
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện hoạt động điều tra, giám sát hộ gia đình  

sử dụng muối I-ốt năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-KSBT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai hoạt động không lây 

nhiễm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-TTYT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm 

Y tế thành phố Cao Lãnh về hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm 

thành phố Cao Lãnh năm 2022; 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh lập kế hoạch thực hiện hoạt động điều 

tra, giám sát thường qui hộ gia đình sử dụng muối I-ốt như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

Nhằm phát hiện chất lượng muối I-ốt tại hộ gia đình, người tiêu dùng có đảm 

bảo chất lượng theo qui định. Qua đó, tìm hiểu nguyên nhân làm ảnh hưởng đến 

tình trạng sử dụng muối I ốt và mức thu nhập I-ốt trong cộng đồng. Giúp tìm ra 

những biện pháp góp phần cải thiện tình trạng thiếu I-ốt, bảo vệ tốt sức khỏe cho 

người dân về thể chất và trí tuệ. 

II. CHỈ TIÊU:  

  Duy trì hộ gia đình sử dụng muối I-ốt ≥ 65% 

  I-ốt niệu trung vị trẻ em ≥ 8µg/dl. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ: 

1. Thực hiện giám sát 04 phường, mỗi phường giám sát 15 hộ gia đình. 

2. Mỗi hộ gia đình sẽ được thực hiện: 

  Phỏng vấn người nội trợ, nấu ăn trong gia đình; 

  Lấy mẫu muối đang sử dụng của hộ gia đình định tính nhanh tại chổ;  

  Lấy mẫu nước tiểu của trẻ em để định lượng I-ốt/ niệu (nếu không có nước 

tiểu trẻ em thì lấy nước tiểu của người được phỏng vấn) 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

  Thời gian thực hiện: Tháng 5-7 

  Thời gian nộp báo cáo về TTKSBT: Tháng 07 (nộp bao gồm: phiếu phỏng 

vấn, mẫu nước tiểu) 
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V. DỤNG CỤ ĐIỀU TRA: 

 Bộ câu hỏi và dụng cụ điều tra: Đã nhận từ CDC năm 2021. 

 Dung dịch thử test nhanh muối: Đã nhận từ CDC năm 2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Y tế tuyến thành phố:  

Lịch dự kiến: (Phụ lục I đính kèm) 

Chọn hộ gia đình để giám sát: Mỗi phường chọn ra 1 khóm (ấp), trong khóm 

(ấp), chọn ra 15 hộ gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi để điều tra. 

 Phỏng vấn các hộ gia đình theo bộ câu hỏi chuẩn bị sẵn; (chọn phụ nữ nấu ăn 

trong gia đình để phỏng vấn). Lấy mẫu muối đang nấu ăn của tất cả các hộ gia đình 

được phỏng vấn làm test định tính nhanh tại chỗ.  

Lấy mẫu nước tiểu của trẻ em ở các hộ gia đình số 01, 05,10,15 để định lượng 

I-ốt niệu. Nếu không lấy được nước tiểu của trẻ em thì lấy mẫu nước tiểu của 

người được phòng vấn. 

Sau khi hoàn tất hoạt động, cán bộ điều tra nộp toàn bộ phiếu phỏng vấn, mẫu 

nước tiểu của các hộ gia đình về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh. 

 Chứng từ quyết toán kinh phí phải đúng theo quy định. 

2. Trạm Y tế:  

 Kết hợp với cán bộ tuyến thành phố chọn 1 tổ trên địa bàn có đối tượng phù 

hợp nêu trên để thực hiện điều tra.  

Các Trạm Y tế phường 1, phường 2, phường 3, phường 4 căn cứ theo lịch dự 

kiến, phân công cán bộ và cộng tác viên hỗ trợ dẫn đường thực hiện điều tra tại hộ 

gia đình.  

VII. KINH PHÍ: (Phụ lục II đính kèm). 

Trên đây là kế hoạch hoạt động giám sát thường qui hộ gia đình sử dụng muối 

I-ốt năm 2022, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:       
- TYT P1, P2, P3, P4; 

- Phòng KH-TC; 

- Trung tâm KSBT (Khoa KLN); 

- BGĐ; 

- Đăng Website TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS (N)./. 

                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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Phụ lục I: 

Lịch đi điều tra giám sát hộ gia đình sử dụng muối I ốt năm 2022 

(Đính kèm Kế hoạch số: ……../KH-TTYT  ngày…..tháng 5 năm 2022  

của TTYT TP.Cao Lãnh) 

 

STT Đơn vị Ngày thực hiện Ghi chú 

1 Phường 1 13/6/2022  

2 Phường 2 14/6/2022  

3 Phường 3 15/6/2022  

4 Phường 4 16/6/2022  

Lưu ý: Tùy tình hình công tác đột xuất khác, cán bộ tuyến huyện sẽ liên hệ 

trực tiếp (nếu có thay đổi) với Trạm Y tế để sắp xếp thời gian phù hợp.  
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Phụ lục II: 

KINH PHÍ THỰC HIỆN 

(Đính kèm Kế hoạch số: ……../KH-TTYT  ngày…..tháng 5 năm 2022  

của TTYT TP.Cao Lãnh) 

 

STT Nội dung Số lượt/ 

số ngày 

Mức chi Thành tiền 

1 Thuê CTV dẫn đường 4 98.000 392.000 

2 Công phỏng vấn, tư vấn 

HGĐ (CBYT) 

4 70.000 280.000 

3 Bồi dưỡng người dân 

tham gia phỏng vấn 

60 20.000 1.200.000 

 Tổng cộng  1.872.000đ 

Bằng chữ: (Một triệu, tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng) 
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