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Hội liên hiệp phụ nữ  
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LỜI  TỰA 
 
 
Cuốn sổ tay này được xây dựng để phục vụ cho dự án 
Câu Lạc Bộ học tập cộng đồng vì sự phát triển toàn diện 
của trẻ. Tài liệu được thiết kế ngắn gọn, dành cho đối 
tượng người đọc là cán bộ hội phụ nữ và trạm y tế xã, 
những cán bộ điều hành câu lạc bộ hướng dẫn người cha 
người mẹ và ông bà cách chăm sóc trẻ đúng cách trong 
giai đoạn 24 tháng đầu đời.  
 
Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển 
Cộng đồng, cùng các đối tác Ban nghiên cứu Jean Hailes 
thuộc đại học Monash, trường đại học tổng hợp 
Melbourne (Úc) thiết kế và triển khai, với sự hỗ trợ của Hội 
liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam.   
 
Cuốn tài liệu này nằm trong bộ tài liệu dự án bao gồm 7 
cuốn sổ tay, 5 bộ đĩa DVD và 5 bộ tranh treo-tờ rơi:  
 Sổ tay 1: Chăm sóc người mẹ giai đoạn mang thai 
 Sổ tay 2: Chăm sóc mẹ và bé sơ sinh 
 Sổ tay 3: Nuôi con khỏe mạnh 
 Sổ tay 4: Chăm sóc con khỏe và sớm phát triển 
 Sổ tay 5: Giúp con phát triển các kỹ năng cần thiết 
 Sổ tay 6: Kỹ năng làm giảng viên 
 Sổ tay 7: Vận hành theo dõi giám sát Câu Lạc Bộ 

 
Chúng tôi xin cảm ơn tổ chức Grand Challenges Canada 
đã hỗ trợ tài chính và các chuyên gia quốc tế và trong 
nước đã góp ý cho nội dung các cuốn sổ tay và bộ đĩa. 
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LỜI GIỚI THIỆU 
 

 
Thành tựu khoa học Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của 
trẻ những năm gần đây đã ch ỉ ra rằng, sự phát triển toàn 
diện của trẻ phụ thuộc chủ yếu vào giai đoạn đầu đời, đặc 
biệt trong 1000 ngày tính từ khi bắt đầu quá trình hình thành 
thai nhi. Chăm sóc người phụ nữ khi mang thai và cách nuôi 
dưỡng chăm sóc trẻ trong hai năm đầu khi trẻ ra đời, đóng 
vai trò quyết định cho sự phát triển thể chất, sức khỏe tâm 
trí  cùng khả năng tư duy, cảm xúc và tính cách của trẻ giai 
đoạn sau này. Đầu tư vào chăm sóc 1000 ngày đầu đời của 
trẻ còn đư ợc xem là biện pháp giảm đói nghèo bền vững 
trên thế giới.  
 
Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng ít quan tâm đến 
cách làm của mình “đúng” hay “sai” trong chăm sóc tr ẻ và 
thích chọn những cách đơn giản, dễ dãi dựa vào kinh 
nghiệm truyền thống hoặc của những người đi trước. Vì thế, 
những gì chúng tôi cố gắng thể hiện trong bộ tài liệu này và 
bộ đĩa DVD là giới thiệu cùng các bạn những phương pháp 
được đưa ra trên cơ sở bằng chứng khoa học, thiết thực và 
hữu ích để giải quyết các vấn đề đang đe dọa sức khỏe và 
sự phát triển của trẻ, giúp giảm bớt được nhiều chi phí, lo 
âu, cực nhọc trong quá trình mang thai, sinh nở và chăm 
sóc em bé.  
 
Chúng tôi hy vọng bộ tài liệu sẽ hữu ích với các cán bộ điều 
hành Câu Lạc Bộ Học tập Cộng đồng vì sự Phát triển Toàn 
diện của Trẻ tại tỉnh Hà Nam và hy vọng trẻ em Hà Nam sẽ 
có được sự chăm sóc đúng cách, tình thương yêu và môi 
trường hỗ trợ của cả gia đình và cộng đồng.  
 
