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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

          Số:     /UBND-YT             Tủa Chùa, ngày        tháng 4  năm 2022 
V/v tăng cường các hoạt động 

giảm tử vong ở trẻ em dưới 5 

tuổi trên địa bàn huyện 

 

     
 

   Kính gửi:  

     - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

     

 Căn cứ theo số liệu thống kê, báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 

tính đến ngày 31/3/2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa có 19 trẻ dưới 5 tuổi tử 

vong, cho thấy tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi vẫn còn cao 

(tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi chiếm 149,4‰ giảm 55,5‰ so với cùng 

kỳ; tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 55,2‰ giảm 57,4‰ so với cùng 

kỳ), tuy các chỉ số giảm so với cùng kỳ nhưng đều vượt chỉ tiêu giao. Trước tình 

hình đó để tiếp tục giảm tình trạng tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi, UBND huyện 

Tủa Chùa yêu cầu: 

1. Phòng Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông đến 

toàn thể nhân dân đặc biệt là nhân dân ở các xã vùng sâu vùng xa, xã nhiều 

người đồng bào dân tộc cư trú về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ mang 

thai và trẻ em; tuyên truyền vận động nhân dân đưa trẻ em đến các cơ sở y tế để 

được khám và cứu chữa kịp thời; 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và các cơ 

quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; 

- Báo cáo định kỳ về tình hình tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn 

huyện theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông xây dựng kế hoạch 

truyền thông cụ thể, tổ chức truyền thông tại các xã, thị trấn để nhân dân hiểu 

được tầm quan trọng, lợi ích và hiệu quả của việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ nhất 

là bà mẹ khi mang thai, trẻ em và trẻ sơ sinh, chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn 

tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn về sức khỏe bà mẹ, trẻ 

sơ sinh và trẻ em trên địa bàn; 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao 

năng lực thực hành cho cán bộ y tế các xã, thị trấn về cấp cứu hồi sức sản khoa, 

cấp cứu hồi sức sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi. Tiếp tục đào tạo và củng cố, duy 
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trì đội ngũ Y tế thôn, cô đỡ thôn, bản ở các thôn, bản vùng sâu vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn duy trì tốt công tác tiêm chủng mở 

rộng, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, quản lý thai nghén, phòng chống suy 

dinh dưỡng trẻ em, đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ uống Vitamin 

A và thuốc tẩy giun đầy đủ, hàng tháng thống kê số liệu phân tích rõ nguyên 

nhân tử vong trẻ em dưới 5 tuổi. Tham mưu cho UBND xã, thị trấn chỉ đạo các 

ban, ngành, đoàn thể địa phương và đội ngũ trưởng thôn, bản, tổ dân phố tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công tác y tế, nhất là công tác 

quản lý thai nghén, tiêm chủng mở rộng, phát hiện sớm dấu hiệu ốm đau của trẻ 

để khẩn trương đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và điều trị; 

- Cập nhật các hướng dẫn, quy trình chuyên môn kỹ thuật về chăm sóc 

sức khỏe sinh sản theo quy định hiện hành, đặc biệt là về cấp cứu, hồi sức sơ 

sinh và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ để phổ biến áp dụng trong các cơ sở y tế; 

- Có phương án, kế hoạch tiến hành điều tra, phân tích, xác minh nguyên 

nhân tử vong từ đầu năm 2022 đến nay. Khi có trẻ tử vong trong các tháng tiếp 

theo chỉ đạo tiến hành điều tra xác minh ngay trong tháng không để tồn sang 

tháng sau, quý sau. Xác định các nguyên nhân chính và gây ảnh hưởng lớn đến 

tình trạng tử vong của trẻ và triển khai các giải pháp giảm thiểu tỷ suất tử vong 

đến mức thấp nhất. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

 - Chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn huyện tổ chức nấu ăn cho trẻ 

phải chú ý đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường nơi chế 

biến, chất lượng, nguồn gốc của thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 

 - Đảm bảo công tác vệ sinh cho trẻ, phòng học ấm về mùa đông, thoáng 

mát về mùa hè; sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh để cho trẻ uống và dùng 

trong vệ sinh; 

 - Phối hợp với Trạm Y tế trên địa bàn cho trẻ uống Vitamin A, uống thuốc 

tẩy giun theo quy định, tiêm phòng cho trẻ khi cần thiết, phát hiện sớm các dấu 

hiệu ốm, đau của trẻ để kịp thời xử trí; tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về 

công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhà; thông báo cho trạm y tế địa phương 

khi phát hiện có dịch bệnh xảy ra và thực hiện phòng, chống dịch tại trường học 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và huy động các tầng lớp nhân 

dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói 

chung và công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em nói riêng, 

tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, phát luật về bảo vệ và chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; 
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- Tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động 

nhân dân nhất là người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, các xã có người dân tộc 

thiểu số sinh sống thường xuyên đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám, điều trị khi có 

dấu hiệu ốm, đau, cho trẻ uống vitamin A, thuốc tẩy giun, tiêm phòng đầy đủ, 

vận động các bà mẹ đang mang thai đi khám thai định kỳ, đẻ tại cơ sở y tế để 

được hưởng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban 

đầu của địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban 

Chỉ đạo; lồng ghép các mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vào kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

      - Chỉ đạo đội ngũ trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội phụ nữ 

các thôn, bản, tổ dân phố tích cực tuyên truyền vận động các bà mẹ mang thai 

đến trạm y tế đăng ký để quản lý thai nghén, đi khám thai định kỳ, tiêm phòng 

uốn ván đầy đủ, sinh đẻ tại các cơ sở y tế để được hưởng đầy đủ các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sau sinh; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về các dấu hiệu ốm đau 

của trẻ để phát hiện sớm, kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám, chữa; cho trẻ 

uống vitamin A, thuốc tẩy giun, tiêm phòng đầy đủ; 

- Đưa nội dung hoạt động giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi vào nội dung 

giao ban hàng tháng của xã, thị trấn và trong các buổi họp thôn, bản, sinh hoạt 

dòng họ để rút kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Điện Biên;  

- Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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