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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021-2030,  

giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 

    

Căn cứ kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/06/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên về việc Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 
2021 đến năm 2025; Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 thuộc lĩnh vực được giao như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử 

vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ - trẻ em lồng 

ghép trong chăm sóc trước, trong và sau sinh nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực người 

dân tộc thiểu số: 

- Đến năm 2025:  

+ Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%; tỷ lệ trẻ suy 

dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 16%. 

+ 75% bà mẹ thực hành cho trẻ bú sớm và 25% bà mẹ cho trẻ bú mẹ hoàn toàn 

trong 6 tháng đầu; 60% bà mẹ tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến khi trẻ được 24 tháng tuổi 

hoặc lâu hơn; 70% bà mẹ cho trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi ăn bổ sung đúng cách. 

+ 50% số Trạm Y tế xã, phường có thực hiện triển khai tư vấn dinh dưỡng cho 

bà mẹ mang thai, bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi trong gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ 

chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe. 

- Trên 95% bà mẹ trong vòng 1 tháng ngay sau sinh được uống VitaminA. 

- Trên 90% phụ nữ mang thai được uống viên sắt/acid folic ít nhất 3 tháng 

trongthời kỳ mang thai. 

2.2. Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em: 

- Trên 95 % phụ nữ đẻ được quản lý thai và phụ nữ có thai khi sinh được cán bộ 

y tế chăm sóc. 

- Trên 95% phụ nữ đẻ được khám thai ≥ 3 lần trong 3 tháng thai kỳ. 

- Trên 95 % bà mẹ và trẻ sơ sinh được cán bộ y tế chăm sóc trong tuần đầu sau 

sinh. 

- Giảm tai biến sản khoa. 
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- Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi (trên 1.000 trẻ đẻ sống) dưới 10 ‰. 

- Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi (trên 1.000 trẻ đẻ sống) dưới 14 ‰. 

2.3. Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em: 

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về lợi ích của việc khám thai định 

kỳ và chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, 

cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng; về lợi ích việc sàng lọc trước 

sinh, sơ sinh; lợi ích việc tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi; tập trung truyền thông 

những tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, lựa chọn giới tính thai nhi. 

- Tập trung cung cấp thông tin và truyền thông vận động đối với phụ nữ có thai, 

bà mẹ nuôi con nhỏ, người chăm sóc trẻ và gia đình, đặc biệt là các đối tượng ở vùng 

sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Đa dạng hóa các phương thức truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng. 
Chú trọng thông tin, truyền thông qua hệ thống cơ sở, cán bộ y tế cơ sở, Hội phụ nữ, 

thông tin tại thôn bản thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Phổ biến kiến thức và kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế, cán bộ Hội phụ nữ 

các cấp, nhất là cấp cơ sở về chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời. 

- Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh bằng hình thức phù hợp đối với 

các tổ chức, cá nhân có thành tích, các mô hình thực hiện có hiệu quả. 

- Giáo dục, tư vấn cho vị thành niên, thanh niên về sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ, 

các biện pháp tránh thai, khám kiểm tra sức khoẻ trước khi kết hôn… 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác tham mưu, chỉ  đạo, điều hành 

- Phối hợp xây dựng quy chế phối hợp can thiệp dinh dưỡng đa chiều với ngành 

nông nghiệp, giáo dục và chính quyền địa phương. 

- Các đơn vị y tế trong toàn tỉnh chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy 

Đảng, Chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, điều hành việc tổ chức, thực hiện Kế 
hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm đạt được các mục tiêu kế 

hoạch. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ (6 tháng, 12 tháng). 

2. Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng 

- Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thông dinh dưỡng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về phòng chống suy dinh dưỡng, đặc biệt là phòng chống suy dinh 

dưỡng thấp còi, thiếu vi chất dinh dưỡng, kiểm soát thừa cân - béo phì và các bệnh mạn 

tính không lây liên quan đến dinh dưỡng cho mọi tầng lớp nhân dân. Tập trung vào các 

biện pháp cải thiện chất lượng nuôi dưỡng trẻ nhỏ, chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày 

đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em. Chăm sóc phụ nữ có thai và 

nữ tuổi vị thành niên. Công tác giáo dục truyền thông cần thực hiện phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, theo đặc thù phong tục, tập quán của từng vùng, kế thừa và phát huy 

truyền thống văn hóa ăn uống có lợi để duy trì và nâng cao sức khỏe của nhân dân. 

