
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT- NVY 

V/v tăng cường triển khai sử dụng Sổ 

theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em, 

báo cáo tình hình thực hiện 

An Giang, ngày       tháng 3 năm 2022 

                             Kính gửi: 

         - Bệnh viện Sản Nhi; ĐKKV tỉnh, ĐKKV Tân Châu; 

     - Bệnh viện Hạnh Phúc, Nhật Tân, Bình Dân;  

                  - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 1578/BYT-BMTE ngày 30/3/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường triển khai sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em, báo cáo tình 

hình thực hiện; Nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ - trẻ em, góp phần giảm tử vong, Sở Y tế đề nghị các đơn vị: 

 - Tăng cường sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em theo Quyết định 

số 140/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế ban hành mẫu Sổ theo dõi sức khỏe 

bà mẹ và trẻ em sử dụng cho phụ nữ mang thai và trẻ em đến 6 tuổi tại các cơ sở y 

tế và Công văn số 284/BYT-BMTE ngày 20/01/2021 hướng dẫn triển khai Sổ theo 

dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

 - Báo cáo tình hình, kết quả triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em 

tại đơn vị về Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 

10/04/2022 để tổng hợp báo cáo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế (theo mẫu 

đính kèm). Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ: BS Nguyễn 

Thị Minh Triết, ĐT: 09396773357, email: minhtrietskssag449@gmail.com./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TT KSBT tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

mailto:minhtrietskssag449@gmail.com./


 
SỞ Y TẾ AN GIANG 

BỆNH VIỆN/TTYT.. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /BC  …., ngày … tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em 

 

Kính gửi: Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI SỔ 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em 

 

2. Ban hành Kế hoạch triển khai Sổ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế 

 

3. Hoạt động đào tạo tập huấn về Sổ 

 

4. Tình hình in sổ, cấp phát Sổ (ghi rõ số phụ nữ mang thai trong năm/ Số sổ cấp 

phát trong năm; phạm vi cấp phát Sổ); Phương thức tiếp cận Sổ cho người dân (ghi rõ 

bán/cấp miễn phí). 

 

5. Tình hình phối hợp giữa các đơn vị (Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa, 

Bệnh viện tư nhân, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế) 

 

6. Các hoạt động truyền thông, quảng bá về Sổ 

 

7. Kiểm tra giám sát: Thông qua giao ban định kỳ/các chuyến giám sát. 

 

8. Các hoạt động khác liên quan đến triển khai Sổ ở đơn vị 

 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

  1. Khó khăn, tồn tại 

 

  2. Đề xuất, kiến nghị 

       -  
  

Nơi nhận: 

- Khoa SKSS (TT KSBT tỉnh); 

GIÁM ĐỐC 

 



-  
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