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BÁO CÁO 

 Sơ kết hoạt động cải thiện tình trạng dinh dƣỡng trẻ em quý I 

Phƣớng hƣớng hoạt động quí II năm 2022 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

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

Dân số   : 183.837 người 

Số xã, phường  : 15 (8 phường, 7 xã) 

Số Phụ nữ có thai  : 899 

Số trẻ em dưới 5 tuổi : 10.766 

Số trẻ dưới 2 tuổi  : 4.163 

1. Công tác tổ chức: 

1.1. Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản: 

 Tổng số cán bộ công chức 07. Trong đó có 01 cán bộ phụ trách hoạt động 

cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. 

1.2. Trạm Y tế xã, phƣờng:  

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

Đông) phụ trách hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. 

- Toàn Thành phố có 136 nhân viên Y tế khóm, ấp hoạt động về dinh 

dưỡng trẻ em. 

1.3. Mạng lƣới cơ sở:  

- Tổng số cán bộ phụ trách chương trình là:15 

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

tác viên (phường 3). 

 2. Công tác đào tạo: 

15/15 Trạm Y tế có cán bộ phụ trách hoạt động cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng trẻ em đã được tập huấn. 

II. CÁC  HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI  

1. Phân bổ các sổ quản lý trẻ em dưới 2 tuổi, dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai 

và biểu mẫu báo cáo. 
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2. Củng cố mạng lưới 

- Tổng số cán bộ phụ trách chương trình là: 15/15 

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

CTVDD (phường 3)  

 3. Các hoạt động thường kỳ 

T

T 

Nội dung hoạt động Quý 

I/2021 

Quý 

I/2022 

Chỉ tiêu Đánh 

giá 

1 Truyền thông giáo dục DD     

 - Truyền thông trên loa đài 

PT 

155 128  giảm 

 - Thực hành dinh dưỡng: 

 + Số buổi: 

 + Số người dự: 

 

00 

00 

 

00 

00 

  

 

 - CTV thăm gia đình (lượt) 913 884  giảm 

2 Quản lý cân trẻ < 2 tuổi     

 - TS trẻ < 2 tuổi QL 4.030 4.163   

 - Trẻ < 2 tuổi được cân 3.991 4.121   

 - Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi được cân 99,03% 98,99 >98%  

 - TS trẻ < 2 tuổi có BĐPT 4.030 4.163   

 - Tỷ lệ trẻ< 2 tuổi có BĐPT 100 % 100 % 99%  

 - Trẻ < 2 tuổi SDD 225 211   

 - Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi SDD 5,64 % 5,12    giảm 

 -Trẻ < 5 tuổi SDD theo dõi 

cân nặng hàng tháng 

899 

100% 

874 

100 % 

 

100% 
 

3 Theo dõi cân nặng sơ sinh     

 - Tổng số trẻ sinh sống 475 477  tăng 

 - Trẻ sinh sống được cân 475 477   

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

 - Trẻ sơ sinh < 2500gr 

(TH/QL) 

00/6 00/03  giảm 

 Tỷ lệ trẻ < 6 tháng tuổi 

được bú mẹ hoàn toàn 

 37,14 > 44%  

 Tỷ lệ trẻ bú mẹ sớm trong 

giờ đầu sau khi sinh 

 395/477 

82,81% 

>85%  

 Tỷ lệ trẻ bú mẹ đến 24 

tháng tuổi hoặc lâu hơn 

 48,16% > 50%  

 Tỷ lệ trẻ từ 6-24 tháng tuổi 

được ăn bổ sung đúng cách 

 55,04% > 50%  

4 Công tác quản lý thai     

 - Tổng số PNCT 885 899  tăng 

 - PNCT được khám thai 855 899   
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- Quản lý đối tượng: Trẻ < 2 tuổi, < 5 tuổi, trẻ em bị SDD < 5 tuổi, phụ nữ 

có thai 

- Cân trẻ < 5 tuổi SDD hàng tháng, cân trẻ < 2 tuổi quý I 

- Quản lý PNMT: Phát hiện và quản lý thai sớm, tư vấn khám thai định 

kỳ, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc trong thời kỳ mang thai 

- Theo dõi cân nặng và chiều cao trẻ sơ sinh 

4. Hoạt động 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 vãng gia và cân trẻ hàng tháng, hàng 

quý về nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý, theo dõi biểu đồ tăng trưởng, 

chăm sóc khi trẻ bị ốm.  

- Truyền thông trên hệ thống loa đài phát thanh ở thành phố và xã phường 

đạt theo kế hoạch đề ra (ít nhất 2 lần /tháng)  

- Duy trì truyền thông, tư vấn phòng thiếu máu thiếu sắt cho phụ nữ đang 

mang thai. 

