
UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ Y TẾ 

Số:          /SYT-NVD 

V/v hưởng ứng Tuần lễ truyền 

thông phòng, chống kháng thuốc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Tĩnh,  ngày         tháng 11 năm 2022 

  

               Kính gửi:  

          - Các đơn vị khám bệnh, chữa bênh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

                               - Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh; 

                               - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Hội: Dược học, Thầy thuốc trẻ, Điều dưỡng tỉnh Hà Tĩnh. 

  

Thực hiện Công văn số 6615/BYT-KCB ngày 16/11/2022 của Bộ Y tế về 

việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 (Tổ chức 

Y tế thế giới phát động từ ngày 18/11/2022 đến ngày 24/11/2022 với chủ đề 

“Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”); 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao 

nhận thức về phòng, chống kháng thuốc, cụ thể: 

1. Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh treo băng rôn với nội dung như: 

“Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 

18 - 24/11/2022”, “Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì chính tương lai của 

chúng ta”, “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”...  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên 

y tế trong toàn bệnh viện trong khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống nhiễm 

khuẩn; Tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng 

sinh, quy định về kê đơn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn… 

 Xây dựng nội dung truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp, cung cấp 

các thông tin về tác hại của kháng thuốc, kháng kháng sinh trong điều trị bệnh 

để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nắm bắt chủ động phòng, tránh trong 

cộng đồng. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: xây dựng chuyên mục, chuyên 

trang, đăng tải tin, bài, ảnh về phòng chống kháng thuốc trên trang thông tin 

điện tử của Sở Y tế để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế, người 

dân về sự nguy hiểm của vi khuẩn kháng thuốc và các biện pháp phòng, chống 

kháng thuốc trong cộng đồng. 

3. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh treo băng rôn với nội dung như : “Nhiệt 

liệt hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 18 - 

24/11/2022”, “Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì chính tương lai của chúng 

ta”, “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”… 



2 
 

 
 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, 

sinh viên trong nhà trường về sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.  

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo: 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố treo băng rôn với nội dung 

như : “Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc từ 

ngày 18 - 24/11/2022”, “Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì chính tương lai của 

chúng ta”, “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”…; Chỉ đạo các trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn tổ chức phát động toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị tham 

gia phòng, chống kháng thuốc. 

- Phòng Y tế phối hợp với cơ quan truyền thông của địa phương để tuyên 

truyền phổ biến cho người dân về sự nguy hiểm của vi khuẩn kháng thuốc, 

thông điệp: “Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng 

thuốc từ ngày 18 - 24/11/2022”, “Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì chính 

tương lai của chúng ta”, “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”. 

5. Hội chuyên môn nghề nghiệp 

Hội Dược học, Hội Thầy thuốc trẻ và Hội Điều dưỡng tỉnh chỉ đạo, vận 

động các chi hội và hội viên thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn và 

cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Phòng Nghiệp vụ Y; 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đường Công Lự 
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