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Số: 101/VDD-PEM  
V/v: Triển khai uống Vitamin A đợt 1 và 
ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2012  

Hà Nội, ngày 26  tháng 3 năm 2012  

 
Kính gửi:  

- Sở Y tế  
- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/Thành phố 
- Trung tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản 
- Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe  

 
 Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế (1408/BYT-DP ngày 16/3/2012), Viện Dinh dưỡng được giao làm 
đầu mối hướng dẫn tổ chức triển khai “Ngày Vi chất dinh dưỡng” (01-02/6/2012). Đề nghị Sở Y tế các 
tỉnh/thành phố chỉ đạo 3 Trung tâm triển khai các hoạt động như sau: 
 

1. Trung tâm Y tế dự phòng: 
 Tổ chức triển khai hoạt động bổ sung viên nang Vitamin A liều cao cho trẻ từ 6-36 tháng 

tuổi. 
 Đối với những tỉnh/thành phố có tỷ lệ SDD thấp còi cao trên 30% (có danh sách kèm theo) 

triển khai hoạt động bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi kết hợp với tẩy 
giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi. 

2. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản: 
 Triển khai hoạt động cân, đo trẻ dưới 5 tuổi. 
 Tổ chức các lớp thực hành dinh dưỡng, truyền thông giáo dục dinh dưỡng. 
 Triển khai các hoạt động dinh dưỡng theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Dự án. 

3. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe: Triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục dinh 
dưỡng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 
Ban điều hành Dự án đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và 

giám sát hoạt động này và báo cáo kết quả về Viện Dinh dưỡng trước ngày 06/7/2012 để tổng hợp báo cáo 
Bộ Y tế. 

 
Mọi vấn đề phát sinh trong công tác tổ chức, triển khai xin thông báo về Phòng Chỉ đạo tuyến – Viện 

Dinh dưỡng. 
 

 Xin trân trọng cảm ơn! 
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- Như trên (Đã ký) 
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