
TT Tên dự án
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

(Nghìn 

đồng)

Tổng kinh phí 

(nghìn đồng)

Đơn vị thực 

hiện
Ghi chú

Tổng cộng 2.284.460

A
Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng 

dân số có liên quan.
484.460 Sở Y tế Chương trình 2, KH ĐA

I Hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em 436.960

1 Truyền thông kết hợp thực hành dinh dưỡng 129.960 Lồng ghép

Tổ chức các buổi hướng dẫn thực hành về chế độ ăn cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai tại các thôn của 43 xã đặc 

biệt khó khăn, hay có thiên tai bão lũ, có tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi cao (trừ 14 xã mô hình mới 

năm 2021) = 228 thôn của 29 xã…. (3 buổi/thôn * 228 thôn/năm = 684 buổi)

Buổi 684 190 129.960

2 Triển khai các hoạt động can thiệp trong 1000 ngày vàng cho trẻ phát triển 307.000

Đã cấp 44 triệu theo Quyết định số 

3389/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của 

UBND tỉnh

2.1

Tổ chức 06 lớp tập huấn/năm cho cán bộ liên ngành phối hợp  triển khai các hoạt động  phòng chống suy dinh 

dưỡng thấp còi cho trẻ, học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ y tế trường học của các trường mầm non của xã, cán bộ 

Hội Phụ nữ xã, thôn; cán bộ Hội Nông dân xã; đoàn Thanh niên xã. Ưu tiên các xã có tỷ lệ SDD thấp còi ở trẻ < 5 

tuổi cao.Thời gian 2 ngày/xã; Số lượng 06 lớp cho 163 HV; Thành phần:  Cán bộ Hội Phụ nữ xã, thôn; cán bộ Hội 

Nông dân xã, thôn; đoàn Thanh niên xã; Địa điểm: Tại UBND xã; Thời gian: 2 ngày/lớp; Giảng viên chính: 02 khoa 

Dinh dưỡng đã được đào tạo TOT; Ban tổ chức: TTYT huyên/TP. UBND xã/TP.

Lớp 6 17.000 102.000 Lồng ghép

2.2

Tổ chức 10 buổi nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng hợp lý, các bệnh mạn tính không lây nhiễm liên quan đến 

thừa cân béo phì. Đối tượng là các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh, các em học sinh, thầy cô giáo, cô nuôi tại các 

điểm trường trên mầm non và tiểu học địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn 

Buổi 10 1.700 17.000 Lồng ghép

2.3
Giám sát, hỗ trợ chuyên môn trong các hoạt động phòng chống suy dinh tại cộng đồng và triển khai mô hình Cải 

thiện thực hành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ lồng ghép hoạt động quản lý và điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính. 
148.000 Lồng ghép

2.3.1 Giám sát, hỗ trợ 27 xã xây dựng nông thôn mới Xã 27 1.778 48.000

BIỂU KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        /      /2023 của UBND tỉnh)



2.3.2

Giám sát hỗ trợ tại 26 Mô hình  (14 xã xây dựng năm 2021 + 12 xã xây dựng năm 2022) cải thiện thực hành chăm 

sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ kết hợp Giám sát hỗ trợ hoạt động bổ sung vi chất  dinh dưỡng cho PNMT và trẻ em 

dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng và các hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng (ưu tiên các xã 

vùng sâu vùng xã, xã có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao)  

Xã 26 1.800 46.800

2.3.3

Tuyến huyện:  Giám sát hỗ trợ các hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng và hoạt động bổ 

sung vi chất dinh dưỡng cho PNMT và trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, hỗ trợ hoạt động mô hình cải thiện 

thực hành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ

Huyện 9 5.911 53.200

2.4
Giám sát phối hợp giữa các đơn vị y tế (2 cán bộ SYT, 3 cán bộ CDC) tại 4 huyện khó khăn (Mường Khương, Bát 

Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai) mỗi huyện 3 ngày giám sát tại TTYT huyện và 2 xã/huyện
Đợt 1 40.000 40.000

Đã cấp 44 triệu theo Quyết định số 

3389/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của 

UBND tỉnh

II Truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và dinh dưỡng tại cơ sở y tế và cộng đồng Buổi 3 10.000 30.000

Đã cấp 10 triệu theo Quyết định số 

3389/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của 

UBND tỉnh

1 Tổ chức Lễ phát động nhân ngày Vi chất dinh dưỡng 1-2/6 Buổi 1 10.000 10.000

2 Tổ chức Lễ phát động nhân Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 1-7/8 Buổi 1 10.000 10.000

3 Tổ chức Lễ phát động nhân Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển 16-24/10 Buổi 1 10.000 10.000

III Tham dự hội nghị tập huấn tại trung ương
Đợt 1 17.500 17.500

Đã cấp 18 triệu theo Quyết định số 

3389/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của 

UBND tỉnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham dự Hội nghị tổng kết, triển khai kế hoạch Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, 

tập huấn TOT tại TW
Đợt 1 17.500 17.500  

B Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi 18 100.000 1800000 Sở GD&ĐT C.Trình 3  KH Đề án

1
Chuẩn hóa, đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ TDTT phục vụ giáo dục thể chất và thể 

thao trường học 

Bộ dụng 

cụ
18 100.000 1800000

QĐ số 3389/QĐ-UBND, ngày 

9/12/2022 của UBND tỉnh (Kế 

hoạch số 154/KH-UBND, ngày 

01/4/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai )

 

(Hai tỷ, hai trăm, tám mươi tư triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn)
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