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KẾ HOẠCH 

Giám sát Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình  

năm 2022 

––––––– 
 

Thực hiện kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ban 

chỉ đạo Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân về kế hoạch Thực hiện chiến 

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

sinh sản - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2022. 

Để chuẩn bị tổ chức thực hiện Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận 

động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh năm 2022 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Trung tâm Y tế Thành phố 

xây dựng kế hoạch giám sát Chiến dịch tại các xã, phường như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cho cơ sở trong quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện chiến dịch đạt kết quả cao. 

- Thông qua đợt giám sát kịp thời chấn chỉnh những sai sót, khắc phục 

những hạn chế khi triển khai thực hiện chiến dịch tuyến cơ sở. 

- Công tác tổ chức giám sát đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, đạt yêu cầu 

đề ra. 

 II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

 - Công tác triển khai, các hoạt động trước, trong và sau chiến dịch (xây 

dựng kế hoạch, công tác phối hợp tổ chức thực hiện, tiến độ triển khai thực hiện 

chiến dịch, quản lý đối tượng, tư vấn, tuyên truyền, phát phiếu, vệ sinh, dụng cụ, 

thuốc thiết yếu thực hiện dịch vụ… ) 

 III. THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN GIÁM SÁT 

1. Thành phần đoàn giám sát 

- Lãnh đạo và viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp. 

2. Thành phần làm việc với đoàn giám sát 

 - Lãnh đạo Trạm Y tế. 

 - Viên chức phụ trách công tác dân số. 

3. Thời gian giám sát 

- Từ ngày 04/5 đến ngày 30/5/2022, cụ thể như sau: 

ST

T 
Thời gian Đơn vị được giám sát Cán bộ giám sát 

1 Ngày 04/5/2022 Mỹ Ngãi  
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4. Địa điểm làm việc 

- Tại Trạm y tế xã, phường. 

5. Công tác chuẩn bị 

- Đoàn giám sát sẽ làm việc với lãnh đạo trạm Y tế và viên chức phụ trách 

công tác dân số các nội dung như trên. Đề nghị viên chức phụ trách công tác dân 

số chuẩn bị các công việc như: 

  + Kế hoạch chiến dịch bằng văn bản; 

+ Danh sách quản lý đối tượng;  

+ Biên bản họp triển khai thực hiện chiến dịch; 

  + Thuốc thiết yếu, trang thiết bị, dụng cụ y tế, PTTT phục vụ chiến dịch; 

  + Băng rol tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch; 

  + Công tác phối hợp phát thanh (Bài truyền thông, sổ phát thanh…); 

  + Công tác phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch. 

  Trên đây là kế hoạch giám sát chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế 

hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2022./.   
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Trạm Y tế 15 xã, phường; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website TTYT;  
- Lưu VT, HCTH.  

 

  

 Trần Thiên Giang 

 

2 Ngày 06/5/2021 Phường 2  

3 Ngày 09/5/2021 Phường 1  

4 Ngày 10/5/2021 Phường 3  

5 Ngày 11/5/2021 Tịnh Thới  

6 Ngày 13/5/2021 Tân Thuận Tây  

7 Ngày 17/5/2021 Phường 6  

8 Ngày 18/5/2021 Phường 4  

9 Ngày 20/5/2021 Hòa An  

10 Ngày 23/5/2021 Hòa Thuận  

11 Ngày 24/5/2021 Mỹ Phú  

12 Ngày 25/5/2021 Mỹ Trà  

13 Ngày 26/5/2021 Tân Thuận Đông  

14 Ngày 27/5/2021 Phường 11  

15 Ngày 30/5/2021 Mỹ Tân  
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