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BỘ Y TẾ 

VIỆN DINH DƯỠNG 

Số:           /BC-VDD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà nội, ngày        tháng 12  năm 2017 

 

BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TUẦN LỄ “DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN” 

 
Kính gửi:   

- Cục Y tế Dự phòng, 

- Vụ Truyền thông Thi đua khen thưởng – Bộ Y tế. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Để thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng (2011 - 2020) và nhân Ngày Lương thực Thế 

giới (16/10), Bộ Y tế chỉ đạo phát động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” (từ ngày 16 - 23/10) với 

chủ đề: “Bảo đảm an ninh lương thực và Phát triển nông thôn: nền tảng để giảm suy dinh dưỡng bền 

vững”. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 Hướng dẫn, vận động, khuyến khích người dân chủ động phát triển sản xuất VAC gia đình gắn 

liền với ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và 

phát triển bền vững; ứng dụng giống mới, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hợp lý để tạo ra nguồn 

thực phẩm an toàn giúp cải thiện chất lượng bữa ăn và tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc 

sống gia đình. Đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình ở những vùng khó khăn, vùng thường chịu 

ảnh hưởng của thiên tai, lụt bão để tạo ra nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn, đa dạng, giàu dinh 

dưỡng.  

  Phối hợp với ngành Nông nghiệp và các ngành liên quan để triển khai các giải pháp để đảm bảo 

an ninh thực phẩm cho các hộ gia đình và từng cá thể; đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm sẵn 

có, thường xuyên liên tục, cung cấp ổn định, vững bền để mọi người dân tiếp cận nguồn lương 

thực thực phẩm cần thiết, bổ dưỡng và an toàn cho sức khỏe trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đồng 

thời đưa các kỹ thuật mới và đưa giống mới vào trồng trọt, chăn nuôi để sản phẩm có giá trị và 

năng suất cao, kỹ thuật bảo quản và chế biến sau thu hoạch tới mọi gia đình để đảm bảo an ninh 

lương thực và an ninh dinh dưỡng. 

  Nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng cho người dân nhằm thay đổi hành vi có lợi cho sức 

khỏe: Chăm sóc dinh dưỡng sớm trong 1000 ngày đầu đời của trẻ, ăn uống đầy đủ và cân đối theo 

nhu cầu lứa tuổi; Biết cách lựa chọn, chế biến và sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm sẵn có tại gia 

đình và địa phương; Tổ chức bữa ăn đa dạng từ nhiều loại thực phẩm, đảm bảo đủ dinh dưỡng, cân 

đối và hợp lý; Thực hiện ăn uống hợp lý, dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường vận động thể lực 

để phòng chống các bệnh mạn tính không lây, thừa cân béo phì, suy dinh dưỡng thấp còi, góp phần 

nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam. 
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  Tăng cường các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” bằng 

nhiều hình thức, đa dạng, phong phú nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho người 

dân về bảo vệ môi trường, kỹ năng ứng phó thảm họa thiên tai, chủ động chống đói nghèo, đảm 

bảo an ninh thực phẩm và an ninh dinh dưỡng, ăn uống đa dạng và hợp lý để phòng chống bệnh 

không lây nhiễm, phòng chống suy dinh dưỡng, nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam; đẩy 

mạnh kiểm tra giám sát các hoạt động và kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trong Tuần lễ 

này.  

  Khuyến khích người dân tham gia, ủng hộ chính quyền các cấp đầu tư phát triển nông thôn mới 

tạo ra kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ hiện đại nhất là đường giao thông tạo điều kiện thuận 

lợi cho phát triển kinh tế gia đình và phát triển xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn 

hóa và tinh thần cho người dân; Dịch vụ y tế và giáo dục được cải thiện, người dân được hưởng lợi 

từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, có đời sống văn hóa lành mạnh và  môi trường sống 

xanh sạch. 

 

III. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

Thông điệp hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2017 của Viện Dinh dưỡng là: “Bảo 

đảm an ninh lương thực và Phát triển nông thôn: nền tảng để giảm suy dinh dưỡng bền vững”. 

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều khu vực chịu tác động tiêu cực nghiêm trọng của thiên tai 

như hạn hán, xâm nhập mặn, bão lụt, sạt lở đất, nhất là các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa. Từ đó làm cho an ninh lương thực nhiều vùng bị đe dọa, tác động trực tiếp đến tình trạng 

dinh dưỡng và sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.  

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng, góp 

phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho toàn dân, chúng ta cần: 

- Phát triển VAC để tăng thu nhập và tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn cho bữa ăn gia đình. 

- Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng sớm trong 1000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển tối ưu cả về thể 

chất, trí tuệ và tầm vóc khi trưởng thành. 

- Tăng cường vận động thể lực để phòng chống thừa cân béo phì. Hạn chế ăn mặn. 

- Chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm chăm sóc dinh dưỡng hợp lý trong mọi điều kiện, hoàn 

cảnh, ưu tiên trẻ em và phụ nữ. 

Thực hiện dinh dưỡng hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng bền vững và hạn chế, các 

bệnh mạn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng. 

 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TUẦN LỄ DD & PT  

4.1.  Tại Trung ương: 

4.1.1.Các hoạt động phục vụ triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển 

- Gửi công văn của Bộ Y tế, công văn của Viện Dinh dưỡng, thông điệp về Tuần lễ “Dinh dưỡng và 

Phát triển”, mẫu báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ DD&PT tới 63 tỉnh/thành phố (Sở Y tế và Trung 

tâm Kiểm soát Dịch bệnh/Trung tâm YTDP) và các Viện khu vực. 
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- Tổ chức viết bài, biên tập và đăng tải trên trang website của Viện, đồng thời cung cấp bài cho phóng 

viên ở các cơ quan thông tin đại chúng. Kết quả có 28 lượt báo và tạp chí đã đăng tải các bài viết. 

4.2. Họat động ở địa phương:  

Cho đến ngày 6/12/2017 chúng tôi đã nhận được 56 báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh/thành phố về hoạt động triển khai hưởng ứng trong Tuần lễ này (Tỷ lệ 

gửi báo cáo là 56/63 đạt 89%), trong đó báo cáo đúng theo mẫu là 50/56 (89%), báo cáo chưa đúng 

theo mẫu 6/56 (11%). Số địa phương không gửi báo cáo là 7/63 (11%).  

 

Thống kê từ 50 báo cáo đúng theo mẫu như sau:                       Bảng 1 

TT Tên hoạt động Tỉnh Huyện Xã 

1 
Tổ chức hội nghị triển khai Tuần lễ DD & PT 9 435 2728 

Số người tham dự 441 20443 66129 

2 
Số lớp tập huấn về dinh dưỡng 146 630 3338 

Số người tham dự 1900 10403 30783 

3 
Số buổi hướng dẫn tổ chức bữa ăn hợp lý tại g.đình 181 1403 6342 

Số người tham dự 4134 17217 124121 

4 

Số buổi nói chuyện về Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời của 

trẻ, ăn uống đầy đủ và cân đối theo nhu cầu, phòng chống SDD,... 

492 1139 2805615 

Số người tham dự 29314 24199 152327 

5 
Số buổi nói chuyện về phòng bệnh mạn tính không lây, TC-BP, nâng 

cao tầm vóc TE,... 

190 3263 7245 

Số người tham dự 7810 18384 95021 

6 
Số buổi hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển VAC... 153 300 3768 

Số người tham dự 6527 9738 58686 

7 

Số buổi hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh do thiên tai, lũ lụt, thảm 

họa môi trường,... 

123 523 3918 

Số người tham dự 3555 9878 90852 

8 
Số câu lạc bộ sinh hoạt hưởng ứng tuần lễ 3 271 1537 

Số người tham dự 125 4889 34784 

9 
Số buổi tổ chức văn hóa, văn nghệ quần chúng 3 115 766 

Số người tham dự 58 7649 26855 

10 
Số hội thi bữa ăn hợp lý gia đình 2 84 389 

Số người tham dự 90 2542 12092 

11 
Số hội thi về kiến thức thực hành nuôi dưỡng trẻ 0 55 195 

Số người tham dự 0 2223 4870 

12 Số lượt tuyên truyền bằng xe lưu động 29 455 1978 

13 
Số bài phát sóng trên Đài Phát thanh-truyền hình; truyền thanh 

(huyện/xã); kể cả tiếp sóng Đài TW 

91 2141 9194 

14 Số tin bài đăng trên báo, cổng TTĐT của tỉnh/thành phố 82 301 3056 

15 Số băng zôn, biểu ngữ treo phục vụ TLDDPT 353 1427 6555 

16 Số lượt đi kiểm tra, giám sát về TLDDPT 367 3109 2937 

17 Số đợt đi kiểm tra về ATVSTP 170 2321 7321 

18 
Tài liệu về dinh dưỡng đã nhận được từ TW (ghi rõ tên tài liệu, số 

lượng): Tờ rơi Dinh dưỡng về 2 năm đầu đời của trẻ 

1200   

19 

  
Tài liệu về dinh dưỡng đã nhận được từ tỉnh, huyện cung cấp (ghi rõ 

tên tài liệu, số lượng). 
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TT Tên hoạt động Tỉnh Huyện Xã 