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên: Các phim, phóng 

sự ngắn với các thông điệp truyền thông như: Ngày vi chất dinh dưỡng 1-2/6, Tuần lễ 
dinh dưỡng và phát triển 16-23/10, các chủ đề: Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý; 

Dinh dưỡng hợp lý giúp nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ; Nuôi con bằng sữa mẹ; 

Chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Phổ biến cho các bà mẹ đang mang thai và 
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có con nhỏ về tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời của trẻ; kiến 

thức nuôi con bằng sữa mẹ; cho trẻ bú đúng cách; dinh dưỡng hợp lý và nếp sống năng 

động giúp phòng chống bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, bệnh tim mạch, 

bệnh ung thư, các bệnh phổi mãn tính; Bữa ăn dinh dưỡng học đường đáp ứng nhu cầu 

theo khuyến nghị của Bộ Y tế về đảm bảo dinh dưỡng hợp lý theo từng lứa tuổi và đa 

dạng thực phẩm, góp phần nâng cao thể lực và trí tuệ của học sinh; Thức ăn nhanh làm 

thay đổi thói quen ăn uống và gắn liền với thừa cân béo phì;... 

- Phối hợp với các đoàn thể như Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh Đoàn.... tổ chức các 

buổi hội thảo, cuộc thi tìm hiểu kiến thức và thực hành dinh dưỡng tại cộng đồng; lồng 

ghép tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng trong các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của 

các tổ chức đoàn thể và các câu lạc bộ. 

3. Công tác đào tạo, tập huấn 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, hoạt động mạng 
lưới, chuyên môn cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng tuyến huyện, xã và đội ngũ 

cộng tác viên dinh dưỡng (ưu tiên các huyện miền núi...), tập trung các nội dung: Chăm 

sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời; sử dụng biểu đồ tăng trưởng; kỹ thuật cân, đo; chế 

biến thức ăn bổ sung hợp lý; dinh dưỡng hợp lý cho mọi lứa tuổi (đặc biệt cho phụ nữ 

mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi); thừa cân - béo phì; các bệnh mạn tính liên quan đến 

dinh dưỡng; phương pháp tổ chức truyền thông kết hợp với thực hành dinh dưỡng tại 

cộng đồng. 

4. Hoạt động dinh dưỡng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của khoa/tổ Dinh dưỡng tại các các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ làm công 

tác dinh dưỡng lâm sàng - tiết chế. 

- Xây dựng và triển khai các hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng điều trị, 

dinh dưỡng lâm sàng, tiết chế. 

- Tổ chức truyền thông, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân 
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. 

- Triển khai các quy định về dinh dưỡng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

như thực hiện tiêu chí dinh dưỡng và nuôi con bằng sữa mẹ trong Bộ tiêu chí chất 

lượng bệnh viện. 

5. Theo dõi điều tra, giám sát dinh dưỡng 

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát các chương trình can thiệp, các chỉ tiêu thiết 

yếu, kể cả các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng tại cộng đồng. 

- Triển khai cân, đo trẻ từ 0-60 tháng tuổi tại các xã, thị trấn trên địa bàn, lồng 

ghép với ngày vi chất dinh dưỡng (1/6) để đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tại các 

huyện. 

6. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết 

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng theo quy định. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 

Dự kiến tổng kinh phí địa phương: 1.050 triệu đồng (Bằng chữ : một tỷ không 

trăm năm mươi triệu đồng). 

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm) 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Là cơ quan chuyên môn thường trực, tham mưu cho Sở Y tế tổ chức triển khai 

hiệu quả kế hoạch. 

- Tổ chức tập huấn, giám sát hỗ trợ tuyến cơ sở thường xuyên, đột xuất việc 

thực hiện các hoạt động chuyên môn của kế hoạch. 

