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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày     tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH 
Chiến dịch diệt lăng quăng 

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các xã nóng 
huyện Cần Giuộc năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 3361/KH-UBND 27/06/2022 về phòng, chống dịch 
bệnh Sốt xuất huyết Dengue huyện Cần Giuộc năm 2022;

Căn cứ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại địa phương, tính từ 
đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra 263 ca SXH, tăng 103 ca so với cùng kỳ năm 
2021 (160 ca). Xảy ra 38 ổ dịch, tăng 9 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2021 (29 ổ 
dịch), không có ca tử vong. Bệnh SXH xảy ra nhiều tại các xã: Long Hậu 81 ca, 
thị trấn Cần Giuộc 36 ca, Phước Lý 31 ca, Long Thượng 16 ca, Mỹ Lộc 17 ca, 
Phước Lâm 13 ca, Long An 13 ca, Đông Thạnh 11 ca, Phước Vĩnh Tây 9 ca, 
Phước Hậu 10 ca và rải rác các xã còn lại. UBND huyện Cần Giuộc xây dựng Kế 
hoạch Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch SXH tại các xã nóng năm 
2022 như sau:

I. MỤC TIÊU:
- Tạo ra một phong trào rầm rộ và toàn diện trong cộng đồng, huy động mọi 

lực lượng tham gia, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh SXH. Từ đó 
làm giảm bớt sự lan truyền bệnh, hạn chế dịch xảy ra tại địa phương.

- Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, chính quyền và các ban ngành, 
đoàn thể tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXH.

II. CHỈ TIÊU:
- 100% các xã nguy cơ xảy ra dịch tổ chức thực hiện chiến dịch diệt lăng 

quăng được điều tra, đánh giá sau chiến dịch có chỉ số nhà có lăng quăng tại các 
hộ gia đình (HI)(1) và chỉ số Breteau (BI)(2).

- Trên 95% hộ gia đình trong địa bàn thực hiện chiến dịch được vãng gia 
trong những ngày làm chiến dịch.

- Trên 90% hộ gia đình không có lăng quăng sau khi thực hiện chiến dịch.
- Các chỉ số: Breteau, nhà có lăng quăng, vật chứa có lăng quăng phải giảm 

trên 90% so với trước chiến dịch.
III. THỜI ĐIỂM: 

1 Chỉ số nhà có lăng quăng tại các hộ gia đình (HI) < 10%.
2 Chỉ số Breteau (BI): là số dụng cụ chứa nước có bọ gậy muỗi Aedes trong 100 nhà điều tra, 
BI ≤ 20%. 
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Từ ngày 01/07/2022 đến 10/7/2022.
IV. ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI:
- Lấy tuyến xã làm đơn vị chủ lực để triển khai chiến dịch;
- Tiêu chuẩn chọn lựa xã triển khai chiến dịch:
+ Những xã có nguy cơ dịch, số ca mắc SXH vượt quá đường cong chuẩn, 

xã có ca mắc liên tục trong vòng 14 ngày.
+ Có sự hiện diện của vi rút Dengue trong cộng đồng, xác định bằng kết quả 

xét nghiệm huyết thanh và phân lập vi rút.
- Danh sách xã cần tiến hành thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng: 

Stt Địa phương
Tổng 
cộng 
mắc

Số
ổ dịch Số hộ Số nhóm Ghi chú

1 Phước Lý 31 6 3.500 26 Toàn xã
2 Long An 13 3 2.100 16 Toàn xã
3 Mỹ Lộc 17 1 3.929 29 Toàn xã
4 Phước Lâm 13 4 2.660 20 Toàn xã
5 Đông Thạnh 11 3 3.353 25 Toàn xã

6 Phước Vĩnh 
Tây 9 2 2464 20 Toàn xã

7 Phước Hậu 10 1 2.863 22 Toàn xã
Tổng cộng 20.869 148

V. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO:
  1. Nguyên tắc:

- Xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh và tổ chức chiến dịch, cần có 
sự tham gia của lực lượng từ các ban ngành, đoàn thể trong địa phương.

- Sau khi rời khỏi hộ gia đình được vãng gia, hộ gia đình đó không còn lăng 
quăng, hộ gia đình có kiến thức cơ bản về phòng chống SXH, chủ động phòng, 
chống dịch SXH tại hộ gia đình mình. 