  

  

  

Tờ rơi về phòng chống SDD; Thực hiện DDHL; Chăm sóc dinh dưỡng 

sớm trong 1000 ngày đầu đời của trẻ; Nuôi con bằng sữa mẹ; 10 lời 

khuyên dinh dưỡng hợp lý,… 

24.128 37.375 24.840 

Đĩa CD tuyên truyền chủ đề của TL "DD&PT" năm 2017, Hướng dẫn 

chế biến bữa ăn bổ sung cho trẻ 6-36 tháng 

60 166 18.973 

Poster Tháp dinh dưỡng cho người trưởng thành; Tháp Dinh dưỡng cho 

trẻ 3 - 5 tuổi, 6-11 tuổi; Đơn vị ăn của một số thực phẩm; Thừa cân, 

béo phì; 4 nhóm thức ăn; Nuôi con bằng sữa mẹ,… 

 5.223 4.627 

Sổ tay dinh dưỡng và sức khỏe, biểu đồ tăng trưởng trẻ em; Sách mỏng 

làm gì để phòng chống sdd cho trẻ tại nhà; Cẩm nang cho người đái 

tháo đường; Tài liệu hướng dẫn "10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý"  

 18.340  

Báo sức khỏe    300 

20 

Các hoạt động khác nếu có (Ghi cụ thể)    

Đăng tin về TLDDPT trên website  1   

Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ có con < 2 tuổi  2 2  

Tư vấn trực tiếp về dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi    20 430 

Thăm hộ gia đình, thăm trẻ SDD tại nhà   354 1843 

Cấp sữa cho trẻ dưới 5 tuổi  50 1920 

Cấp viên sắt cho phụ nữ có thai (người)   380 

Tặng quà cho trẻ 3 tháng liền không cân cân (trẻ)   21 

Khám sức khỏe cho trẻ (trẻ)   506 

Phát thanh truyền hình tại 16 trạm y tế nội dung "NCBSM", "HD bữa 

ăn dinh dưỡng hợp lý". 

  116 

 

Thống kê từ 6 báo cáo chưa đúng theo mẫu của các tỉnh gồm: Bạc Liêu, Kon Tum, Lạng Sơn, Hải 

Phòng, Long An, Quảng Ninh. Số liệu tổng hợp như sau:  

Bảng 2 

TT Tên hoạt động Tỉnh 

1 
Tổ chức hội nghị triển khai Tuần lễ DD & PT 317 

Số người tham dự 13130 

2 
Số lớp tập huấn về dinh dưỡng 76 

Số người tham dự 2183 

3 
Số buổi hướng dẫn tổ chức bữa ăn hợp lý tại  1038 

Số người tham dự 22673 

4 

Số buổi nói chuyện về Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời của trẻ, ăn uống 

đầy đủ và cân đối theo nhu cầu, phòng chống SDD 
754 

Số người tham dự 19155 

5 
Số buổi nói chuyện về phòng bệnh KLN, TC-BP, nâng cao tầm vóc TE,... 806 

Số người tham dự 17650 

6 
Số buổi hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi,... 487 

Số người tham dự 11781 

7 
Số buổi hướng dẫn về ứng phó thiên tai, lũ lụt, thảm họa môi trường,... 427 

Số người tham dự 8518 
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8 
Số câu lạc bộ sinh hoạt hưởng ứng tuần lễ 80 

Số người tham dự 1288 

9 Số buổi tổ chức văn hóa, văn nghệ quần chúng 97 

Số người tham dự 4531 

10 
Số hội thi bữa ăn hợp lý gia đình 42 

Số người tham dự 1362 

11 
Số hội thi về kiến thức thực hành nuôi con 6 

Số người tham dự 102 

12 Số lượt tuyên truyền lưu động bằng xe 134 

13 
Số tin bài phát sóng trên Đài Phát thanh-truyền hình; truyền thanh (huyện/xã); kể cả 

tiếp sóng Đài TW 
2028 

14 Số tin bài đăng trên báo, cổng TTĐT của tỉnh/thành phố 50 

15 Số băng zôn, biểu ngữ treo phục vụ TLDDPT 621 

16 Số lượt đi kiểm tra, giám sát về TLDDPT 468 

17 Số đợt đi kiểm tra về ATVSTP 607 

18 Tài liệu về dinh dưỡng đã nhận được từ TW (ghi rõ tên tài liệu, số lượng). 4650 

19 
Tài liệu về dinh dưỡng đã nhận được từ tỉnh, huyện cung cấp (ghi rõ tên tài liệu, số 

lượng). 
  

