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

TRUNG TÂM Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH  
  

Số:             /BC-TTYT Thành phố Cao Lãnh, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  

Sơ kết hoạt động Dự án cải thiện tình trạng dinh dƣỡng trẻ em  

6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng 6 tháng cuối năm 2022 

 
 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Thành phố Cao Lãnh có tổng diện tích tự nhiên 107km² 

Dân số   : 185.023 người 

Số xã, phường  : 15 (8 phường, 7 xã) 

Số Phụ nữ có thai  : 1.348 

Số trẻ em dưới 5 tuổi : 10.753 

Số trẻ dưới 2 tuổi  : 4.094 

1. Công tác tổ chức 

1.1. Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản 

 - Tổng số cán bộ 07. Trong đó có 01 cán bộ chuyên trách chương trình 

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.  

- Ngay từ đầu năm họp khoa phân công nhiệm vụ cho từng viên chức phụ 

trách chương trình. 

1.2. Trạm Y tế xã, phƣờng 

- 15/15 trạm Y tế có CĐHS, cử nhân hộ sinh (Phường 11, TYT Tân 

Thuận Đông) phụ trách hoạt động Phòng chống suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em. 

- Tổng số nhân viên Y tế khóm, ấp: 136/138/69 khóm, ấp còn thiếu 02 

cộng tác viên (Phường 3) 

 2. Công tác đào tạo 

15/15 Trạm Y tế có cán bộ chuyên trách chương trình Phòng chống suy 

dinh dưỡng trẻ em đã được đào tạo cập nhật kiến thức hàng năm 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI  

 

 

 

 

1. Triển khai các hoạt động thƣờng kỳ 

1.1. Quản lý phụ nữ có thai 

 Phát hiện và quản lý thai sớm vận động khám thai định kỳ, hướng dẫn 

chế độ dinh dưỡng, uống viên sắt phòng thiếu máu, thiếu sắt. 
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1.2. Quản lý và theo dõi tăng trƣởng trẻ em 

- Theo dõi cân nặng và chiều cao trẻ sơ sinh 

- Quản lý trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai 

1.3. Thực hiện 

- Cân trẻ < 5 tuổi SDD hàng tháng 

- Cân trẻ dưới 2 tuổi quý I 

- Tổng cân, đo chiều cao trẻ < 5 tuổi vào tháng 6 (từ ngày 01- 10/6) tổng 

hợp đánh giá tỷ lệ SDDTE từng xã, phường 

 
 

 

 

 

2. Triển khai các hoạt động truyền thông 

 

 

 

2.1. Truyền thông loa đài 

 Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp với Đài 

truyền thanh Thành phố và xã, phường phát thanh loa đài ít nhất 2 lần/ tháng, 

nhiều hơn trong các đợt truyền thông tháng 6  

2.2. Tƣ vấn trực tiếp 

Thường xuyên tư vấn dinh dưỡng tại Khoa, Trạm Y tế và mạng lưới 

NVYT khóm, ấp qua vãng gia cân trẻ SDD hàng tháng, cân trẻ hàng quý, tư vấn 

về nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý, theo dõi BĐTT, dinh dưỡng khi trẻ 

bị ốm, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. 

3. Tập huấn 
 

 

 

- 14/15 Cán bộ phụ trách chương trình của Khoa, xã phường đều tham dự 

lớp tập huấn cập nhật kiến thức về Phòng chống SDDTE do Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Tỉnh tổ chức. 

4. Khám trẻ em lành mạnh 

- Thường xuyên tại khoa được 34 lượt trẻ em 

- Tại 15 trạm y tế xã, phường: khám trẻ em lành mạnh kết hợp khám sàng 

lọc tiêm chủng mở rộng nhằm phát hiện những trẻ mắc các bệnh cấp và mãn tính 

để tư vấn chăm sóc, điều trị kịp thời. 

5. Giám sát 

 

 

 

  Giám sát xã, phường: 6 tháng đầu năm; chiến dịch cân, đo chiều cao trẻ 

em dưới 5 tuổi kết hợp uống Vitamin A ở Trạm Y tế xã, phường. 

6. Công tác báo cáo hoạt động: Đầy đủ, đúng thời gian. 

7. Các hoạt động khác 

Duy trì hoạt động truyền thông tư vấn uống viên sắt-folic để phòng thiếu 

máu, thiếu sắt cho phụ nữ mang thai và phụ nữ 15 - 49 tuổi. 
 