- Là đầu mối theo dõi tình hình, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 

và định kỳ báo cáo Sở Y tế; đề xuất các giải pháp để chủ động tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện theo quy định; tổ chức sơ kết hằng năm, tổng kết 

việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2025. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao 
thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng, thực hành về dinh dưỡng hợp lý cho bà 

mẹ, trẻ em; kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; kỹ thuật cân, đo, theo dõi 

biểu đồ tăng trưởng của trẻ dưới 5 tuổi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng... cho cán bộ 

chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡng. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường và Phòng Dân số - Y tế cơ sở thực hiện 

triển khai tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi trong 

gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức 

khỏe, lồng ghép tư vấn về dinh dưỡng vào các buổi tiêm chủng thường xuyên. 

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình liên 

quan đến dinh dưỡng tại các thôn, buôn trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ các chỉ tiêu 

nhân trắc ở trẻ dưới 5 tuổi; cân nặng trẻ sơ sinh, phối hợp thu thập số liệu về dinh 

dưỡng tại cộng đồng. 

3. Các phòng và đơn vị  thuộc Sở Y tế 

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: Từ năm 2021 đến năm 2025 của Sở Y tế. Yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai 

thực hiện tốt kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân tộc; 
- GĐ, các PGĐ SYT; 
- TTKSBT (th/hiện); 
- TTYT các huyện/TX/TP (th/hiện); 
- Các phòng, đơn vị thuộc SYT; 
- Lưu VT, NVY (H).  

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Lê Xuân Bích 
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PHỤ LỤC 1: DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022-2025  
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày      tháng    năm 2022 của Sở Y tế) 

         Đơn vị tính: Triệu đồng 

Ngân sách Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

A. Kinh phí hoạt động cho tuyến tỉnh     

1. Tập huấn chăm sóc dinh dưỡng 

trong 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ - 

trẻ nhỏ l; Chăm sóc sức khỏe, giảm tử 

vong bà mẹ, trẻ em cho nhân viên y tế 

(3 huyện Sơn Hoà, Sông Hinh, Đồng 

Xuân) 

 44 44 44 

2. Kiểm tra, giám sát, đánh gíá hoạt 

động 
 20,5 20,5 20,5 

3. Giáo dục truyền thông về dinh 

dưỡng (Truyền thông lưu động, phát 

thanh, truyền hình, in tờ rơi, pano…) 

 80 80 80 

B. Kinh phí hoạt động cho tuyến 

huyện 
    

1. Tập huấn chăm sóc dinh dưỡng 

trong 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ - 

trẻ nhỏ l; Chăm sóc sức khỏe, giảm tử 

vong bà mẹ, trẻ em cho y tế thôn, buôn 

(3 huyện Sơn Hoà, Sông Hinh, Đồng 

Xuân) 

 48 48 48 

2. Chi hỗ trợ xã tổ chức cân đo cho trẻ 

em dưới 5 tuổi ngày 01/6 hàng năm 
 37,5 37,5 37,5 

3. Kiểm tra, giám sát, đánh gíá hoạt 

động 
 20 20 20 

4. Giáo dục truyền thông về dinh 

dưỡng (Truyền thông lưu động, phát 

thanh, truyền hình, in tờ rơi, pano…) 

 60 60 60 

Tổng cộng  350 350 350 
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PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày      tháng    năm 2022 của Sở Y tế) 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

STT Nội dung thực hiện Cơ sở tính số lượng 

Tổng nhu cầu kinh phí  

ĐVT 
Số 

lượng 

Định 

mức/ 

Đơn giá 

(dự kiến) 

Thành 

tiền 

1 2 3 4 5 6 7=5 x6 

  TỔNG CỘNG         350.000 

A Kinh phí hoạt động cho tuyến tỉnh         144.500 

1 

Tập huấn chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 
 ngày đầu đời cho bà mẹ - trẻ nhỏ l; Chăm 

sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em 

cho nhân viên y tế (3 huyện Sơn Hoà, Sông 

Hinh, Đồng Xuân) 

  

 

    

44.000 

- Tiền nước uống 25 người x 1 ngày x 9 lớp = 225 người Người 225 40 9.000 

- Tiền giảng viên:  02 buổi/ngày x 1 ngày x 9 lớp = 18 buổi Buổi 18 700 12.600 

- Công tác phí GV, BTC, lái xe:  04 người/ngày x 01 ngày x 8 lớp = 32 người Người 32 150 4.800 