Chủ nhiệm chương trình 
Bác sỹ, tiến sỹ Trần Tuấn 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

  
 

Cuốn sổ tay này nhằm mục tiêu hướng dẫn cán bộ Hội 
Phụ Nữ và cán bộ Trạm Y Tế cách điều hành câu lạc 
bộ học tập cộng đồng vì sự phát triển toàn diện của 
trẻ. Cuốn sổ tay đồng thời hướng dẫn cách theo dõi 
ghi chép sự tham gia của đối tượng, cách giám sát hỗ 
trợ và cách báo cáo số liệu tới Hội phụ nữ huyện và 
tỉnh.  

Cuốn sổ tay này bao gồm 6 phần chính: 

• Phần 1: Tổng quan 24 bài sinh hoạt và đối tượng 
tham gia 

• Phần 2: Nguyên tắc vận hành câu lạc bộ 

• Phần 3: Theo dõi sự tham gia của cộng đồng 

• Phần 4: Hỗ trợ phụ nữ cần sự giúp đỡ đặc biêt 

• Phần 5: Giám sát hỗ trợ 

• Phần 6: Mẫu báo cáo 
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PHẦN 1: 24 BÀI VÀ ĐỐI TƯỢNG 
TRUYỀN THÔNG 

 
 
Chương trình sinh hoạt Câu Lạc Bộ (CLB) được chia 
thành 5 mô-đun (hay còn gọi là 5 cấu phần, trình bày ở 
5 đĩa), dành cho các đối tượng khác nhau: 

• Đĩa 1 – đầu và giữa thai kỳ : Phụ nữ t mang thai 
dưới 22 tuần (dưới 6 tháng) 

• Đĩa 2 – cuối thai kỳ: Phụ nữ mang thai cuối kỳ 

• Đĩa 3 – đầu thời kỳ sơ sinh : Phụ nữ có con từ 3 
đến 6 tháng tuổi 

• Đĩa 4 – giữa thời kỳ sơ sinh : Phụ nữ có con từ 7 
đến 12 tháng tuổi 

• Đĩa 5 – giai đoạn trẻ biết đi : Phụ nữ có con từ 13 
đến 24 tháng tuổi 

Để hoàn thành hết chương trình, tổng cộng có 24 buổi 
sinh hoạt (hay 24 bài). Mỗi buổi sinh hoạt diễn ra từ 60 
đến 120 phút, tùy thuộc vào chủ đề khác nhau. 

• Đĩa 1: 4 buổi sinh hoạt 

• Đĩa 2: 5 buổi sinh hoạt 

• Đĩa 3: 4 buổi sinh hoạt 

• Đĩa 4: 5 buổi sinh hoạt 

• Đĩa 5: 6 buổi sinh hoạt 
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Các buổi sinh hoạt với chủ đề “Hỗ trợ của Gia đình” 
dành cho người chồng chồng và các thành viên khác 
trong gia đình (ông bà hoặc người giúp việc ) người 
phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi trẻ 0-24 tháng tuổi 
tham gia. 
 

1. Nội dung 24 buổi sinh hoạt 
 
Bài Chủ đề 
1 Thai kỳ và sự phát triển của thai nhi 
2 Thay đổi trong sinh hoạt gia đình và cách suy 

nghĩ tích cực 
3 Phòng ngừa bệnh trong thời gian mang thai 
4 Vai trò của gia đình trong chăm sóc ph ụ nữ có 

thai và trẻ sơ sinh 
5 Phòng tránh trầm cảm – lo âu khi mang thai và 

sau sinh 
6 Chuẩn bị chuyển dạ và sinh nở 
7 Giao tiếp và sự phát triển của trẻ trong 3 tháng 

đầu đời 
8 Nuôi con bằng sữa mẹ và các vấn đề thường 

gặp 
9 Chăm sóc trẻ sơ sinh 
10 Giúp trẻ ngủ ngon và không khóc nhè 
11 Nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn bổ sung 
12 Chăm sóc răng miệng cho trẻ 
13 Chơi và sự phát triển của trẻ 3 – 6 tháng đầu 

đời 
14 Dạy con ăn đa dạng và độc lập 
15 Các bệnh thường gặp ở trẻ và cách chăm sóc 
16 Chơi với trẻ 7-12 tháng: kích thích kỹ năng giao 

tiếp 
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Bài Chủ đề 
17 Chơi với trẻ 7-12 tháng: kích thích kỹ năng vận 

