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

TRUNG TÂM Y TẾ TP CAO LÃNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

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

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chiến dịch cho trẻ uống Vitamin A thành phố Cao Lãnh năm 2022 
 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-KSBT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp về việc Cho trẻ uống Vitamin A 

tỉnh Đồng Tháp năm 2022.  

II. SỐ LIỆU CƠ BẢN 

- Dân số:  184.920 

- Tổng số khóm, ấp: 69 khóm, ấp 

- Tổng số xã, phường thực hiện: 15 

- Số trẻ từ 06 - 36 tháng tuổi: 6.412  

 III. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu: 

- Giảm tỷ lệ thiếu Vitamin A thể tiền lâm sàng ở trẻ em. 

- Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân, nhất là cha 

mẹ có con nhỏ, giáo viên tại các nhà trẻ, điểm giữ trẻ về phòng chống các bệnh 

do thiếu Vitamin A và các vi chất dinh dưỡng khác (như i-ốt, sắt…), các bệnh 

truyền nhiễm khác (sởi, tả, tay chân miệng ….) trong cộng đồng.   

2. Chỉ tiêu: 

- Trên 98% trẻ em từ 06 - 36 tháng tuổi trong toàn Thành phố được uống 

Vitamin A liều cao (100.000 - 200.000 IU) 02 lần/năm. 

- Trên 98% bà mẹ sau sinh trong vòng 01 tháng (30 ngày) được uống 01 

liều Vitamin A 200.000 IU. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI 

1. Hoạt động truyền thông giáo dục: 

- Trạm Y tế viết bài tuyên truyền gửi Trạm Truyền thanh xã, phường phát 

thanh 2 ngày liên tiếp trước Chiến dịch. 
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- Tổ chức các hoạt động truyền thông: nói chuyện chuyên đề, thực hành 

dinh dưỡng kết hợp tư vấn dinh dưỡng và các biện pháp phòng chống các bệnh 

truyền nhiễm khác (như sởi, tả, tay chân miệng...), treo băng rôn tại điểm uống. 

- Tăng cường tư vấn, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời 

cho phụ nữ có thai, có con nhỏ đến khám tại các cơ sở khám thai, khám nhi, 

phòng khám tư vấn dinh dưỡng. 

2.Tổ chức cho trẻ uống Vitamin A: 

2.1. Về tổ chức 

- Việc tổ chức triển khai Chiến dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế (Công văn 

số 2208/BYT-DP ngày 29 tháng 4 năm 2022), thực hiện Chiến dịch phải đảm 

bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn: 

+ Đảm bảo đủ cơ số thuốc, chuẩn bị dụng cụ, cho trẻ uống thuốc phải 

đúng qui trình phòng dịch, đảm bảo vệ sinh; 

+ Cán bộ Y tế trực tiếp cho trẻ uống thuốc, cần phải sàng lọc trước khi 

cho trẻ uống. Những trẻ có dấu hiệu chống chỉ định thì tạm dừng và cho uống bù 

vào thời gian thích hợp sau khi đã hết các dấu hiệu chống chỉ định. 

+ Giữ trẻ lại theo dõi ít nhất trong vòng 30 phút sau uống để đảm bảo an 

toàn cho trẻ. 

+ Tổ chức cho trẻ uống bù (với những trẻ không được uống trong khoảng 

thời gian diễn ra Chiến dịch) để đảm bảo không sót đối tượng. Việc tổ chức cho 

trẻ uống bù cũng phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc phòng, chống dịch. 

- Trung tâm Y tế thành phố lập kế hoạch chi tiết và kết hợp với Phòng Y 

tế, Phòng Giáo dục chỉ đạo việc lập danh sách trẻ sinh từ ngày 02/5/2018 đến 

ngày 01/12/2020 (cho uống vitamin A vào đợt I), trẻ sinh từ ngày 02/11/2018 

đến ngày 01/6/2021 (cho uống vitamin A vào đợt 2) và trẻ dưới 5 tuổi để cân, 

đo.  

- Trạm Y tế làm đầu mối xây dựng Kế hoạch cho trẻ uống vitamin A của 

địa phương, tổng hợp danh sách toàn bộ trẻ trong diện uống vitamin A và trẻ 

dưới 5 tuổi tại xã/phường/thị trấn, tổ chức các điểm cho trẻ uống vitamin A và 

cân, đo trẻ dưới 5 tuổi. 

2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm: 

a) Đối tượng: 

- Đối tượng uống Vitamin A dự phòng theo chiến dịch: Tất cả trẻ em từ 

06 tháng đến 36 tháng tuổi có mặt tại địa phương (kể cả trẻ em vãng lai). 
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- Đối tượng uống Vitamin A dự phòng không theo chiến dịch: Trẻ có 

nguy cơ cao thiếu Vitamin A (tiêu chảy trong kéo dài, suy dinh dưỡng nặng, sởi, 

viêm phổi nặng), bà mẹ sau sinh trong vòng 01 tháng (30 ngày). 

b) Thời gian: 

+ Đợt 1: Bắt đầu từ ngày 01/6/2022. Căn cứ vào tình hình thực tế và ngày 

cho trẻ uống vitamin A đợt 2 năm 2021, các địa phương chủ động tổ chức Chiến 

dịch cho trẻ uống vitamin A đợt 1 năm 2022 vào tháng 6/2022, kết thúc Chiến 

dịch chậm nhất ngày 10 tháng 7/2022 (lưu ý đảm bảo khoảng cách giữa 2 lần 

uống vitamin A liên tiếp cách nhau tối thiểu là 4 tháng, cân đối thời gian phù 

hợp để dự kiến cho trẻ uống vitamin A đợt 2 năm 2022 vào tháng 12).  