2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Chính quyền trực tiếp chỉ đạo;
- Y tế đóng vai trò tham mưu về các biện pháp diệt lăng quăng;
- Cộng tác viên (CTV): Truyền đạt những thông tin về phòng, chống bệnh 

SXH đến từng hộ gia đình;
- Giáo dục và Đào tạo: Giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học 

cùng tham gia chiến dịch diệt lăng quăng đồng thời tham gia phòng, chống dịch 
tại gia đình;
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- Văn hóa và Thông tin: Tham gia tuyên truyền trước và trong chiến dịch 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước khi thực hiện chiến dịch 01 tuần 
để ngày thực hiện chiến dịch có người ở nhà cùng tham gia thực hiện;

- Tổ dân phố/ khu phố: Họp dân thông báo ngày toàn dân trong xã sẽ thực 
hiện chiến dịch diệt lăng quăng;

Ngoài ra các thành phần sau đây cũng tham gia mít tinh đồng thời hỗ trợ 
CTV đến từng hộ gia đình hướng dẫn, vận động và cùng người dân loại bỏ các ổ 
lăng quăng bằng các biện pháp đơn giản dễ thực hiện: Hội phụ nữ, Đoàn thanh 
niên, Hội Chữ Thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Dân phòng, Trưởng ấp, Hội nông 
dân,…

VI. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
Có 04 bước chính trong việc tổ chức thực hiện một chiến dịch diệt lăng 

quăng phòng, chống SXH dựa vào cộng đồng:
a) Bước 1. Chuẩn bị trước chiến dịch: kéo dài 3-5 ngày trước ngày ra 

quân.
1. Ban chỉ đạo huyện họp bàn đưa ra kế hoạch.
2. Triển khai kế hoạch cho tất cả các ban ngành tham gia về kiến thức phòng, 

chống bệnh SXH, Zika và Chikungunya, cách thức thực hiện chiến dịch, các biện 
pháp thực hiện tại hộ gia đình và quan trọng là nhiệm vụ cụ thể của từng ban ngành 
đoàn thể tham gia.

3. Sau khi được triển khai:
- Ban chỉ đạo xã họp bàn lập kế hoạch riêng cho xã mình triển khai cho tất 

cả các thành viên tham gia về kiến thức phòng, chống bệnh SXH, Zika và 
Chikungunya, cách thức thực hiện chiến dịch, các biện pháp thực hiện tại hộ gia 
đình và quan trọng là nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia;

- Đối với các cán bộ chính quyền, ban ngành, các nhân viên CSSK ban đầu, 
CTV các chương trình khác: Tổ chức họp trước ngày làm chiến dịch 2-3 ngày;

- Đối với học sinh, giáo viên: Tổ chức sinh hoạt với thầy, cô và nói chuyện 
dưới cờ với học sinh về kế hoạch triển khai, các nội dung cụ thể cần làm trong 
ngày chiến dịch tại nhà của các em;

- Tổ trưởng về sinh hoạt trong tổ mình kết hợp với tuyên truyền trên loa ấp 
về ngày tổ chức chiến dịch, các nội dung hộ gia đình cùng tham gia trong ngày 
thực hiện chiến dịch.

4. Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH, Zika và 
Chikungunya dựa vào cộng đồng trên các phương tiện truyền thông đại chúng để 
tạo ý thức về mặt xã hội cho người dân và chính quyền;

5. Trung tâm Y tế huyện kết hợp Trạm Y tế tiến hành điều tra lăng quăng 
trước khi thực hiện chiến dịch 1-2 ngày. Đây là khâu quan trọng giúp đánh giá 
hiệu quả chiến dịch, thuyết phục các cấp chính quyền quan tâm hơn đến việc tổ 
chức chiến dịch này:
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- Điều tra lăng quăng 50 hộ/xã: điều tra đều các ấp trong xã nhưng ít nhất 
phải điều tra từ 50% số ấp trong xã trở lên;

- Tổ chức treo băng rôn ở các trục lộ chính tại địa phương (ít nhất 2 băng 
rôn tại trục lộ chính và tại Trung tâm Y tế huyện);

- Sử dụng tài liệu truyền thông từ Khoa truyền thông GDSK - Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp, tăng cường truyền thông trên đài truyền thanh huyện, 
xã, Bệnh viện, Trung tâm Y tế;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tuyên truyền 
phòng, chống dịch bệnh SXH, Zika và Chikungunya;
      6. Chuẩn bị phương tiện cho chiến dịch: trước 01 ngày

- Phát loa tuyên truyền;
- Băng rôn;
- Áp phích;
- Xô, vợt, đèn pin, cá bảy màu.
b) Bước 2. Ra quân chiến dịch diệt lăng quăng: kéo dài trong vòng 02 

ngày
1. Tuyên truyền:

       - Dùng loa tay hô khẩu hiệu và đọc nội dung tuyên truyền cổ động: 
          “HÃY DIỆT LĂNG QUĂNG ĐỂ KHÔNG MẮC BỆNH SỐT XUẤT 
HUYẾT, ZIKA VÀ CHIKUNGUNYA”

- Xe cổ động: Bà con hãy tích cực phòng bệnh SXH, Zika và Chikungunya 
cho con em mình bằng cách:

+ Đổ bỏ, lật úp các lon sữa bò, gáo dừa, chai lọ chén bể, vỏ xe cũ chứa nước 
xung quanh nhà;

+ Đậy nắp lu kín tránh muỗi đẻ trứng;
+ Thả cá ăn lăng quăng vào lu, hồ chứa nước;
+ Xúc lu, cọ rửa thật kỹ trên thành lu khạp, thay nước loại bỏ trứng muỗi;
+ Bỏ muối hoặc nhớt cặn vào chân chén chống kiến kê tủ thức ăn;
+ Thay nước bình bông ít nhất 01 tuần/ lần.
- Treo băng rôn tại địa phương ít nhất 02 băng rôn tại các trục lộ chính và 

01 băng rôn tại Trạm Y tế;
- Dán áp phích phòng, chống bệnh SXHD, Zika và Chikungunya tại nơi 

đông dân cư tập trung.
2. Vãng gia: vào tận hộ gia đình
2.1. Tổ chức:
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- Lực lượng tham gia chiến dịch phụ trách cụm dân cư nào tập trung về cụm 
dân cư đó;

- Mỗi nhóm gồm 2-3 người trong đó phải có CTV;
- Mỗi nhóm phụ trách từ 60 - 80 hộ.
2.2. Nhiệm vụ:

     - Người thứ 1:
+ Phát tờ bướm và hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng;
+ Đối với lu, hồ, khạp,…trữ nước sử dụng: hướng dẫn người dân đậy kín 

bằng nylon rồi mới đậy nắp lên trên hoặc thả cá. Khi xúc lu phải dùng bằng bàn 
chải chà xung quanh thành lu, tránh việc trứng muỗi sẽ nở khi lu chứa nước trở 
lại;

+ Đối với vật dụng chứa nước không cần thiết do nước mưa đọng lại: lon 
sữa bò, vỏ dừa, vỏ xe, chén bể,…xung quanh nhà phải được đổ bỏ và lật úp xuống 
hoặc thu gom lại tránh muỗi vào đẻ trứng;

+ Đối với bình bông: phải thay nước ít nhất 1 tuần/ lần;
+ Những người trong gia đình: Tránh muỗi đốt bằng các biện pháp như ngủ 

mùng kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng nhang xua muỗi, thuốc xua muỗi, 
kem chống muỗi đốt hoặc dùng lá cây ung khói xua muỗi.
     - Người thứ 2:

+ Dùng đèn pin soi kiểm tra lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước. Nếu 
có lăng quăng thì chỉ cho người dân thấy và cùng người dân diệt lăng quăng bằng 
các biện pháp kể trên;

+ Đi xung quanh nhà kiểm tra các vật chứa nước không cần thiết: xem có 
lăng quăng và đổ bỏ, lật úp các lon sữa bò, gáo dừa, chai lọ chén bể, vỏ xe cũ…;

+ Ghi nhận những số liệu theo yêu cầu và báo cho người thứ 1 để tổng hợp 
ghi vào mẫu báo cáo theo quy định.

c) Bước 3. Kiểm tra giám sát: Tiến hành cùng với ngày ra quân.
1. Thành lập đoàn giám sát:
- Thành viên Ban chỉ đạo xã: phụ trách chung; 
- Ông Đặng Phước Hòa, Phó Giám Đốc Trung tâm Y tế, giám sát chung;
- Bà Huỳnh Thị Hồng Gấm, Trưởng Khoa KSBT & HIV/AIDS, giám sát xã 

Long An, Phước Lâm;
- Ông Nguyễn Minh Phụng, Phó Khoa KSBT & HIV/AIDS, giám sát xã 

Phước Lý;
- Bà Đặng Thị Hoàng Oanh, Nhân viên Trung tâm Y tế, giám sát xã Phước 

Vĩnh Tây, Đông Thạnh;
- Bà Lê Thị Yến Nhi, Nhân viên Trung tâm Y tế, giám sát xã Phước Hậu;
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- Ông Nguyễn Quang Vinh, Nhân viên Trung tâm Y tế, giám sát xã Mỹ Lộc.
2. Thời điểm giám sát: 30 phút sau khi ra quân.
3. Phương pháp:
- Chọn ngẫu nhiên các nhóm trong lực lượng tham gia chiến dịch;
- Cùng tham gia đi vãng gia 5 hộ gia đình;
- Quan sát kết quả hoạt động của các nhóm, ghi nhận theo mẫu giám sát và 

góp ý nếu có sai sót.
d) BƯỚC 4. HOẠT ĐỘNG SAU CHIẾN DỊCH: kéo dài 01 tuần sau 

chiến dịch.
1. Điều tra côn trùng sau chiến dịch:
- Thời gian: Sau chiến dịch khoảng 2-3 ngày;
- Điều tra chỉ số: Breteau, nhà có lăng quăng, vật chứa có lăng quăng như 