động 
18 Vai trò của gia đình trong chăm sóc ph ụ nữ và 

trẻ em 0-24 tháng 
19 Chơi với trẻ 13 – 24 tháng: học mà chơi – chơi 

mà học / kích thích phát triển ngôn ngữ 
20 Học mà chơi – chơi mà học: kích thích phát triển 

cảm xúc và giao tiếp xã hội 
21 Học mà chơi – chơi mà học: kích thích vận động 

và kỹ năng tự chăm sóc bản thân  
22 Học mà chơi – chơi mà học: kích thích phát triển 

trí tuệ nhận thức 
23 Xung đột gia đình về cách chăm sóc trẻ và giải 

pháp 
24 Chăm sóc trẻ biếng ăn 
 

2. Đối tượng tham gia 
Chương trình đư ợc thiết kế cho phụ nữ mang thai, 
nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi. Về nguyên tắc, mọi 
phụ nữ, cùng thành viên trong gia đình có tr ẻ em đều 
có thể tham gia. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một 
dự án thí điểm, các đối tượng tham gia cần được theo 
dõi để đánh giá hiệu quả đích thực của chương trình, 
cho nên chương trình đ ặt ra ưu tiên dành cho phụ nữ 
mang thai và phụ nữ nuôi con nhỏ.  

Nhằm phát huy tối đa lợi ích của chương trình mang 
lại, hai đối tượng này cần hoàn thành số buổi sinh hoạt 
phân cụ thể trong bảng dưới đây:    
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• Phụ nữ mang thai giai đoạn đầu kỳ và giữa kỳ cần 
tham gia đủ 12 bài sinh hoạt.  

• Phụ nữ giai đoạn cuối kỳ cần tham gia 13 bài.  

• Phụ nữ vừa sinh con tại thời điểm dự án bắt đầu 
triển khai cần tham gia đầy đủ 8 bài.  

• Phụ nữ có con 7 – 12 tháng tuổi cần tham gia 10 
bài 

• Phụ nữ có con 13 – 24 tháng cần tham gia 6 bài. 

 

Các thành viên khác trong gia đình tham gia 1 bài 
tương ứng với giai đoạn phát triển của trẻ, cụ thể nhưu 
sau:  

• Gia đình phụ nữ có thai tham gia bài 4. 

• Gia đình có trẻ 0-24 tháng tuổi tham gia bài 18.  
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PHẦN 2: NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH CÂU 
LẠC BỘ 

 

1. Hình thức tổ chức Câu Lạc Bộ 
Câu Lạc Bộ sinh hoạt cộng đồng vì sự phát triển toàn 
diện của trẻ được tổ chức theo hình thức thảo luận 
nhóm với sự trợ giúp của tài liệu truyền thông (băng 
đĩa DVD và tranh treo, tờ rơi phát tay) và dụng cụ thực 
hành (bộ tắm bé, chăm sóc rốn, bộ thay tã, bộ chăm 
sóc trẻ ốm, bộ đồ chơi…). CLB sinh hoạt định kỳ và 
theo chủ đề.  

CLB được tổ chức theo hai phương pháp sau: 

• Hướng dẫn kỹ năng: diễn ra tại lớp học của các câu 
lạc học tập . Phương pháp này sẽ được áp dụng cho 
tất cả các buổi sinh hoạt . Những người tham gia sẽ 
được xem phim hướng dẫ n kỹ năng (và/hoặc được 
phát tờ rơi , tài liệu), thực hành trên các vật mẫu (búp 
bê hoặc đóng vai ), thảo luận và tổng kết . Cuối buổi 
sinh hoạt , người tham gia sẽ được nhắc nhở hoặc 
được phát thông tin tổng hợp và bài tập về  nhà (danh 
sách những việc cần làm hoặc các kỹ năng có thể thực 
hành tại nhà).  

