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KẾ HOẠCH  

Giám sát hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

 Phòng chống Suy dinh dƣỡng trẻ em 6 ttháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-KSBT ngày 26  tháng 4  năm 2022 Về 

việc giám sát hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn  về các hoạt động Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản 6 tháng đầu năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tổ chức giám sát các hoạt động 

CSSKSS, PCSDDTE 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

 - Giám sát hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn cho các Trạm Y tế về các hoạt 

động CSSKSS, nhằm nâng cao chất lượng về công tác quản lý và cung cấp dịch 

vụ hiệu quả. 

- Kịp thời ghi nhận tiến độ thực hiện các hoạt động, trao đổi thông tin hai 

chiều về các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các Trạm Y tế trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Các hoạt động CSSKSS 

- Thực hiện biểu mẫu, sổ sách theo Thông tư số: 37/2014/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế; 

- Công tác quản lý thai theo hướng dẫn quốc gia năm 2016 (Quyết định số 

4128/QĐ - BYT); 

- Công tác khám thai 

- Các hoạt động truyền thông tư vấn.  

2. Các hoạt động chƣơng trình PCSDDTE 

- Tình hình mạng lưới NVYT khóm ấp, quản lý trang thiết bị; 

-  Sổ quản lý trẻ em dưới 5 tuổi, dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai; 

- Thực hiện cân, đo trẻ em: dưới 2 tuổi quý 1; 

- Báo cáo hàng tháng; 

- Các hoạt động truyền thông tư vấn. 

3. Hỗ trợ chuyên môn 

Quy trình khám thai 



 

III. PHƢƠNG PHÁP GIÁM SÁT  

- Xem sổ sách 

- Quan sát 

- Phỏng vấn 

 IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 -  Thời gian: Tháng 5 

 -  Địa điểm: 15 Trạm Y tế  xã, phường 

V. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT 

1. BS CKI. Trần Thị Kim Hương: Trưởng khoa 

2. CN. Nguyễn Thị Siêng : Phó khoa  

VI. LỊCH GIÁM SÁT: (Thông báo sau) 

VII. KINH PHÍ 

 Thanh toán công tác phí 

 Trên đây là kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh về hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phòng chống 

suy dinh dưỡng trẻ em, yêu cầu Trạm Y tế xã, phường sau khi nhận được kế 

hoạch chuẩn bị đầy đủ sổ sách, biểu mẫu báo cáo để đợt giám sát đạt kết quả 

tốt./. 

 
Nơi nhận: 
- 15 TYT xã, phường; 

- Phòng KH - TC; 

- Website TTYT; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

- Lưu: VT, khoa CSSKSS; 

 
 

  

 

 Trần Thiên Giang 

 

  



 

  



 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-29T14:25:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thiên Giang<ttgiang.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-04-29T14:42:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-04-29T14:42:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-04-29T14:42:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




