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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1824/KH-SYT Cần Thơ, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

  

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 2619/BYT-DP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y 

tế về việc Tổ chức cho trẻ em uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 

2020; 

Thực hiện Công văn số 172/VDD-PEM ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Viện 

Dinh dưỡng về việc Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 

2020; 

Thực hiện Công văn số 138/VYTCC-DDATTP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của 

Viện Y tế Công cộng về việc phân phối tổ chức triển khai bổ sung Vitamin A, tẩy 

giun đợt 1 cho trẻ dưới 5 tuổi và bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai 

năm 2020 khu vực phía nam; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Chiến dịch uống bổ sung vitamin A liều cao đợt 

1 năm 2020 cụ thể như sau:  

I. Mục tiêu 

 - Trên 98% trẻ 6 - 36 tháng được uống đúng liều viên nang vitamin A. 

- Trên 95% bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng được uống đúng liều viên 

nang vitamin A. 

- 100% trẻ dưới 5 tuổi thuộc nhóm đối tượng nguy cơ được uống đúng liều 

viên nang vitamin A. 

II. Chỉ tiêu 

Chỉ tiêu thực hiện Chiến dịch uống bổ sung vitamin A liều cao đợt 1 năm 

2020 của quận, huyện (đính kèm phụ lục). 

III. Thời gian và địa điểm 

- Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 cho trẻ 6 - 36 tháng uống viên nang 

vitamin A. 

- Các bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng được cấp phát viên nang vitamin 

A thường xuyên có sẵn tại các khoa sản của bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám 

khu vực, bảo sanh khu vực và trạm y tế. 

- Đối tượng nguy cơ được cấp phát viên nang vitamin A thường xuyên tại 

khoa nhi bệnh viện, phòng khám khu vực, trạm y tế. 

- Đối với phụ nữ mang thai được cán bộ y tế ghi toa bổ sung viên sắt/axit 

folic thường xuyên hàng tháng cho đến sau sinh một tháng. 

IV. Tổ chức thực hiện 

4.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố 

 - Tham mưu Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch uống vitamin 

A đợt 1 năm 2020. 
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- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật uống vitamin A cho cán bộ tuyến huyện, 

thành phố thực hiện tại các điểm uống vitamin A. 

- Phân bổ viên nang vitamin A, biểu mẫu thống kê báo cáo cho các quận, 

huyện, bệnh viện tuyến thành phố. 

- Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện trước, trong và sau chiến dịch. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch về Sở Y tế, Viện Y tế 

Công cộng thành phố Hồ Chí Minh và Viện Dinh dưỡng. 

- Phối hợp với các cơ quan báo đài tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về 

phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng như vitamin A, sắt, iốt,…cho trẻ em và bà 

mẹ. 

- Tổ chức giáo dục thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và bà mẹ có 

con dưới 2 tuổi và thực hiện cân trẻ đồng loạt đợt 1 năm 2020. 

4.2. Trung tâm Y tế (TTYT) quận, huyện 

 - Phân bổ chỉ tiêu, cấp phát viên nang vitamin A cho trạm y tế xã, phường, 

thị trấn và bệnh viện quận, huyện (nếu có). 

 - Giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện trong cộng đồng. Thống kê báo cáo 

theo biểu mẫu quy định. 

 - Chỉ đạo tổ giáo dục sức khỏe: viết bài tuyên truyền gởi cho đài truyền 

thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn và gởi bài cho các ban ngành đoàn thể. 

 - Chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn: 

+ Chủ động phối hợp với Đài truyền thanh, các ban ngành xã, phường, thị 

trấn tuyên truyền cho người dân biết tác hại của thiếu vitamin A, thiếu sắt, thiếu 

iốt,... vào thời gian thực hiện chiến dịch. 

+ Quản lý đối tượng: tất cả trẻ 6 - 36 tháng, tức trẻ sinh từ ngày 15/5/2017 

đến ngày 15/12/2019. Dựa vào sổ tiêm chủng, để tổng hợp danh sách trẻ uống 

vitamin A. 

+ Tổ chức cho uống vitamin A theo địa bàn từng ấp/khu vực và lồng ghép 

với lịch tiêm chủng mở rộng tháng 6 tổ chức uống vét theo kiểu cuốn chiếu dứt 

điểm từng ấp/khu vực. 

+ Sau chiến dịch, việc cho uống vitamin A cho đối tượng nguy cơ, bà mẹ 

sau sinh phải được duy trì thường xuyên. 