• Nhóm chị em tự giúp: thành lập một nhóm những 
người tham gia để hỗ trợ một hoặc vài cá nhân cần sự 
chăm sóc đặc biệt hoặc cần sự hỗ trợ nuôi dạy con cái 
hoặc cần tư vấn (ví dụ: trường hợp nạn nhân của bạo 
hành gia đình , trường hợp có con gặp vấn đề về giấc 
ngủ, hoặc đau ốm thư ờng xuyên, trẻ suy dinh dưỡng 
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nặng). Cán bộ điều hành CLB sẽ phân công  nhau phụ 
trách các nhóm chị em tự giúp và tiến hành thăm hộ 
gia đình, h ỗ trợ phụ nữ. Nội dung hoạt động này sẽ 
được mô tả kỹ hơn ở phần 3 của cuốn tài liệu này.  

 

2. Người điều hành 
Cán bộ điều hành mỗi câu lạc bao gồm 5 người trong 
xã: 4 đại diện của Hội Phụ nữ và 1 nhân viên Trạm Y 
tế Xã . Cán bộ điều hành CLB là những người có kỹ 
năng giao tiếp tốt , có kinh nghiệm về việc nuôi con , có 
thể sắp xếp thời g ian cho CLB và có thái độ tôn trọng 
với phụ nữ trong xã.  

Cán bộ điều hành CLB được tập huấn thông qua 6 
khóa học trong năm 2014 và một khóa  bồi dưỡng b ổ 
sung kiến thức và kỹ năng trong năm 2015. Mỗi khóa 
học diễn ra trong ba ngày, bao gồm lý thuyết và hướng 
dẫn thực hành.  

 

3. Tần xuất và thời gian triển khai 
Mỗi tháng CLB sẽ tổ chức tối thiểu hai buổi sinh hoạt .  
CLB sẽ được tổ chức liên tục từ tháng 8.2014 đến 
tháng 9.2015. Ngoài hai buổi đó, dự án khuyến khích: 
• Các cán bộ điều hành CLB tổ chức thêm các buổi 
sinh hoạt tại cộng đồng để nhiều bà mẹ được tham gia 
vào mô hình và học tập cách chăm con.  
• Cán bộ điều hành có thể lồng ghép nội dung của 
các bài trình chiếu tại cuộc họp thôn xóm hoặc họp của 
các ban ngành đoàn thể (họp hội nông dân, chiếu về 
chủ đề vai trò của gia đình trong chăm sóc ph ụ nữ có 
thai và trẻ nhỏ). 
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• Dự án khuyến khích UBND xã, Hội Phụ Nữ xã và 
Trạm y tế xã tiếp tục duy trì sinh hoạt CLB sau khi dự 
án kết thúc.  
 

4. Địa điểm 
Buổi sinh hoạt nên được tổ chức tại địa điểm rộng rãi, 
thoáng mát, phù hợp cho đông người tham gia. Trạm 
Y tế, phòng họp của Ủy ban Nhân dân hoặc nhà văn 
hóa xã là các địa điểm thích hợp.  

 

5. Dụng cụ 
Để triển khai thành công các buổi sinh hoạt, cán bộ 
điều hành cần có các trang thiết bị và dụng cụ sau. 
Các dụng cụ này dự án cung cấp: 

Trang thiết bị cần có ở TẤT CẢ các buổi sinh hoạt: 

• Đầu đĩa DVD hoặc máy tính xách tay và máy chiếu 
• Bộ loa 
• Đĩa DVD dự án cung cấp 
• Bảng từ trắng 

Trang thiết bị thực hành (tùy theo nội dung của từng 
bài): 

• Tranh treo 
• Tờ rơi 
• Bộ thực hành tắm bé, chăm sóc rốn, quấn tã, chăm 

sóc trẻ khi ốm, bộ đồ chơi. 

Lưu ý: máy chiếu sẽ do Hội phụ nữ huyện hỗ trợ.  
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6. Kế hoạch sinh hoạt CLB 
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PHẦN 3: THEO DÕI SỰ THAM GIA CỦA 
PHỤ NỮ VÀ HỘ GIA ĐÌNH 
 

 

 

1. Thông báo lịch sinh hoạt 
Thông báo lịch sinh hoạt định kỳ 
Cần treo lịch sinh hoạt CLB và tên các chủ đề tại các 
địa điểm sau để người dân dễ tìm hiểu và đăng ký 
tham gia: 

• Trạm Y Tế xã (lịch sinh hoạt – Mẫu A) 

• Phòng sinh hoạt CLB (lịch sinh hoạt) 

• Nhà văn hóa thôn hoặc nhà họp thôn (tranh treo 24 
chủ đề - Mẫu B) 

Cán bộ điều hành CLB sẽ thường xuyên cập nhật 
ngày-giờ buổi sinh hoạt trong tháng vào lịch sinh hoạt.  

