P.6
BỘ Y TẾ ‐ VIỆN DINH DƯỠNG
TỔNG ĐIỀU TRA DINH DƯỠNG TOÀN QUỐC NĂM 2009

Phiếu thu thập thông của cán bộ quản lý
các hoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng
(dành cho Lãnh đạo Trung tâm Sức khỏe sinh sản và Trung tâm y tế dự phòng tỉnh)

Nhằm đánh giá hiệu quả các hoạt động của Chiến lược quốc gia Dinh dưỡng giai đoạn
2001‐2010 làm cơ sở để xây dựng các mục tiêu, chiến lược về dinh dưỡng trong giai đoạn
tới. Viện Dinh dưỡng‐ Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh,
tiến hành Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc năm 2009.
Để có thông tin toàn diện hơn về các hoạt động dinh dưỡng tại cồng đồng và là cơ sở để xây
dựng chiến lược dinh dưỡng quốc gia trong 10 năm tới, chúng tôi đề nghị Lãnh đạo Trung
tâm Sức khỏe sinh sản và Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cung cấp thông tin theo mẫu dưới
đây
Nếu ở trung tâm có điều kiện sử dụng máy vi tính và thư điện tử thì.yêu cầu các tỉnh đánh
trực tiếp vào tệp mẫu này sử dụng phần mềm Microsoft Word và phông tiếng Việt
UNICODE. Nếu phiếu thu thập thông tin của trung tâm Y tế dự phòng thì tệp sẽ có tên
“P6_YTDP_{Tên tỉnh}.doc;nếu của trung tâm Sức khỏe sinh sản thì tệp sẽ có tên
“P6_SKSS_{Tên tỉnh}.doc; Thư gứi phiếu đính kèm xin gửi về địa chỉ
ledanhtuyen@gmail.com hoặc hongtruongph@yahoo.com.vn
Nếu không có điều kiện gửi bằng email, xin gửi theo đường công văn về địa chỉ:
“Khoa Giám Sát Dinh Dưỡng, Tổ thư ký tổng điều tra dinh dưỡng 2009,
phòng 308. Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia,
48B Tăng Bạt Hổ, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội. Điện thoại: 04‐3971 6139
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A.

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH:

A1

Tỉnh/ Thành phố:

A2

Cơ quan quản lý

A3

Họ và tên cán bộ cung cấp
thông tin

# ...........................................................................

A4

Chức vụ của cán bộ cung
cấp thông tin

# ...........................................................................

A5

Ngày báo cáo

I.

Chính sách và cơ chế liên quan đến hoạt động dinh dưỡng cộng đồng:

# ........................................................
Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
Trung tâm sức khỏe sinh sản tỉnh

(Ngày/tháng/năm)

1
2

_ _ / _ _ /2009

Thuận lợi:
Khó khăn:
II.

Hoạt động chuyên môn:
Các hoạt động triển khai có hiệu quả (kể tên):
Các hoạt động triển khai gặp khó khăn (kể tên, nêu rõ nguyên nhân khó khăn):

III.

Ngân sách hỗ trợ cho hoạt động dinh dưỡng của trung tâm:
Năm 2006:……………. triệu đồng

Năm 2007: …………….triệu đồng

Năm 2008: …………… triệu đồng

Năm 2009: ……………. triệu đồng

Các khoản hỗ trợ thêm của địa phương được chi cho các hoạt động sau
(kể tên):
……………………………………………………………………………………..
IV.

Hệ thống triển khai:

1/

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu y tế/ phòng chống suy dinh dưỡng tỉnh:
Số lần họp trong năm 2008: ………
2

Thành viên ban chỉ đạo của tỉnh có đi kiểm tra hoạt động dinh dưỡng tại xã/
phường: 1. Có 2. Không
2/

Phối hợp của trung tâm sức khỏe sinh sản và y tế dự phòng trong xây dựng kế
hoạch và triển khai hoạt động:
Nắm được kế hoạch hoạt động trong năm của trung tâm kia: 1. Có

2. Không

Có các cuộc họp bàn về phối hợp hoạt động giữa 2 trung tâm: 1. Có 2. Không
nếu có, kể tên các hoạt động phối hợp giữa 2 trung tâm:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3/

Hệ thống triển khai tại cộng đồng (tuyến huyện, tuyến xã và cộng tác viên):
Tuyến huyện:
Điểm mạnh:
Vấn đề tồn tại:
Tuyến xã:
Điểm mạnh:
Vấn đề tồn tại:
Mạng lưới cộng tác viên:
Điểm mạnh:
Vấn đề tồn tại:

V.

Các đề xuất về các hoạt động dinh dưỡng ở địa phương (nêu chi tiết):
1.

Đề xuất về chính sách

2.

Đề xuất về hệ thống quản lý, chỉ đạo, triển khai chương trình
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3.

Đề xuất về ngân sách

4.

Đề xuất về định mức chế độ:

5.

Đề xuất về hỗ trợ của địa phương

Xác nhận của Trung tâm
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