5.  Duy trì khám trẻ em lành mạnh 

6. Báo cáo hoạt động: Đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 Đánh giá và nhận xét: 

- Truyền thông trên loa phát thanh giảm 27 lượt 

- Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi được cân đạt 98,99 % đạt so kế hoạch là 98% 

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

- Tỷ lệ trẻ < 2 tuổi SDD chiếm 5,12 % giảm 0,52% so với cùng kỳ 

- Trẻ sơ sinh có cân nặng < 2500g giảm 03 trẻ so với cùng kỳ 

- Tổng số trẻ sơ sinh sống tăng 02 trẻ so với cùng kỳ 

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được cân đạt 100 % 

- Tỷ lệ trẻ < 6 tháng tuổi bú mẹ hoàn toàn 37,14% 

 - Tỷ lệ PNCT được khám 

thai 

100% 100% > 98%  

 - PNCT uống viên sắt 855 899   

 - Tỷ lệ PNCT uống viên sắt 100% 100 % > 98%  

 - Tổng số BM đẻ 475 477  tăng 

 - Tổng số BM sau đẻ uống 

VitaminA 

475 477   

 - Tỷ lệ BM sau đẻ uống 

Vitamin A 

100% 100 % >98%  
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- Tỷ lệ bú mẹ trong giờ đầu sau khi sinh 82,81% 

- Tỷ lệ trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn 48,16% chưa đạt chỉ tiêu 

> 50 % 

- Tỷ lệ trẻ từ 6-24 tháng tuổi được ăn bổ sung đúng cách 55,04 % 

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

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

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

IV. KIẾN NGHỊ 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cấp thêm kinh phí cân quý, 

thực hành dinh dưỡng cho tuyến xã. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG  HOẠT ĐỘNG QUÝ II  

1. Tuyến thành phố: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm; thực hành dinh dưỡng, nói 

chuyện chuyên đề; cân đo chiều cao trẻ dưới 2 tuổi, dưới 5 tuổi; kế hoạch 

tháng hành động vì trẻ em; kế hoạch tập huấn cho CTV. 

- Tham dự lớp tập huấn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp tổ 

chức (nếu có) 

 - Tổ chức tập huấn cho nhân viên Y tế khóm, ấp 

- Giám sát định kỳ quý, chiến dịch uống Vitamin A (nếu có), kết hợp 

giám sát cân – đo chiều cao toàn bộ trẻ < 5 tuổi trên địa bàn Thành phố Cao 

Lãnh 

- Tư vấn dinh dưỡng cho PNCT tại Khoa CSSKSS và Phụ sản 

- Truyền thông trên hệ thống loa đài phát thanh Thành phố 2 lần tháng và 

nhiều hơn trong đợt tháng 6 

2. Tuyến xã, phƣờng: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm; thực hành dinh dưỡng, nói chuyện 

chuyên đề; cân đo chiều cao trẻ dưới 5 tuổi; kế hoạch tháng hành động vì trẻ em 

- Tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch 

- Cân trẻ < 5 tuổi SDD hàng tháng, tổng cân trẻ dưới 5 tuổi tháng 6 

- Quản lý phụ nữ mang thai: Phát hiện và quản lý thai sớm, vận động 

khám thai định kỳ, hướng dẫn uống viên sắt dự phòng thiếu máu thiếu sắt. 

- Quản lý trẻ mới sinh 

- Tham dự lớp tập huấn về dinh dưỡng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tổ chức (nếu có) 

- Giám sát Cộng tác viên cân - đo chiều cao trẻ < 5 tuổi từ ngày 01-10/6  
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- Triển khai các hoạt động truyền thông ngày vi chất dinh dưỡng, tháng 

hành động vì trẻ em. Cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi và bà mẹ sau sanh trong vòng 1 

tháng uống Vitamin A liều cao (nếu có), kết hợp với cân, đo chiều cao cho trẻ < 

5 tuổi 

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ 

mang thai, phụ nữ có con dưới 5 tuổi khi có kinh phí phân bổ 

- Tăng cường tư vấn dinh dưỡng tại trạm Y tế và mạng lưới nhân viên Y 

tế khóm, ấp qua công tác vãng gia tại hộ gia đình 

- Truyền thông trên hệ thống loa phát thanh ít nhất 2 lần tháng và nhiều 

hơn trong đợt trọng điểm tháng 6 

- Duy trì khám trẻ em lành mạnh và tư vấn dinh dưỡng thường xuyên tại 

Trạm Y tế xã, phường (lồng ghép buổi khám sàng lọc trước tiêm chủng hàng 

tháng) 

 

Trên đây là báo cáo sơ kết quý I và phương hướng hoạt động quý II của 

hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em./. 

 

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

- Phòng KH - NV; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS và Phụ sản. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thiên Giang 
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