Tranh treo 24 chủ đề được dán cố định tại nhà văn 
hóa thôn và có hướng dẫn người dân nơi liên hệ nếu 
muốn tham gia.  

 

Thông báo trực tiếp tới đối tượng 
Năm cán bộ điều hành CLB sẽ phân công người phụ 
trách từng địa bàn để báo đối tượng phù hợp tới tham 
dự buổi sinh hoạt. Cán bộ điều hành CLB nên phát 
giấy mời để đảm bảo người phụ nữ nhận được thông 
tin đầy đủ.  
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2. Ghi chép sự tham gia của đối tượng 
 
Bước 1:  
Đối tượng đánh dấu sự tham gia vào Bảng Theo Dõi 
Tham Gia (Mẫu C) bằng cách ký hoặc viết tên mình 
vào dòng tương ứng với bài.  

Bảng này được đặt trên bàn, cạnh cửa ra vào của CLB 
hoặc treo trên tường và một cán bộ điều hành phụ 
trách việc nhắc bà mẹ đánh dấu – ký tên.  

Bài nào không tham gia học, có nghĩa là bài đó đ ể 
trống không ký hoặc viết tên.  

Tất cả các phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con 
nhỏ dưới 2 tuổi đều có tên trong danh sách đã được in 
sẵn. Ngoài ra, khoảng 15-20 dòng trống sẽ được để 
cuối danh sách để cán bộ điều hành CLB cập nhật 
thêm các phụ nữ mới có thai và phụ nữ mới chuyển 
đến xã.  

  

Bài Chủ đề Bài 
1 

Bài 
2 

Bài… Bài 
24 

1 Thai kỳ và sự phát 
triển của thai nhi Vân Vân Vân  

2 Thay đổi trong sinh 
hoạt gia đình  Mai  Mai  
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Bước 2:  
Cuối buổi sinh hoạt, cán bộ phụ trách phần báo cáo 
của dự án có trách nhiệm nhập vào máy tính xách tay 
thông tin từ Bảng Theo Dõi Tham Gia.  

 
Bước 3:  
Cán bộ phụ trách báo cáo đọc toàn bộ file excel theo 
dõi sự tham gia của đối tượng và liệt kê danh sách: 

• Đối tượng không tham gia bài nào 

• Đối tượng không tham gia 2-3 bài gần đây 

Sau khi có danh sách, 5 cán bộ điều hành CLB sẽ 
phân công đến các hộ gia đình đó để trao đổi tìm hiểu 
lý do họ không tiếp tục tham gia sinh hoạt CLB. Từ đó 
có hướng điều chỉnh cách triển khai để phù hợp với sự 
tham gia của các bà mẹ.  
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PHẦN 4: HỖ TRỢ PHỤ NỮ CẦN SỰ 
GIÚP ĐỠ 

 

 

1. Ai là đối tượng cần sự giúp đỡ đặc 
biệt? 
 

Cộng đồng là tập hợp các cá thể có khả năng tiếp thu 
thông tin và áp dụng vào thực tế khác nhau. Có người 
học nhanh, có người học chậm. Có người chỉ cần xem 
băng trên lớp, về nhà có thể thực hành ngay và tạo 
thành thói quen hàng ngày. Có người xem băng trên 
lớp và được hướng dẫn thực hành nhưng về nhà vẫn 
không nhớ và không làm được. Điều đó phụ thuộc vào 
sự vụng khéo của từng người và điều kiện của từng 
gia đình. Ngoài ra, có một số phụ nữ gia đình quá khó 
khăn và tình tr ạng sức khỏe của trẻ có nhiều vấn đề 
khiến gia đình mệt mỏi. 

Một số nhóm phụ nữ sau cần sự giúp đỡ của cán bộ 
điều hành CLB và các chị em trong thôn xóm để có thể 
chuyển đổi hành vi: 

• Phụ nữ không thực hành tại nhà phần lớn các 
hành vi tốt đã được hướng dẫn tại lớp: xác định đối 
tượng này thông qua hỏi trên lớp ở buổi sau hoặc 
qua trao đổi trực tiếp.  

