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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ 

 năm 2022 

––––––––– 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-TTYT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về việc giám sát Chiến dịch chăm sóc sức 

khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2022. 

 Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 

chiến dịch đạt kết quả cao. Thông qua đợt giám sát chiến dịch kịp thời chấn 

chỉnh những sai sót, khắc phục hạn chế khi triển khai thực hiện chiến dịch. Kết 

quả giám sát như sau:  

1. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch chiến dịch 

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 28/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe Nhân dân Thành phố về việc thực hiện Chiến 

dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản/kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2022, các 

xã, phường có chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với chính quyền địa 

phương phê duyệt và hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện chiến dịch. 

- Tổ chức họp Ban điều hành triển khai kế hoạch và phân công cụ thể cho 

từng thành viên phụ trách tổ chức thực hiện (có biên bản họp). 

- Chủ động mua sắm cơ số thuốc thiết yếu, chuẩn bị dụng cụ, nhân lực 

phục vụ trong chiến dịch. Mua đường, sữa bồi dưỡng cho đối tượng đến khám 

phụ khoa thực hiện đặt vòng tránh thai. 

- Sắp xếp, bố trí địa điểm thực hiện chiến dịch thuận tiện, hiệu quả. 

 2. Công tác tuyên truyền vận động 

 - Công tác tuyên truyền vận động được cơ sở chú trọng thông qua nhiều 

kênh như: phát loa trên Trạm Truyền thanh, tuyên truyền thông qua các buổi 

sinh hoạt đoàn, hội, câu lạc bộ... 

 3. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện 

 Trong công tác triển khai tổ chức thực hiện chiến dịch có sự phối hợp 

giữa Trạm Y tế với các ban, ngành, đoàn thể, Ban nhân dân khóm, ấp, nhân viên 

y tế, cộng tác viên. 

 4. Mặt mạnh, hạn chế 



 4.1. Mặt mạnh 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu chính quyền địa phương phê 

duyệt và triển khai tổ chức thực hiện. 

- Tranh thủ được sự hỗ trợ về kinh phí của chính quyền địa phương trong 

tổ chức thực hiện chiến dịch (trên 30 triệu đồng). 

- Phối hợp trạm truyền thanh xã, phường đưa tin, bài liên quan đến chiến 

dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ; Thông báo thời gian và địa điểm tổ 

chức thực hiện chiến dịch để đối tượng biết và hưởng ứng tham gia thực hiện. 

- Kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể và lực lượng cộng tác viên tổ chức  

tuyên truyền ở các địa bàn khóm-ấp, lồng ghép vào các hoạt động của các đoàn 

thể. 

- Tuyên truyền vận động, cung cấp tài liệu và phổ biến các nội dung về 

dân số-SKSS/KHHGĐ. 

 4.2. Hạn chế 

 - Công tác phối hợp tổ chức thực hiện ở một vài đơn vị chưa chặt chẽ, 

chưa đồng bộ, chưa chủ động trong công tác phối hợp tuyên truyền vận động, 

chậm triển khai kế hoạch và phân công cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện 

nên việc huy động đối tượng đến tham gia chiến dịch vẫn còn hạn chế. Cụ thể 

như: Phường 2, Phường 6, Hoà Thuận. 

 - Do hạn chế về kinh phí cũng như nguồn nhân lực phục vụ cho chiến 

dịch nên một một số địa phương thực hiện kết quả đạt không cao. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí thực hiện chiến dịch. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đối tượng đến tham gia 

hưởng ứng thực hiện chiến dịch. 

- Khắc phục những sai sót, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực 

hiện chiến dịch./. 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban chỉ đạo TP;  
- Trạm Y tế xã, phường;  
- Website TTYT;  
- Lưu VT, HCTH.  

 

Trần Thiên Giang 
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