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KẾ HOẠCH 

Tổ chức nói chuyện chuyên đề dinh dưỡng cho phụ nữ có thai năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-KSBT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật về Kế hoạch hoạt động dự án cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng trẻ em năm 2022;  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch tổ chức nói chuyện 

chuyên đề dinh dưỡng cho phụ nữ có thai năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe và giáo dục dinh dưỡng cho phụ 

nữ mang thai và bà mẹ có con dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao thể lực và thể chất của trẻ 

II. NỘI DUNG 

1. Nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng 

Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời (từ lúc mang thai đến khi trẻ được 2 

tuổi): 

- Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú 

- Hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ 

2. Đối tượng tham dự 

- Phụ nữ mang thai 

- Bà mẹ có con dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

 4. Thời gian: Quý 3,4 (tháng 8, 10) 

5. Địa điểm: Tại Trạm Y tế hoặc Ban Nhân dân khóm, ấp 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản xây dựng và triển khai Kế 

hoạch cho các Trạm Y tế xã, phường 

- Tổng hợp chứng từ quyết toán; báo cáo kết quả thực hiện 

2. Trạm Y tế xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 



 

 

- Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho phụ nữ có thai, bà mẹ có con dưới 5 

tuổi suy dinh dưỡng 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản 

- Quyết toán kinh phí theo hướng dẫn 

  IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí hoạt động dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em: 

Nói chuyện chuyên đề:  

300.000 đ/lớp x 02 lớp/năm x 15 xã, phường = 9.000.000 đồng  

(Báo cáo viên: 100.000 đ + nước uống: 200.000 đ), ít nhất 20 người/lớp 

Tổng cộng: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề dinh dưỡng cho phụ nữ 

có thai của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. Đề nghị các đơn vị tổ chức thực 

hiện tốt kế hoạch này./. 

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

- Phòng TC - KH; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS và phụ sản. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thiên Giang 
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