
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:          /KH- TTYT TP Cao Lãnh, ngày        tháng 5 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Hội nghị, tập huấn cập nhật kiến thức phòng chống suy dinh dƣỡng trẻ em  

cho Cộng tác viên Y tế khóm, ấp năm 2022 

 
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-PYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Phòng 

Y tế thành phố cao Lãnh V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.

  Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-TTYT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh về Kế hoạch hoạt động dự án cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng trẻ em thành phố Cao Lãnh năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch “Hội nghị, tập 

huấn cập nhật kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cho Cộng tác 

viên Y tế khóm, ấp’’ năm 2022 như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

- Cập nhật kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 

  - Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới Y tế khóm, ấp 

 II. CHỈ TIÊU 

100% Cộng tác viên Y tế khóm, ấp được mời tham dự lớp tập huấn đầy 

đủ theo kế hoạch. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 30 cộng tác viên dinh dưỡng/15 trạm Y tế xã, phường 

 IV. NỘI DUNG 

1. Dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ; ăn bổ sung hợp lý 

2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em và theo dõi biểu đồ tăng trưởng 

 3. Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em 

V. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM  

 1. Thời gian: 01 buổi 

 Vào lúc 7giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2022 

 2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

(Số 68 Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) 

VI. CÁN BỘ GIẢNG 
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 Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh: 

- Chuẩn bị hội trường, máy chiếu, hậu cần phục vụ cho Hội nghị, tập 

huấn. 

- Chịu trách nhiệm cung cấp chứng từ quyết toán kinh phí 

- Cử báo cáo viên chuẩn bị nội dung và thực hiện báo cáo 

 2. Trạm Y tế xã, phƣờng: 

Mỗi trạm Y tế xã, phường lập danh sách 02 cộng tác viên gởi về khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, mời cộng tác viên tham dự. 

VIII. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt năm 2022 

          Trên đây là Kế hoạch “Hội nghị, tập huấn cập nhật kiến thức Phòng chống 

suy dinh dưỡng trẻ em” cho Cộng tác viên Y tế khóm, ấp của Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh năm 2022./. 

Ghi chú: Kế hoạch này thay thư mời. 

Nơi nhận: 
- 15 TYT xã, phường; 

- Phòng KH- TC; 

- Phòng Y tế; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS và phụ sản. 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thiên Giang 
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CHƢƠNG TRÌNH 

Hội nghị, tập huấn cập nhật kiến thức phòng, chống suy dinh dƣỡng trẻ em  

cho Cộng tác viên Y tế khóm, ấp năm 2022 

(kèm theo kế hoạch số      / KH - TTYT ngày     tháng 5  năm 2022 

 của Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh) 

 
        
  

Thời gian Nội dung Đơn vị thực hiện 

7h30 – 7h45 Tiếp đón đại biểu TTYT TPCL 

7h45 – 8h45 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và theo 

dõi chấm biểu đồ tăng trưởng, hướng 

dẫn biểu mẫu sổ quản lý 

TTYT TPCL 

8h45 – 9h45 
 Dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của trẻ, 

ăn bổ sung hợp lý 
TTYT TPCL 

9h45- 10h00 Giải lao  

10h00 – 11h30 
Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở 

bà mẹ và trẻ em 
TTYT TPCL 
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PHỤ LỤC  

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ 
____________________ 

 

1. Báo cáo viên:  

01 người x 01 buổi x 600.000 đ/người/buổi  = 600.000 đ  

2. Chi hỗ trợ tiền ăn cho Cộng tác viên:  

30 người x 100.000 đồng/buổi/người = 3.000.000 đ  

3. Chi giải khát giữa giờ:  

10.000 đồng/người x 30 người = 300.000 đ 

4. Văn phòng phẩm, tài liệu: 

30 người x 13.000 đồng/bộ/người = 390.000đ 

Tổng cộng: 4.290.000đồng 

Số tiền bằng chữ: Bốn triệu hai trăm chín mƣơi ngàn đồng. 
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