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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Truyền thông về Chăm sóc sức khỏe sinh sản  

cho phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-KSBT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp về kế hoạch hoạt động chăm sóc sức 

khỏe sinh sản năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 627/KSBT-SKSS ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc cấp kinh phí triển khai hoạt động chương 

trình CSSKSS năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh lập kế hoạch tổ chức truyền thông 

nhóm về chăm sóc sức khỏe sinh sản với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

 Nhằm nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ có 

thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ. 

II. CHỈ TIÊU: 

100% chị em phụ nữ tham dự đều được cung cấp kiến thức về chăm sóc 

sức khỏe sinh sản như làm mẹ an toàn, dự phòng lây truyền HIV, Viêm gan B, 

Giang mai từ mẹ sang con… 

III. NỘI DUNG: 

Truyền thông các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản như làm mẹ an 

toàn, dự phòng lây truyền HIV, Viêm gan B, Giang mai từ mẹ sang con..., cho 

phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ.  

1. Đối tượng tham dự: 

- Phụ nữ có thai. 

- Phụ nữ tiền thai. 

 (Dự kiến khoảng 20 người) 

2.Thời gian: 

- Quí II, III năm 2022.  

3. Địa điểm:  

Tại Trạm Y tế xã, phường. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch cho các Trạm Y tế xã, phường. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. 

2. Trạm Y tế xã, phường:  

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. 

- Tổ chức buổi truyền thông cho phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản. 

- Quyết toán kinh phí theo quy định. 

V. KINH PHÍ: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh cấp (kinh phí chương trình chăm sóc 

sức khỏe sinh sản năm 2022 từ nguồn kinh phí địa phương). 

- Bồi dưỡng báo cáo viên: 

 100.000 đ/buổi x 3 buổi x 15xã, phường = 4.500.000đ 

- Giải khát:  

 200.000đ/buổi x 3 buổi x 15 xã, phường = 9.000.000đ 

 (10.000đ/buổi x 20 người/buổi) 

Tổng cộng: 13.500.000đ (mười ba triệu năm trăm nghìn đồng). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Truyền thông nhóm về Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản cho phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ năm 2022 của Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh. Đề nghị các trạm Y tế tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trạm Y tế 15 xã, phường; 

- Phòng KH - TC; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS và PS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thiên giang 
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