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Kính gửi: 

- Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương; 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên; 

- Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh. 

Căn cứ công văn số 1876/ BYT – DP, ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Tổ chức 
uống Vitamin A đợt 1 năm 2013, Viện Dinh dưỡng đã lập kế hoạch cấp phát viên nang Vitamin A, 
thuốc tảy giun và hướng dẫn các hoạt động triển khai tại các địa phương trong chiến dịch truyền thông 
“Ngày vi chất dinh dưỡng”, từ 1-2/6/2013, với các nội dung sau: 

1. Bổ sung Vitamin A cho trẻ 6 – 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có tỷ lệ thấp còi trên 30% (có danh sách 
kèm theo) và cho trẻ 6 – 36 tháng tuổi tại 41 tỉnh còn lại; trẻ em dưới 5 tuổi bị mắc các bệnh 
nhiễm trùng và bà mẹ sau sinh con trong vòng 1 tháng đầu. 

2. Tẩy giun cho trẻ 24 – 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có tỷ lệ thấp còi trên 30% (có danh sách kèm theo). 

3. Cân đo toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi trên 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. Truyền thông phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng trên 63 tỉnh/ thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Để đảm bảo cho hoạt động trong chiến dịch truyền thông “Ngày vi chất dinh dưỡng” tại các 
địa phương được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao, Viện Dinh dưỡng đề nghị các Viện khu 
vực phối hợp tham gia trong công tác phân phối thuốc (viên nang Vitamin A và thuốc tẩy giun), đồng 
thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng tại các 
địa phương theo địa bàn đã được phân công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế. 

Kinh phí cho các hoạt động này lấy từ ngân sách của Dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng 
trẻ em” năm 2013. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CĐT. 
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