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Số: 2078/SYT-NVY 

V/v triển khai Tuần lễ Thế giới nuôi 

con bằng sữa mẹ 

An Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2019 

    

   Kính gửi:  

        - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; 

        - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh; 

        - Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

        - Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

        - Bệnh viện sản Nhi An Giang; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

        - Bệnh viện đa khoa Bình Dân, Hạnh Phúc, Nhật Tân. 

 

 

 Từ ngày 01/08 đến 07/08 hàng năm, Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa 

mẹ được các quốc gia trên tòan thế giới tổ chức nhằm khuyến khích và tăng 

cường việc nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM). Với chủ đề “Trao cơ hội và tạo 

điều kiện cho cha mẹ để thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ”, Tuần lễ Thế giới 

NCBSM năm 2019 nhấn mạnh đến vai trò của cha mẹ, gia đình và xã hội đối 

với việc hỗ trợ bà mẹ duy trì NCBSM. 

 Thực hiện Công văn số 4210/BYT-BM-TE ngày 23/07/2019 của Bộ Y tế 

về việc triển khai Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung 

tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai 

các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông hưởng ứng Tuần lễ Thế giới 

NCBSM, trong đó tập trung vào các hoạt động sau: 

 - Truyền thông cho các cấp, các ngành và người dân về vai trò của người 

cha, các thành viên trong gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ bà mẹ NCBSM, 

góp phần tăng tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. 

 - Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục truyền thông 

cho người sử dụng lao động (các cơ quan, doanh nghiệp, công ty…) về lợi ích 

của việc NCBSM để hỗ trợ thiết thực cho bà mẹ NCBSM hoàn toàn trong 6 

tháng đầu, tiếp tục NCBSM đến 24 tháng hoặc lâu hơn và cách duy trì nguồn 

sữa khi bà mẹ trở lại làm việc sau 6 tháng nghỉ thai sản. 

 - Tổ chức hoạt động tư vấn về NCBSM cho phụ nữ mang thai, bà mẹ, 

người cha và các thành viên trong gia đình về lợi cích của việc cho trẻ bú sớm 



 

trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, NCBSM hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bú mẹ 

kéo dài đến 24 tháng. 

 2. Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Tân Châu, Trung tâm Y tế huyện/thành phố và các Bệnh viện đa khoa 

tư nhân:  

 - Tuân thủ Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 09/11/2014 của Chính 

phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình 

bú và vú ngậm nhân tạo. 

 - Thực hiện nghiêm Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 của 

Bộ Y tế quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 - Tăng cường thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và 

ngay sau đẻ (EENC) kể cả trường hợp mổ để góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ được 

bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh.  

 Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.     

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trịnh Hữu Thọ 
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