
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2018

V/v tuyên truyền công tác phòng, chống
bệnh lao trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 12577/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND
tỉnh về triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống lao trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Sở Thông tin
và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến nội dung các văn bản của Trung ương và địa phương về phòng,

chống bệnh lao: Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và
tầm nhìn 2030; Quyết định số 773/QĐ-BYT ngày 08/3/2017 của Bộ Y tế về việc
ban hành Kế hoạch phối hợp giữa công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng,
chống bệnh lao, giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 12577/KH-UBND ngày
28/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng,
chống lao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến
năm 2030.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức và các biện pháp phòng bệnh lao;
thông tin về cách nhận biết bệnh lao, các tác nhân gây bệnh và công tác phòng,
chống bệnh lao đến người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người
di biến động hiểu, không mặc cảm, kỳ thị đối với bệnh lao và chủ động tiếp cận
sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, kịp thời điều trị và dự phòng bệnh
lao.

- Tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh lao bằng cách
tăng cường sức khỏe, làm sạch và thông thoáng môi trường sống.

- Đưa tin phản ánh công tác triển khai phòng, chống bệnh lao, công tác
kiểm soát phòng, chống lây nhiễm bệnh lao tại các cơ sở y tế hoặc tại những nơi
có nguồn lây của các cơ quan chức năng; các hoạt động nhân Ngày thế giới
phòng, chống lao 24/3.

- Thông tin nhận biết, các biện pháp phòng, chống bệnh lao xem trên
Cổng Thông tin điện tử Cục Quản lý khám chữa bệnh tại địa chỉ:
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https://kcb.vn/vanban/huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-du-phong-benh-
lao

2. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Y tế (VBĐT);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP
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