đợt điều tra trước chiến dịch;
- Điểm điều tra: 50% số ấp trong xã;
- Số hộ điều tra: 50 hộ/xã;
- Cách điều tra: chọn ngẫu nhiên hoặc nhà liền nhà.
2. Báo cáo chiến dịch:
- Kết quả thực hiện chiến dịch theo mẫu phiếu: 
+ CD1: Báo cáo lực lượng tham gia chiến dịch diệt lăng quăng;
+ CD2: Báo cáo kết quả hoạt động trong ngày chiến dịch diệt lăng quăng;
+ CD3: Báo cáo kết quả điều tra lăng quăng tại nơi làm chiến dịch;
+ CD4: Báo cáo kinh phí thực hiện chiến dịch.
- Kết quả thực hiện công tác truyền thông hưởng ứng ngày ASEAN phòng, 

chống bệnh SXH, Zika và Chikungunya.
- Thời gian báo cáo: 3 ngày sau khi thực hiện chiến dịch.
So sánh các chỉ số côn trùng và kết quả đạt được giữa thời điểm trước và 

sau khi thực hiện chiến dịch.
Đối chiếu với các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Nêu những thuận lợi – khó khăn, kiến nghị Ban chỉ đạo rút kinh nghiệm để 

thực hiện tốt cho chiến dịch lần sau.
3. Đánh giá kết quả: 
Ban chỉ đạo họp nêu những thuận lợi, khó khăn, rút kinh nghiệm để thực 

hiện tốt cho chiến dịch lần sau.
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VII. LỊCH TIẾN HÀNH:

Stt Nội dung Thời gian thực hiện Người thực 
hiện Địa điểm

1 Lập kế hoạch Ngày 24/6/2022 Cán bộ chương 
trình

Trung tâm Y 
tế 

2 Họp triển khai kế 
hoạch tuyến xã

Trạm Y tế tham mưu 
UBND xã trước 
chiến dịch 2-3 ngày

Trưởng (phó) 
trạm Y tế

UBND các xã 

3
Điều tra lăng 
quăng trước, sau 
chiến dịch

Trước, sau chiến dịch 
1 -2 ngày

Cán bộ chương 
trình huyện, xã 7 xã

4 Ra quân diệt lăng 
quăng

Trạm Y tế tham mưu 
UBND: Từ ngày 01-
10/7/2022

Ban ngành đoàn 
thể, CTV, Y tế, 
ban ấp 

7 xã

5 Giám sát diệt lăng 
quăng

Ngày ra quân chiến 
dịch Đoàn giám sát 7 xã

6 Báo cáo 2 ngày sau chiến dịch Cán bộ chương 
trình huyện, xã

Trạm Y tế, 
Trung tâm Y 
tế

VIII. KINH PHÍ: (Đính kèm bảng dự trù kinh phí)
Dự trù 54.900.000đ (Năm mươi bốn triệu chín trăm ngàn đồng).
Chi từ nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh. 
Trên đây là kế hoạch Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết tại các xã nóng huyện Cần Giuộc năm 2022 của UBND huyện Cần 
Giuộc./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Trung tâm KSBT tỉnh;  
- TT.HU, TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trạm y tế các xã, Tổ y tế thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thị Ngọc Vui
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DỰ TRÙ KINH PHÍ
Tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

tại các xã nóng huyện Cần Giuộc năm 2022
(Đính kèm Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        /6/2022 của UBDN huyện).

STT Nội dung Diễn giải Huyện chi Xã chi

1
Mua cá (ăn lăng 
quăng) 380.000đ/xã x 7 xã 2.660.000

2
Điều tra lăng quăng 
trước, sau chiến dịch 

55.000 đ/người/ngày 
x 2 ngày x 2 người/xã x 
7 xã 

1.540.000

3
Bồi dưỡng cộng tác 
viên diệt lăng quăng

55.000 đ/người/ngày x 
148 nhóm x
2 người/nhóm x 2 ngày

32.560.000

4
Giám sát chiến dịch 
(Đoàn huyện)

55.000đ/người x 2ngày x 
7 xã 770.000

5
In màu tờ tuyên 
truyền khổ giấy A5 800đ/tờ x 21.000 tờ 16.800.000

6 In băng ron xã 250.000đ/cái x 2 cái 0

7
Giám sát 
chiến dịch (Đoàn xã)

55.000đ/người x 3 người 
x 2 ngày 0

8
Bộ dụng cụ gồm đèn 
pin, xô, vợt 50.000đ/bộ 0

Tổng cộng 54.330.000đ

Chi theo 
tình hình 
thực tế tại 

địa phương

* Tỉnh chi: Không
* Huyện chi: 54.330.000đ (Năm mươi bốn triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng) (Chi 
từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh).
* Xã chi theo tình hình thực tế tại địa phương
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