+ Ghi toa mua uống bổ sung viên sắt cho phụ nữ mang thai và sau sinh trong 

vòng một tháng phải được thực hiện hàng tháng. 

+ Giám sát việc thực hiện tại cộng đồng; kiểm tra danh sách trẻ suy dinh 

dưỡng, trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng và kiểm tra các biện pháp tác động của địa 

phương đến trẻ suy dinh dưỡng. 

4.3. Bệnh viện Phụ sản; Bệnh viện đa khoa và TTYT quận, huyện 

- Chỉ đạo Khoa Sản: 

+ Cấp phát viên nang vitamin A cho các bà mẹ sau sinh trong vòng một 

tháng và chưa được uống vitamin A. 

+ Ghi toa mua uống bổ sung viên sắt cho thai phụ sau mỗi lần khám thai và 

sinh tại các quận, huyện.  
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- Chỉ đạo cho khoa Nhi cho đối tượng nguy cơ đang điều trị tại bệnh viện 

TTYT quận, huyện uống vitamin A. 

4.4. Thực hiện chiến dịch 

- Thời gian: từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020. 

- Địa điểm: tại các trạm y tế, trẻ uống vitamin A trước sự giám sát của nhân 

viên y tế. 

- Liều lượng vitamin A 

+ Trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi: Trẻ sinh từ ngày 01/6/2019 đến 

15/12/2019 uống một viên nang vitamin A 100.000 đơn vị (màu xanh). 

+ Trẻ 12- 36 tháng tuổi: Trẻ sinh từ ngày 15/5/2017 đến 30/5/2019 uống 

một viên nang vitamin A 200.000 đơn vị (màu đỏ). 

+ Trẻ dưới 06 tháng không được bú sữa mẹ hoàn toàn uống một giọt vitamin 

A viên màu xanh (tương đương 50.000 đơn vị). 

+ Trẻ trên 36 tháng đến 5 tuổi thuộc nhóm nguy cơ (suy dinh dưỡng, sau 

bệnh sởi, tiêu chảy kéo dài, nhiễm trùng đường hô hấp,…) uống một viên nang 

Vitamin A 200.000 đơn vị.  

+ Bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng uống một viên nang vitamin A 

200.000 đơn vị. 

- Các đơn vị thực hiện chiến dịch báo cáo kết quả hàng ngày bằng điện 

thoại, sau đó báo cáo bằng văn bản và biểu mẫu về TTYT quận, huyện trước ngày 

09/6/2020. TTYT quận, huyện tổng hợp và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố trước ngày 11/6/2020. 

V. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí cho việc tổ chức cấp phát vitamin A đợt 1/2020 dự kiến từ nguồn 

kinh phí của Chiến lược quốc gia dinh dưỡng năm 2020. 

Để thực hiện Ngày vi chất dinh dưỡng và Chiến dịch cấp phát vitamin A đợt 

1 năm 2020 đạt chỉ tiêu, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch triển 

khai thực hiện; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố làm đầu mối tổ chức 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- Cục Y tế dự phòng; 
- Viện Dinh dưỡng; 

- Viện Y tế Công cộng TP. HCM; 

- UBND thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế quận, huyện; 

- Đài Phát thanh Truyền hình TPCT (để hỗ trợ); 

- Báo Cần Thơ (để hỗ trợ); 

- Lưu: VT, KHTC, YDQLHN 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Nhanh 
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PHỤ LỤC 

Chỉ tiêu thực hiện uống bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2020 của các quận, huyện 

(Đính kèm Kế hoạch số: 1824/KH-SYT ngày 22  tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế) 

 

Đối tượng 
Ninh 

Kiều 

Bình 

Thủy 

Cái 

Răng 

Ô 

Môn 
Cờ Đỏ 

Thới 

Lai 

Thốt 

Nốt 

Vĩnh 

Thạnh 

Phong 

Điền 

Tổng 

cộng 

Tổng số trẻ 6 - 36 tháng 8.333 4.476 5.833 5.417 4.736 4.092 6.083 4.165 3.890 47.025 

Tỉ lệ trẻ 6 - 36 tháng được uống Vitamin A (%) >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 

Tổng số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng  1.500 607 581 1.084 833 766 1.217 736 650 7.974 

Tỉ lệ bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được 

uống Vitamin A (%) 
>95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 

Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi thuộc nhóm đối tượng nguy 

cơ được uống Vitamin A (%) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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