+ Đợt 2: Dự kiến vào tháng 12 năm 2022. 

c) Địa điểm:  

Tổ chức cho trẻ uống tại các điểm nhà trẻ, trường mẫu giáo, Trạm Y tế và 

các cụm dân cư. 

d) Liều lượng: Đảm bảo đối tượng được uống đúng theo liều lượng 

hướng dẫn: 

+ Trẻ từ tròn 6 tháng đến dưới 12 tháng: Uống liều duy nhất 100.000 IU 

(01 viên vitamin A 100.000 IU). 

+ Trẻ từ tròn 12 tháng đến 36 tháng: Uống liều duy nhất 200.000 IU (01 

viên vitamin A 200.000 IU).  

+ Tiếp tục bổ sung vitamin A cho trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A cao như 

tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng, nhiễm khuẩn hô hấp (Liều duy nhất theo cách 

tính như trên). Đối với những trẻ được chẩn đoán chắc chắn nhiễm Sởi thì bổ 

sung vitamin A cho trẻ theo Quyết định số 1327/QĐ-BYT, ngày 18/4/2014 về 

việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sởi. 

+ Tiếp tục bổ sung vitamin A cho phụ nữ sau sinh trong vòng 01 tháng bằng 

liều duy nhất 200.000 IU. 

3. Hoạt động cân, đo chiều cao trẻ < 5 tuổi: 

- Trung tâm Y tế giám sát việc cân, đo trẻ tại các điểm cân, đo trẻ. 

- Trạm Y tế tổ chức cân, đo trẻ< 5 tuổi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 

em trong tháng 6/2022 theo đúng quy trình phải đảm bảo an toàn và thực hiện 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế 

(Công văn số 2208/BYT-DP ngày 29 tháng 4 năm 2022). 

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM                                                                                               
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1. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Tham mưu cho Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố xây 

dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông: nói chuyện chuyên đề, thực hành 

dinh dưỡng kết hợp tư vấn dinh dưỡng, và các biện pháp phòng chống các bệnh 

truyền nhiễm khác (như sởi, tả, tay-chân-miệng...), treo băng rôn các trục đường 

chính và tại điểm uống. 

- Chỉ đạo trạm Y tế điều tra lập danh sách đối tượng và tổ chức Chiến dịch. 

- Giám sát hoạt động tổ chức Chiến dịch cho trẻ uống vitamin A và cân, 

đo trẻ < 5 tuổi tại xã, phường, thị trấn. 

- Báo cáo kết quả thực hiện theo qui định. 

2. Phòng Y tế thành phố: 

Chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố xây dựng Kế hoạch cho 

trẻ uống vitamin A năm 2022 của địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch. 

3. Trạm Y tế: 

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch cho trẻ uống vitamin A của địa phương; 

- Điều tra lập danh sách đối tượng trong diện uống vitamin A; 

- Thực hiện các hoạt động truyền thông, tổ chức các điểm cho trẻ uống 

vitamin A, cân, đo trẻ < 5 tuổi theo chỉ đạo của Trung tâm Y tế. 

- Cấp phát tài liệu tuyên truyền (nếu có) đến tay cha mẹ các cháu. 

- Báo cáo kết quả thực hiện kịp thời theo qui định. 

VI. BÁO CÁO 

- Trạm Y tế xã, phường gửi báo cáo về Trung tâm Y tế Thành phố (Khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản). 

+ Đợt 1: Từ ngày 07/6/2022 đến 10/6/2022. 

+ Đợt 2: Từ ngày 6/12/2022 đến 10/12/2022. 

- Tuyến Thành phố tổng hợp báo cáo gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Đồng Tháp trước ngày 18/6/2022. 

VII. KINH PHÍ, HẬU CẦN 

 1. Hậu cần: 

 Số viên nang Vitamin A:  

- Loại 200.000 UI: 6.000 viên 
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- Loại 100.000 UI: 1.500 viên. 

2. Kinh phí:  

Từ kinh phí hoạt động Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 

2022. 

- Chiến dịch uống Vitamin A đợt 1: 9.133.500đ 

- Chiến dịch uống Vitamin A đợt 2: 4.633.500đ 

Tổng cộng: 13.767.000đ  

(Bằng chữ: Mười ba triệu, bảy trăm sáu mươi bảy ngàn đồng) 

(Kinh phí chi tiết: Đính kèm phụ lục) 

Trên đây là Kế hoạch cho trẻ uống Vitamin A năm 2022 của Trung tâm Y 

tế thành phố Cao Lãnh, yêu cầu các Trạm Y tế triển khai thực hiện tốt nội dung 

Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Trạm Y tế xã, phường; 

- Phòng KH - TC; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh; 

- Trang web TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS&PS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thiên Giang 
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