
 
 THỊ TRẤN PHÚ LONG TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH  

UỐNG BỔ SUNG VITAMIN A CHO TRẺ EM 
 

UBND thị trấn Phú Long phối hợp với Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long 

triển khai Chiến dịch uống bổ sung Vitamin A cho trẻ em từ 06 tháng đến 60 tháng 

tuổi; tẩy giun cho trẻ em từ 24- 60 tháng tuổi và cân, đo trẻ em từ 0 - 60 tháng tuổi đợt 

I/2022 trên địa bàn thị trấn trong 2 ngày 1-2/6/2022. 

Vitamin A là một loại vi chất tăng trưởng và cần thiết cho sự phát triển của trẻ, 

góp phần tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh nhiễm trùng. Ngoài khuyến 

cáo chế độ ăn uống đa dạng các nguồn thực phẩm giàu vitamin A, mỗi năm Bộ Y tế tổ 

chức 2 đợt uống vitamin A cho các trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú mẹ và trẻ dưới 

5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A. Thị trấn Phú Long có 1.331 trẻ em trong độ tuổi từ 

06 tháng đến 60 tháng tuổi. 100% trẻ em trong độ tuổi nêu trên được uống bổ sung 

vitamin A đợt này. Bên cạnh đó, tiến hành cân đo cho trẻ với tổng số trẻ được cân là 

1.337 trẻ, số trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 88 trẻ chiếm 6,58%, giảm 0.3% so với 

năm 2021. 

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn thị trấn trong 3 năm qua đều có chiều 

hướng giảm. Có được kết quả như vậy là được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền 

địa phương, chỉ đạo sát sao các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ về bổ sung các chất 

dinh dưỡng cần thiết cho con, nâng cao thể trạng cho trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ 

em thị trấn Phú Long nói riêng. Ngoài ra còn phải kể đến sự cống hiến nhiệt tình của 

các cộng tác viên trẻ em tại các khu phố, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tiếp cận từng bậc 

phụ huynh để thông tin, tuyên truyền về tình hình dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em… nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng của các bậc cha mẹ để báo cáo cấp trên,  kịp thời đưa ra được những giải 

pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhất, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ 

trẻ em trên địa bàn thị trấn./. 

 

 


