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Kính gửi: Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện trong tỉnh. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, theo đó Tháng hành động vì 

trẻ em năm 2019 được triển khai từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2019 với chủ đề 

“Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, Sở Y tế đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tất cả các đơn vị tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến rộng rãi 

về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em 2019 và các hoạt động phòng chống tai nạn, 

thương tích trẻ em đến tất cả nhân viên y tế. Tổ chức tốt ngày Quốc tế Thiếu nhi 

1/6 cho trẻ em là con của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Treo khẩu 

hiệu tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại cơ quan, đơn vị bắt 

đầu từ 01/6- 30/6/2016 (Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền tạiPhụ lục 1kèm theo). 

2.Các cơ sở khám chữa bệnh:  

- Tổ chức thực hiện tốt hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, nhất 

là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 

sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn. Đảm bảo việc cấp cứu, 

điều trị kịp thời cho trẻ em bị bệnh, tai nạn thương tích.Thực hiện tốt công tác 

chăm sóc sức khỏe, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho trẻ em bị bạo lực, xâm 

hại, tai nạn thương tích, đuối nước. 

- Thực hiện tốt công tác xã hội trong bệnh viện; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn đang điều 

trị tại cơ sở khám chữa bệnh. 

- Vận động quyên gópủng hộ, xã hội hóa để tổ chức các khu vui chơi, giải 

trí cho trẻ em trong cơ sở khám chữa bệnh (đồ chơi, tranh ảnh, sách báo, công 

viên…) tại khu vực Khoa Nhi, phòng khám Nhi, buồng điều trị có trẻ emtạo 

không gian thân thiện với trẻ khi đến khám, điều trị tại bệnh viện…Bố trí 

khoa/khu điều trị, buồng bệnh thuận lợi, phùhợp với tâm lý trẻ em,… 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác truyền 

thông về Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề“Chung tay vì trẻ em 

nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Tăng cường cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ 



năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; phòng, chống các 

dịch bệnh mùa hè; kiến thức và kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ; chế độ dinh 

dưỡng và cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi.  

- Tổ chức thực hiện tốt các chiến dịch tẩy giun cho trẻ em và Ngày Vi chất 

dinh dưỡng 2019; chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi để đánh giá thực trạng tỷ 

lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019. 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật 

để chủ động phòng ngừa các dịch bệnh trong mùa hè, nhất là các bệnh dịch hay 

mắc ở trẻ em. 

- Hướng dẫn quy trình,chỉ đạotriển khai thực hiện xây dựng cộng đồng an 

toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; theo dõi, giám sát, đánh giá và 

báo cáo tình hình tai nạn thương tích trẻ em theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm y tế/y tế dự phòng 

tuyến huyệnđể chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

5. Trung tâm Y tế/Y tế dự phòng các huyện, thành phố, thị xã:  

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng, chống dịch bệnh để chủ 

động phòng ngừa các dịch bệnh trong mùa hè, nhất là các bệnh dịch hay mắc ở 

trẻ em. 

-Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đưa trẻ em đi tiêm 

chủng vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đầy đủ; tăng cường truyền 

thông cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh 

dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi. 

- Hướng dẫn quy trình, triển khai xây dựng cộng đồng an toàn, phòng 

chống tai nạn thương tích cho trẻ em; theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo tình 

hình tai nạn thương tích trẻ em theo quy định 

Các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 

2019về Sở Y tếtrước ngày 29/6/2019(theo mẫu tại phụ lục 2 đính kèm)bằng văn 

bản và file mềm vào email: phucnh.syt@hatinh.gov.vnđể tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở(để báo cáo); 

- Sở LĐTBXH (để biết); 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 
 

 

Trần Xuân Dâng 

mailto:phucnh.syt@hatinh.gov.vn


 

Phụ lục 1 

THỜI GIAN, THÔNG ĐIỆP VÀ KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG  

Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 

(Kèm theo Công văn số 878 /SYT-NVY, ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Sở Y tế 

 

1. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019.  

2. Chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”  

3. Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông:  

- Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số;  

- Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau;  

- Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em;  

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;  

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em;  

- Hãy gọi số 111 để bảo vệ trẻ em. 

  



Phụ lục 2 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2019 

 

 

I. Công tác chỉ đạo: 

II. Kết quả đạt đƣợc: 

1. Công tác tuyên truyền: treo khẩu hiệu, băng rôn, phát thanh, tờ rơi về 

tháng hành động;  

2. Nội dung các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị 

- Các đơn vị y tế dự phòng:  

+ Công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và y tế trường học 

+ Công tác bảođảm ATVS thực phẩm 

+ Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: Số trẻ em, bà mẹ (tỷ lệ) 

được Tẩy giun, uống Vitamin A; 

+ Việc tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho trẻ em là con của cán bộ, công 

chức, viên chức trong đơn vị: Hình thức tổ chức, kinh phí quà tặng, phần 

thưởng…. 

- Các cơ sở khám chữa bệnh: 

+ Việc triển khai các hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh đối với trẻ em. 

+ Các hoạt động tặng quà, biểu diễn văn nghệ, vận động quyên góp ủng hộ 

trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khănđiều trị tại bệnh viện; 

số trẻ em được tặng quà; số kinh phí..  

+ Số buồng bệnh, khu vui chơi, đồ chơi được mua sắm, đầu tư; số kinh phí 

+ Việc tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho trẻ em là con của cán bộ, công 

chức, viên chức trong đơn vị: Hình thức tổ chức, kinh phí quà tặng, phần 

thưởng…. 

 

Nơi nhận:      THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

- TTKSBT;      (Ký tên và đóng dấu) 

- Lưu:…… 
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