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KẾ HOẠCH 

 Cân, đo chiều cao trẻ em dưới 2 tuổi, dưới 5 tuổi 

trên địa bàn thành phố Cao Lãnh 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 cân, đo chiều cao 

trẻ dưới 2 tuổi, dưới 5 tuổi trên địa bàn thành phố Cao Lãnh như sau: 

I. MỤC TIÊU 

 - Cải thiện sức khỏe về thể lực và trí lực ở trẻ em dưới 5 tuổi, góp phần nâng 

cao tầm vóc người Việt Nam. 

 - Đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng trên địa bàn Thành phố để tăng cường công 

tác Chăm sóc sức khỏe trẻ em tại cộng đồng ngày càng tốt hơn.  

II. CHỈ TIÊU 

- Trên 98% trẻ em dưới 2 tuổi được cân, đo chiều cao tháng 3,9,12 

- Trên 98% trẻ em dưới 5 tuổi được cân, đo chiều cao tháng 6 

III. ĐỐI TƯỢNG 

 Toàn bộ trẻ em dưới 2 tuổi, dưới 5 tuổi trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Cân, đo chiều cao trẻ em < 2 tuổi tại cộng đồng: tháng 3,9,12 

- Cân, đo chiều cao trẻ em < 5 tuổi tại cộng đồng: tháng 6 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

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

hoạch cân, đo trẻ em dưới 2 tuổi, dưới 5 tuổi cho 15 Trạm Y tế xã, phường 

 - Giám sát đợt cân, đo chiều cao trẻ em dưới 5 tuổi kết hợp giám sát chiến 

dịch uống Vitamin A đợt 1 tại 15 Trạm Y tế xã, phường  

 - Tổng hợp số liệu báo cáo  

 2. Trạm Y tế xã, phường 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch cho cộng tác viên (CTV) khóm, ấp cân, 

đo trẻ em quý/lần 



- Lập danh sách trẻ em dưới 5 tuổi 

- Hướng dẫn kỹ thuật cân, đo cho CTV Y tế khóm, ấp 

- Tổ chức cân, đo chiều cao trẻ dưới 2 tuổi tháng 3,9,12 tại các khóm, ấp trên 

địa bàn và báo cáo kết quả 

- Chuẩn bị và kiểm tra đầy đủ các dụng cụ cân, thước đo, danh sách trẻ, bảng 

tra, lập lịch tháng tuổi cho đợt cân, đo tháng 6 

- Tổ chức cân, đo chiều cao trẻ dưới 5 tuổi tại các khóm, ấp trên địa bàn vào 

tháng 6 

- Báo cáo kết quả cân, đo chiều cao trẻ dưới 2 tuổi, dưới 5 tuổi về khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản ngày 20 tây hàng quý. 

VI. KINH PHÍ 

Kinh phí hoạt động dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2022: 

- Thuê CTV cân, đo chiều cao trẻ em < 2 tuổi tại cộng đồng: tháng 3,9,12 

155.000 đ/ngày/đợt x 3 đợt (quý 1,3,4)/năm x 15 xã, phường = 6.975.000đ 

-  Thuê CTV cân, đo chiều cao trẻ em < 5 tuổi tại cộng đồng: tháng 6 

155.000 đ/ngày/đợt x 02 ngày/đợt (quý 2) x 15 xã, phường = 4.650.000đ 

 Tổng cộng: 11.625.000 đồng. 

Bằng chữ: Mười một triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng. 

          Trên đây là Kế hoạch cân, đo chiều cao trẻ em dưới 2 tuổi, dưới 5 tuổi của 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực 

hiện tốt kế hoạch này./. 

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

- Phòng TC - KH; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS-PS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thiên Giang 
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