 
 

 
 

 

 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
 

TT Nội dung hoạt động 
6th/2021 6th/2022 Chỉ 

tiêu 

Đánh 

giá 

1 Truyền thông giáo dục DD     

1.1 - Truyền thông trên loa đài  323 278   
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1.2 - Truyền thông nhóm: 

 + Số buổi: 

 + Số người dự: 

00 

00 

00 

00 

 
 

1.3 Thực hành dinh dưỡng 

          + Số buổi: 

          + Số PNCT/người CS 

trẻ dự THDD: 

00 

00 

 

00 

00 

  

1.4 - Số trẻ < 5 tuổi SDD CTVDD 

thăm gia đình (lượt) 

1.340 1.354  Tăng 

2 Quản lý  trẻ < 2 tuổi:     

 - TS trẻ < 2 tuổi QL 4.167 4.094   

 - TS trẻ < 2 tuổi được cân, đo 

chiều cao 

4.144 4.074   

 
- Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi được cân 99,45% 99,51% > 98% 

Đạt KH 

 

 - TS trẻ < 2 tuổi có BĐTT 4.167 4.094   

 - Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi có BĐTT 100% 100 % 99% Đạt KH 

 - Số trẻ < 2 tuổi SDD 294 251   

 - Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi SDD 7,09 % 6,16%  Giảm 

0,93% 

 - Số trẻ SDD < 2 tuổi được 

theo dõi CN hàng tháng 

294 251   

3 Quản lý  trẻ < 5 tuổi:     

 - TS trẻ < 5 tuổi QL 10.766 10.753   

 - TS trẻ < 5 tuổi được cân 10.681 10.658   

 - Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi được cân 99,21% 99,12% > 98%  

 - Trẻ < 5 tuổi SDD (CN/ tuổi) 1.088 1.074   

 - Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi SDD thể 

nhẹ cân 

10,19 % 10,08% Giảm 

0,1% 

Giảm 

0,11% 

 - TS trẻ < 5 tuổi được đo 10.681 10.658   

 - Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi được đo 99,21% 99,12% > 98%  

 - Trẻ < 5 tuổi SDD (CC/tuổi) 1.285 1.269   

 - Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi SDD thể 

thấp còi 
12,03 % 11,91 Giảm 

0,1% 

Giảm 

0,12% 

 - Trẻ < 5 tuổi thừa cân - béo 

phì 

145 130   

 - Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi thừa cân - 

béo phì 

1,36% 1,22%  Giảm 

0,14 % 

 - Trẻ < 5 tuổi SDD nặng 

- Tỷ lệ: 

18 

0,17% 

09 

0,08% 

 Giảm 

0,09% 

 - Trẻ < 5 tuổi SDD theo dõi 

cân hàng tháng 

1.088 1.074   

 - Số trẻ từ 6-36 tháng : 6.362 6.504   
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 - Số trẻ từ 6-36 tháng được 

uống Vitamin A: 
6.290 6.408 

  

 - Tỷ lệ trẻ từ 6-36 tháng được 

uống Vitamin A: 
98,87 % 98,52% 

 

> 98% 
Đạt 

 Số trẻ 5 tuổi SDD nặng được 

nhận sản phẩm PHDD 

0 0   

4 Theo dõi cân nặng sơ sinh     

 - Trẻ sinh sống 1.030 904   

 - Trẻ sinh sống được cân 1.030 904   

 - Tỷ lệ trẻ sơ sinh được cân 100 % 100%   

 - Trẻ sơ sinh có cân nặng       

< 2500gr (TH/QL) 
00/15 00/6  

 

 - Tỷ lệ SDD bào thai 1,46 % 0,66% <2% Đạt KH 

 - Tỷ lệ trẻ bú mẹ giờ đầu sau 

đẻ 

837/1030 

81,26 % 

761/904 

84,18% 

> 85% Chưa đạt  

 - Tỷ lệ trẻ < 6 tháng được bú 

mẹ hoàn toàn  

374/1.008 

37,10 

370/876 

42,24% 
 44% Chưa đạt  

 -Tỷ lệ trẻ bú mẹ đến 24 tháng 

tuổi hoặc lâu hơn 

 103/206 

50 % 

> 50% Đạt  

 -Tỷ lệ trẻ từ 6-24 tháng tuổi 

được ăn bổ sung đúng cách 

 1855/3424 

54,18% 

>50% Đạt 

      

5  Quản lý thai     

 -  Phụ nữ có thai 1.474 1.348   

 - PN có thai được khám thai 1.474 1.348   

 - Tỷ lệ PNCT được khám thai 100% 100% 98% Đạt KH 

 - PN có thai uống viên sắt 1.474 1.348   

 - Tỷ lệ PNCT uống viên sắt 100% 100% 98% Đạt KH 

 - Tổng số bà mẹ đẻ 1.028 902   

 - Bà mẹ sau đẻ uống 

VitaminA 

1.028 902   

 - Tỷ lệ bà mẹ sau đẻ uống 

Vitamin A 

100% 100% >98% Đạt KH 

 

IV. NHẬN XÉT 

 Các hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em được triển khai đầy 

đủ, kịp thời theo kế hoạch, tỷ lệ phụ nữ có thai được chăm sóc thai đạt kế hoạch, 

theo dõi tăng trưởng trẻ em < 2 tuổi được thực hiện hàng quý, hoạt động truyền 

thông giáo dục dinh dưỡng được duy trì góp phần cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng của bà mẹ và trẻ em. 
 

