
UBND TỈNH PHÚ YÊN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          SỞ Y TẾ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY         Phú Yên, ngày        tháng 5 năm 2022  

V/v triển khai cho trẻ uống 

bổ sung Vitamin A và tẩy 

giun đợt 1 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện/Tx/Tp. 

 

Chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp với tẩy giun được tổ chức hằng 
năm tại Việt Nam, trong đó trẻ dưới 6 tuổi được bổ sung uống Vitamin A và 

thuốc tẩy giun mỗi năm 02 đợt. Đợt 1 năm 2022 sẽ được triển khai vào Ngày vi 
chất dinh dưỡng (ngày 01/6 hằng năm) trên phạm vi toàn quốc. 

 Để bảo đảm Chiến dịch được diễn ra an toàn, hiệu quả và thực hiện tốt 
nội dung Công văn số 2208/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tổ 
chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2022; Sở Y tế yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức Chiến dịch bổ sung uống Vitamin A cho trẻ em từ 6-60 tháng 

tuổi và tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi, thời gian bắt đầu từ ngày 01/6/2022.  

 Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và 

chủ động tổ chức triển khai Chiến dịch một cách phù hợp để bảo đảm tất cả trẻ 
trong độ tuổi được uống thuốc. Nếu điều kiện cho phép không nên tổ chức 

Chiến dịch trong khoảng thời gian quá dài để bảo đảm khoảng cách về thời gian 
là 4 tháng giữa hai lần uống liên tiếp. 

2. Việc tổ chức triển khai Chiến dịch theo đúng nguyên tắc phòng chống 
dịch, bảo đảm đủ cơ số thuốc, an toàn hợp vệ sinh và theo hướng dẫn chuyên 

môn:  

- Cán bộ y tế trực tiếp cho trẻ uống thuốc cần phải sàng lọc trước khi cho 
trẻ uống. Những trẻ có dấu hiệu chống chỉ định thì tạm dừng và cho uống bù vào 

thời gian thích hợp sau khi đã hết các dấu hiệu chống chỉ định này.  

- Giữ trẻ lại theo dõi ít nhất 30 phút sau uống để bảo đảm an toàn cho trẻ 

- Tổ chức cho trẻ uống bù (với những trẻ không được uống trong khoảng 
thời gian diễn ra Chiến dịch) để bảo đảm không sót đối tượng. Việc tổ chức cho 

trẻ uống bù cũng cần phải được bảo đảm an toàn theo đúng nguyên tắc phòng 
chống dịch. 

3. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng 
chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng. Có thể lồng ghép hoạt động 

truyền thông phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền 
thông phòng, chống dịch bệnh. 



4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đơn vị thường trực, đầu mối 
xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai cho trẻ uống bổ 

sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2022 tại địa phương đảm bảo an toàn, 
hiệu quả. Chủ động phối hợp với Viện dinh dưỡng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng 
- Côn trùng Trung ương trong việc hướng dẫn chuyên môn, tổ chức triển khai 

thực hiện các hoạt động nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua 
Cục Y tế dự phòng), Sở Y tế theo quy định. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm 
túc./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở GD&ĐT (phối hợp); 
- UBND các H/Tx/Tp (phối hợp);  
- GĐ, các PGĐ SYT;  
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Lê Xuân Bích 
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