
 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ 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 

  Truyền thông Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 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 hoạt động Dự án cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2022; 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch hoạt động truyền 

thông Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thành phố Cao Lãnh năm 

2022 cụ thể như sau:   

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu 

Nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về cách 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng các thể nhẹ cân, thấp 

còi, thừa cân béo phì. 

2. Chỉ tiêu 

2.1. Tuyến Thành Phố 

- Phát thanh trên đài truyền thanh Thành phố ít nhất 1 lần/tháng 

- Trên 98,5 % phụ nữ có thai đến khám thai tại Khoa CSSKSS và phụ sản 

đều được tư vấn chăm sóc thai nghén và dinh dưỡng cho thai phụ, hướng dẫn sử 

dụng viên sắt acid Folic hoặc viên đa vi chất cho thai phụ dự phòng thiếu máu, 

thiếu sắt. 

2.2. Xã, phường  

- Phát bài truyền thông trên loa phát thanh xã, phường ít nhất 2 lần/tháng 

- Trên 98,5 % phụ nữ có thai đến khám thai tại Trạm Y tế đều được tư vấn 

chăm sóc thai nghén và dinh dưỡng cho thai phụ, hướng dẫn sử dụng viên sắt 

acid Folic hoặc viên đa vi chất cho thai phụ dự phòng thiếu máu, thiếu sắt. 

- 100% thực hiện tư vấn dinh dưỡng tại Trạm Y tế, tư vấn vãng gia tại hộ 

gia đình cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng được cân hàng tháng. 

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ 

có con dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 2 lớp/năm. 



- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Vi chất Dinh 

dưỡng (1-2/6), tuần lễ NCBSM (1-7/8) và tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển 16-

23/10) 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường truyền thông giáo dục dinh dưỡng: 

- Tăng cường tư vấn dinh dưỡng, đặc biệt quan tâm tư vấn dinh dưỡng 

cho phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và các ban ngành, đoàn thể liên quan đẩy 

mạnh công tác giáo dục dinh dưỡng, đặc biệt hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng 

1.000 ngày đầu đời của trẻ. 

- Thực hiện phân mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng để chăm 

sóc sức khỏe phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 

tháng tuổi, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và 

trẻ em. 

2. Chăm sóc sớm và liên tục theo chu kỳ vòng đời  

Chăm sóc trong thời gian mang thai đến lúc trẻ sinh ra được 24 tháng tuổi 

thông qua các hoạt động chăm sóc chăm sóc thai nghén, khám thai định kỳ, tư 

vấn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý và theo dõi biểu đồ tăng 

trưởng trẻ. 

3. Giám sát để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

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

 Nói chuyện chuyên đề 02 lớp/năm x 15 xã, phường x 300.000đ/lớp: 

9.000.000 đ (Chín triệu đồng) 

Băng rôn cho tuyến huyện tuyên truyền tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ; 

tuần lễ dinh dưỡng và phát triển: 02 đợt x 300.000đ/băng rôn: 600.000 đ (Sáu 

trăm nghìn đồng) 

 Băng rôn cho tuyến xã tuyên truyền tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ; tuần lễ 

dinh dưỡng và phát triển: 02 đợt x 15 xã, phường x 300.000đ/băng rôn: 

9.000.000 đ (Chín triệu đồng) 

          Trên đây là Kế hoạch truyền thông phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 

5 tuổi của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt kế 

hoạch này./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- 15 Trạm Y tế xã, phường; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng TC- KH;  
-Website  TTYT;  
- Lưu: VT, Khoa  CSSKSS-PS.  
  
 Trần Thiên Giang 
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