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KẾ HOẠCH  

Truyền thông hưởng ứng “Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ” 

thành phố Cao Lãnh năm 2022 

 

  Thực hiện công văn số: 2990/SYT-NVY ngày 26 tháng 7 năm 2022 của 

Sở Y tế Đồng Tháp về việc hưởng ứng “Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ” 

năm 2022. 

        Nhằm hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022 Trung 

tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch như sau: 

1. Mục tiêu 

Quan tâm, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm chung của toàn xã hội và cộng 

đồng trong việc bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, để 

góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tử vong trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

2. Các hoạt động 

- Truyền thông cho các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng 

của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, đặc 

biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm hiện nay. Sữa 

mẹ không những đảm bảo sức khoẻ lâu dài cho bà mẹ, trẻ em mà còn giúp nâng 

cao sức khoẻ, bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong đại dịch Covid-19; 

 -  Lồng ghép thông tin cho phụ nữ mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ trong 

công tác chăm sóc trước, trong và sau sinh về các qui định phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 cũng như lợi ích của việc cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu 

sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bú mẹ kéo dài 

đến 24 tháng tuổi nhằm tăng cường sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. 

3. Thời gian 

Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022 

4. Chủ đề 

"Giáo dục và hỗ trợ - đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ”  

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Trung tâm Y tế Thành phố 

 - Phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh Thành phố 

phát bài tuyên truyền về “Nuôi con bằng sữa mẹ”. 



 

 

- Treo băng rôn tại cơ sở Y tế. 

-Tư vấn giáo dục dinh dưỡng về “Nuôi con bằng sữa mẹ” cho phụ nữ có 

thai đến khám tại Khoa chăm sóc Sức khoẻ sinh sản và phụ sản. 

5.2.Trạm Y tế xã, phường 

- Phối hợp với văn hóa thông tin phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã, 

phường về  “Nuôi con bằng sữa mẹ”. 

- Treo băng ron tại Trạm Y tế. 

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ 

cho con bú 

-Thực hiện tư vấn “Nuôi con bằng sữa mẹ” cho phụ nữ có thai và các bà mẹ 

sau sinh đến khám tại Trạm Y tế. 

- Thực hiện lồng ghép và duy trì các hoạt động tư vấn cho phụ nữ mang 

thai và bà mẹ về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ; hướng dẫn các bà mẹ đang nuôi 

con bằng sữa mẹ cho con bú đúng cách, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo 

dài đến 24 tháng và cách duy trì nguồn sữa mẹ. 

- Tuân thủ Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 6/11/2014 của Chính phủ 

về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú 

và vú ngậm nhân tạo; thực hiện thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 

qui định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

6. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí hoạt động dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. 

Băng rôn tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ: 

16 băng rôn x 300.000 đồng/băng rôn = 4.800.000 đồng 

Bằng chữ: Bốn triệu, tám trăm ngàn đồng 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ 

của Trung tâm Y tế  thành phố Cao Lãnh, đề nghị Trạm Y tế xã, phường xây 

dựng Kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động tuần lễ Nuôi con bằng 

sữa mẹ về Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản chậm nhất ngày 12 

tháng 8 năm 2022 để Khoa tổng hợp báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Đồng Tháp./.           

Nơi nhận: 
- 15 TYT xã, phường; 

- Phòng KH-TC; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS-PS. 
 

  

     

Trần Thiên Giang 

 



 

 
  

 

 

 

 

 
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM  Y TẾ TPCL Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-TTYT TPCL, ngày       tháng   năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả hoạt động Hưởng ứng 

“Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ” năm 2022 
 
 
 

TT  Tên hoạt động Đơn vị Số lượng 
    

1 Số băng rôn được treo băng 
 

2 Số lượt phát bài truyền thông trên loa phát thanh lượt  

 

3 

Số lần truyền thông trên sóng Đài Phát thanh - 

Truyền hình Đồng Tháp lần 
 

6 Số đối tượng được tư vấn (Trong Tuần lễ NCBSM) người 
 

7 Số tờ rơi, bướm phát cho đối tượng tờ 
 

   8 
 
 

Hoạt động khác (ghi rõ)……. 

  

 Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG  

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ THẾ GIỚI NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ” 

Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 8 năm 2022  
 
 
 

1. Cho trẻ bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh. 
 

2. Cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu và bú đến 24 tháng 
tuổi hoặc lâu hơn; 
 

3. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp trẻ tránh được bệnh béo phì, tiểu 
đường và tim mạch. 
 

4. Cho trẻ tiếp xúc da kề da với mẹ để trẻ được bú sữa mẹ ngay trong giờ 
đầu sau sinh. 
 

5. Cho trẻ bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh để bảo vệ trẻ ngay từ 
giây phút chào đời. 
 

6. Cán bộ Y tế tích cực hỗ trợ bà mẹ cho con bú sớm và bú mẹ hoàn toàn 
trong 6 tháng đầu. 

7. Là bà mẹ thông thái: Tôi chỉ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 
6 tháng đầu. 

8. Bố sẽ làm mọi điều để con nhận được món quà vô giá của cuộc sống – 

Sữa mẹ. 
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