20 Các hoạt động khác nếu có (Ghi cụ thể) 1 

 

7 Tỉnh chưa có báo cáo gồm: Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Phú Phọ, Cà 

Mau. 

 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SƠ BỘ: 

 Công tác chuẩn bị phục vụ cho triển khai chiến dịch truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát 

triển” từ rất sớm như: thiết kế thông điệp về Tuần lễ DD&PT, soạn thảo công văn của Bộ Y tế, công 

văn hướng dẫn triển khai Tuần lễ DD&PT của Viện Dinh dưỡng và mẫu báo cáo gửi đến Sở Y tế, 

Trung tâm YTDP/Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các Viện khu vực,...để các địa phương chủ động 

xây dựng kế hoạch truyền thông nhân Tuần lễ DD&PT. Thông điệp năm nay nhằm tuyên truyền phổ 

biến rộng rãi trong nhân dân và cán bộ trong ngành Y tế về tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng 

đến vấn đề an ninh lương thực, tác động trực tiếp đến tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của người 

dân, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em. Nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo đảm an 

ninh lương thực và dinh dưỡng, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho toàn dân, 

chúng ta cần: Phát triển VAC để tăng thu nhập và tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn cho bữa ăn gia 

đình; Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng sớm trong 1000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển tối ưu cả về thể 

chất, trí tuệ và tầm vóc khi trưởng thành; Tăng cường vận động thể lực để phòng chống thừa cân béo 

phì; Chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm chăm sóc dinh dưỡng hợp lý trong mọi điều kiện, hoàn 

cảnh, ưu tiên trẻ em và phụ nữ; Thực hiện dinh dưỡng hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng bền 

vững và hạn chế, các bệnh mạn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng. 

 Như thông lệ, hoạt động này đã được Bộ Y tế, cùng các ban ngành, đoàn thể xã hội của 63 tỉnh 

thành trong toàn quốc hưởng ứng tích cực với các hoạt động phong phú đa dạng. Đồng thời được sự 

cộng tác, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình với sự nhiệt tình của 
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các phóng viên đã đăng tải tin, bài và phát sóng kịp thời nhân Tuần lễ này. Nội dung truyền thông phù 

hợp với các thông điệp chủ chốt của chiến dịch với các hình thức đa dạng, phong phú theo từng nhóm 

đối tượng. 

Mặc dù Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển đã được triển khai từ liên tục và nhiều  năm qua, 

nhưng một số địa phương chưa chủ động. Theo công văn triển khai của Bộ Y tế đã yêu cầu các địa 

phương tổng hợp báo cáo Tuần lễ DD&PT gửi về Viện Dinh dưỡng và hạn cuối là ngày 23/11/2017 

(sau 1 tháng kết thúc Tuần lễ DD&PT), nhưng cho đến ngày 18/12/2017 số địa phương gửi báo cáo là 

56/63 (89%), trong đó số báo cáo đúng theo mẫu là 50/56 (89%), số báo cáo không theo mẫu 6/56 

(11%), đặc biệt còn một số tỉnh chưa gửi báo cáo là 7/63 (11%).  

 

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: 

6.1. Kiến nghị: Trong số 40 tỉnh có kiến nghị thì: 

-  29/40 tỉnh (77%) hỗ trợ tăng kinh phí cho hoạt động Tuần lễ DD&PT. 

-  31/40 tỉnh (78%) đề nghị cung cấp tài liệu truyền thông: đĩa thông điệp, tờ rơi, áp phích về Tuần lễ 

DD&PT; Tờ rơi, áp phích về chăm sóc dinh dưỡng sớm 1000 ngày đầu đời của trẻ,…. 

6.2. Đề xuất:  

- Cần có kinh phí thường xuyên và duy trì hàng năm để tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông 

như: Ngày vi chất dinh dưỡng, Tuần lễ DD&PT tại trung ương và địa phương. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá về hoạt động truyền thông trong các chiến dịch Tuần lễ 

DD&PT, Ngày Vi chất dinh dưỡng. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Lưu TTGDTT, TCHC. 

 

 

 VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

LÊ DANH TUYÊN 
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