   

- Tỷ lệ phụ nữ có thai uống viên sắt đạt 100%  

 

 
 

 

- Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi được cân, đo chiều cao đạt 99,51 % đạt so kế hoạch đề 

ra là 98%. 
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- Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi SDD chiếm 6,16% giảm 0,93% so với cùng kỳ 

- Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi được cân, đo đạt 99,12 % đạt so kế hoạch đề ra là 98% 
 

 

 

- Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi SDD thể nhẹ cân chiếm 10,08% giảm 0,11% so với 

cùng kỳ, chỉ tiêu kế hoạch là giảm 0,1% 

 
 

- Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi SDD thể thấp còi chiếm 11,91% giảm 0,12% so với 

cùng kỳ, chỉ tiêu kế hoạch là giảm 0,1% 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng nặng 0,08 % giảm 0,09 % so với cùng kỳ 
 

 

 

- Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi thừa cân - béo phì chiếm 1,22 % giảm 0,14% so với 

cùng kỳ 

 
 

- Tỷ lệ bà mẹ sau đẻ uống Vitamin A đạt 100% 

 

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai đạt 100%    

- Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi có biểu đồ tăng trưởng 100% 

 

 

 - Tỷ lệ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu 42,24% đạt so chỉ tiêu ≥ 44%.   

 - Tỷ lệ trẻ bú mẹ giờ đầu sau đẻ đạt 84,18% chưa đạt so với chỉ tiêu ≥ 

85% 

- Tỷ lệ SDD bào thai 0,66% giảm 0,8 % so với cùng kỳ đạt kế hoạch  

< 2% 

V. THUẬN LỢI 

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Đồng Tháp 

- Sự quan tâm của UBND TP Cao Lãnh hỗ trợ kinh phí cho hoạt động 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

- Đa số cán bộ chuyên trách phụ trách chương trình lâu năm và được tập 

huấn cập nhật kiến thức hàng năm 

VI. KHÓ KHĂN 

- Do tình hình dịch bệnh diễn biến phúc tạp, tập chung nguồn lực cho 

công tác phòng chống dịch nên công tác quản lý, cập nhật trẻ, PNCT vào sổ 

quản lý chưa kịp thời. 

- Do thay đổi cán bộ phụ trách chương trình, một số trạm cán bộ phụ trách 

mới chưa được tập huấn 

VII. NGUYÊN NHÂN 

- Đa số nhân viên Y tế khóm, ấp lớn tuổi tham gia nhiều hoạt động, các 

đoàn thể ở địa phương. 

- Chế độ bồi dưỡng cho nhân viên Y tế khóm, ấp còn thấp 
 

 VIII. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT 

 - Ổn định mạng lưới Y tế cơ sở giúp hoạt động được thuận lợi. 

- Tăng cường truyền thông, tư vấn dinh dưỡng tại cơ sở Y tế: Khoa 

CSSKSS và phụ sản, Trạm Y tế và mạng lưới nhân viên Y tế khóm, ấp qua công 

tác vãng gia thăm hộ gia đình.  

- Tăng chế độ bồi dưỡng cho Nhân viên Y tế khóm, ấp 

IX.  PHƢƠNG HƢỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM  

 1. Công tác quản lý: 

 Duy trì ổn định mạng lưới Nhân viên Y tế khóm, ấp 

 2. Hoạt động chƣơng trình 
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2.1. Tuyến Thành phố 

- Triển khai các hoạt động tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 01- 07/8, tuần lễ 

dinh dưỡng và phát triển 16-23/10. 

- Phối hợp đài phát thanh Thành phố phát thanh theo lịch 

- Kiểm tra, giám sát TYT xã, phường 

2.2. Trạm Y tế xã, phƣờng 

- Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 

- Cập nhật thường xuyên bổ sung  đối tượng quản lý: Trẻ < 5 tuổi, trẻ dưới 

2 tuổi, trẻ mới sinh, phụ nữ mang thai. 

- Cân trẻ dưới 5 tuổi SDD hàng tháng 

- Cân trẻ dưới 2 tuổi quý 3,4 

- Quản lý PNMT: Phát hiện và quản lý thai sớm, vận động khám thai định 

kỳ, uống viên sắt phòng chống thiếu máu thiếu sắt 

- Quản lý cân nặng và chiều cao trẻ mới sinh 

- Triển khai các hoạt động truyền thông: phát thanh, tư vấn dinh dưỡng,  

treo băng rôn Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 01- 07/8; Tuần lễ 

dinh dưỡng và phát triển từ ngày 16 – 23/10.  

- Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, 

bà mẹ có con dưới 2 tuổi quý 3, 4 theo kinh phí phân bổ. 

- Khám trẻ em lành mạnh và tư vấn DD thường xuyên tại Trạm Y tế xã, 

phường 
 

 Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ 

em 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- 15 Trạm Y tế xã, phường; 

- Phòng TC - KH; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS và PS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thiên Giang 
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