- Xăng đi đại lại GV, phụ giảng, BTC, lái xe   

 

    7.350 

- Cắt khẩu hiệu 01 cái/lớp x 9 lớp = 09 cái Cái 9 300 2.700 

- Trang trí Hội trường, phục vụ…  9 lớp Lớp 9 200 1.800 

- Tiền pho to tài liệu, VPP 25 bộ x 9 lớp = 225 bộ Bộ 225 30 5.750 

2 

 - Kiểm tra, giám sát, đánh gíá hoạt động    

 

    20.500 

 + CTP lưu trú 
9 ngày x 3 người/ngày x 2 đợt/năm = 54 

người Người 54 150 8.100 

 + Khoán nghỉ đêm 
6 đêm x 3 người/đêm x 2 đợt/năm = 36 

người Người 36 150 5.400 
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STT Nội dung thực hiện Cơ sở tính số lượng 

Tổng nhu cầu kinh phí  

ĐVT 
Số 

lượng 

Định 

mức/ 

Đơn giá 

(dự kiến) 

Thành 

tiền 

 + Xăng xe dự kiến:   

 

    7.000 

3 

Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng 

(Truyền thông lưu động, phát thanh, truyền 

hình, in tờ rơi, pano…) 

  
 

    80.000 

B Kinh phí cho các huyện (1+2+3)   

 

    205.500 

1 

Tập huấn chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 

 ngày đầu đời cho bà mẹ - trẻ nhỏ l; Chăm 

sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em 

cho y tế thôn, buôn (3 huyện Sơn Hoà, Sông 

Hinh, Đồng Xuân) 

  

 

    

48.000 

Đồng Xuân (số xã, thị trấn: 11) 4 lớp/năm Lớp 4 4000 16.000 

Sơn Hoà (số xã, thị trấn: 14) 4 lớp/năm Lớp 4 4000 16.000 

Sông Hinh (số xã, thị trấn: 11) 4 lớp/năm Lớp 4 4000 16.000 

2 

Chi hỗ trợ xã tổ chức cân đo cho trẻ em 

dưới 5 tuổi ngày 01/6/2022 
  

 

    37.500 

 - Xây dựng băng rôn, khẩu hiệu phát xuống xã 

(500.000đ/xã/đợt) 
  

 

    19.500 

Đồng Xuân (số xã, thị trấn: 11) 12 cái Cái 12 500 6.000 

Sơn Hoà (số xã, thị trấn: 14) 15 cái Cái 15 500 7.500 

Sông Hinh (số xã, thị trấn: 11) 12 cái Cái 12 500 6.000 

 - Hỗ trợ mua nước uống…500.000 

đồng/xã/đợt   
  

 

    18.000 

Đồng Xuân (số xã, thị trấn: 11) 11 xã Xã 11 500 5.500 

Sơn Hoà (số xã, thị trấn: 14) 14 xã Xã 14 500 7.000 
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STT Nội dung thực hiện Cơ sở tính số lượng 

Tổng nhu cầu kinh phí  

ĐVT 
Số 

lượng 

Định 

mức/ 

Đơn giá 

(dự kiến) 

Thành 

tiền 

Sông Hinh (số xã, thị trấn: 11) 11 xã Xã 11 500 5.500 

3 

Kiểm tra, giám sát, đánh gíá hoạt động    

 

    60.000 

Đồng Xuân (số xã, thị trấn: 11) 02 đợt/năm Đợt 2 10.000 20.000 

Sơn Hoà (số xã, thị trấn: 14) 02 đợt/năm Đợt 2 10.000 20.000 

Sông Hinh (số xã, thị trấn: 11) 02 đợt/năm Đợt 2 10.000 20.000 

4 

Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng 

(Truyền thông lưu động, phát thanh, truyền 

hình, in tờ rơi, pano…)   

 

    

60.000 

Đồng Xuân (số xã, thị trấn: 11)   

 

    20.000 

Sơn Hoà (số xã, thị trấn: 14)   

 

    20.000 

Sông Hinh (số xã, thị trấn: 11)   

 

    20.000 
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