, phóng sự, tin bài, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh,Truyền hình tỉnh, Báo Lạng 

Sơn, Báo Sức khỏe và Đời sống…  

Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác TT-GDSK về Sở Y tế (dự thảo 

báo cáo sơ kết công tác truyền thông y tế 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

gửi Sở Y tế trước ngày 27/6/222, dự thảo báo cáo tổng kết công tác truyền thông y 

tế năm 2022 trên địa bàn tỉnh gửi Sở Y tế trước ngày 27/11/2022); Trung tâm Truyền 

thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng - 

Bộ Y tế.  

2.2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch, các đơn vị 

xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông y tế tại cơ quan 

đơn vị mình, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.  

Kiện toàn phòng, tổ/bộ phận truyền thông tại đơn vị. Phân công rõ chức năng, 

nhiệm vụ của cán bộ phụ trách, thư ký chương trình và mạng lưới cán bộ tham gia 

công tác truyền thông y tế.  

Thiết lập và duy trì các điểm, góc truyền thông cho người bệnh và người nhà 

bệnh nhân; đồng thời tổ chức tốt công tác truyền thông nội bộ cũng như truyền thông 

tại cộng đồng; thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 

tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao kỹ năng tư vấn, tiếp xúc người bệnh.  

Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông trên Website, Fanpage, nhóm 

zalo của đơn vị, truyền thông trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác.  

Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông y tế theo quy định gửi về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Y tế (báo cáo sơ kết công tác truyền 

thông y tế 6 tháng đầu năm 2022 gửi trước ngày 20/6/222; báo cáo tổng kết công 

tác truyền thông ty tế năm 2022 trước ngày 20/11/2022). 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây 

dựng kế hoạch tại đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);                  

- Trung tâm TT-GDSK Trung ương;  

- Sở TT và Truyền thông tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;  

- Công đoàn ngành YT; 

- Các phòng chuyên môn;  

- GĐ, PGĐ Sở Y tế;  

- Cổng thông tin điện tử Sở y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

THỜI ĐIỂM VÀ CHỦ ĐẾ CẦN TẬP TRUNG TRUYỀN THÔNG NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SYT ngày     /3/2022 của Sở Y tế) 
 

TT CHỦ ĐỀ THỜI ĐIỂM 

1.  Tháng hành động về chất lượng an toàn thực phẩm 15/01 - 15/02 

2.  Ngày Thế giới Phòng, chống Ung thư 4/02 

3.  Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 

4.  Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động 15 - 21/3 

5.  Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 

6.  Ngày Nước sạch Thế giới 22/3 

7.  Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3 

8.  Ngày Sức khoẻ Thế giới 07/4 

9.  Ngày Hiến máu nhân đạo 07/4 

10.  Ngày Hen toàn cầu tuần 1 tháng 5 

11.  Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét 25/4 

12.  Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường 12 - 17/5 

13.  Ngày Thế giới phòng, chống thuốc lá 31/5 

14.  Ngày Vi chất dinh dưỡng 01 - 02/6 

15.  Ngày Môi trường Thế giới 05/6 

16.  Ngày Tôn vinh người hiến máu 14/6 

17.  Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết 15/6 

18.  Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6 

19.  Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

20.  Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 

21.  Ngày Vệ sinh yêu nước - Nâng cao sức khoẻ nhân dân 02/7 

22.  Ngày Dân số Thế giới 11/7 

23.  Ngày Thế giới phòng, chốngviêm gan vi rút 28/7 

24.  Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ 01 - 07/8 

25.  Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam 10/8 



26.  Ngày Phòng ngừa tự tử 10/9 

27.  Ngày Tim mạch Thế giới 27/9 

28.  Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại 28/9 

29.  Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 

30.  Ngày Sức khoẻ tâm thần Thế giới 10/10 

31.  Ngày Thị giác Thế giới 10/10 

32.  Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển 16 - 23/10 

33.  Ngày Lương thực Thế giới 16/10 

34.  Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường 14/11 

35.  Ngày Thế giới phòng, chống AIDS và Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

01/12 và Tháng 

12 

36.  Ngày Bao phủ sức khoẻ toàn dân 12/12 

37.  Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và Tháng hành động quốc 

gia dân số (tháng 12) 

26/12 và Tháng 

12 

38.  Ngày Thế giới sẵn sàng chống dịch bệnh 27/12 
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