• Phụ nữ bị bạo lực gia đình 
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• Gia đình có trẻ khóc dạ đề hoặc khó ngủ 

• Gia đình có trẻ bị ốm kinh niên, suy dinh dưỡng 

• Gia đình có trẻ biếng ăn đặc biệt 

• Gia đình nghèo  

• Phụ nữ chưa khéo trong cách chăm sóc con, hay 
mắng đánh trẻ. 

• Phụ nữ có tâm lý không ổn định, có sự cố gia đình 
(li dị, ly thân, mất người thân) 

 

2. Làm thế nào để giúp đỡ? 
Bước 1: Cán bộ điều hành CLB đến thăm hộ gia đình 
cần sự hỗ trợ đặc biệt, trao đổi về hoàn cảnh gia đình, 
xác định các vấn đề cần hỗ trợ.  

Bước 2: Gặp gỡ các chị em khác, tạo nhóm hỗ trợ 
phụ nữ gặp khó khăn (nhóm tự giúp). Lên kế hoạch ai 
giúp gì, khi nào.  

Bước 3: Hai tuần / lần, nhóm tự giúp tới thăm hộ gia 
đình, ghi lại những việc đã giúp hộ gia đình, kế hoạch 
tuần tiếp theo. Điền mẫu báo cáo kết quả thăm hộ 

• Nếu tình hình hộ gia đình được cải thiện và vấn đề 
được giải quyết: báo cáo chủ tịch HPN. 

• Nếu tình hình hộ gia đình không đư ợc cải thiện: 
báo cáo chủ tịch HPN và xác định chuyển tuyến 
(trạm y tế, bệnh viện) hoặc đưa các ban ngành 
khác cùng vào cuộc để hỗ trợ. Sau khi chuyển 
tuyến, chủ tịch HPN tiếp tục theo dõi tình trạng của 
hộ gia đình và lên kế hoạch hỗ trợ tiếp (nếu cần) 
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Bước 4: Hoàn thiện báo cáo về hộ gia đình đã đư ợc 
giúp đỡ, nhập vào máy tính các số liệu theo yêu cầu 
dự án. Đóng ca. Chuyển sang hỗ trợ hộ gia đình khác.  

 

3. Cần giúp đỡ bao nhiêu hộ gia đình? 
 

Mỗi cán bộ điều hành cần quản lý và tiến thành thăm 2 
hộ / tháng. Vì số lượng hộ gia đình c ần sự trợ giúp 
trong xã có thể lớn, nhóm cán bộ điều hành cần xác 
định danh sách các hộ ưu tiên cần hỗ trợ trong tháng.  

Tổng cộng, mỗi tháng sẽ có 10 hộ gia đình đư ợc cán 
bộ điều hành CLB tới thăm, tư vấn, hướng dẫn thêm 
về cách chăm sóc trẻ, chăm sóc phụ nữ mang thai, 
cách giải quyết các vấn đề gia đình.  
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PHẦN 4: GIÁM SÁT HỖ TRỢ  
  
. 
 
 
 
 

1. Giám sát hỗ trợ là gì? 
 
Giám sát hỗ trợ là quá trình giúp đ ỡ, hỗ trợ và chỉ 
dẫn đối tượng để làm tốt nhất công việc của họ.   
 
Giám sát hỗ trợ khác với "Thanh tra", “Kiểm tra”  ở chỗ 
trong giám sát hỗ trợ các giám sát viên không cố gắng 
tìm ra các sai sót của đối tượng được giám sát mà 
luôn tìm cách hỗ trợ, chỉ dẫn họ làm tốt công việc.  
 
Có 3 hình thức giám sát hỗ trợ: 

• Giám sát từ bên ngoài: Là quá trình giám sát cán 
bộ điều hành do nhóm cán bộ giám sát tỉnh huyện, 
cán bộ Ủy ban Nhân dân xã  và nhóm cán bộ trung 
tâm RTCCD thực hiện.  

• Giám sát nội bộ: Nhóm cán bộ điều hành CLB tự tổ 
chức giám sát, do chủ tịch HPN xã và trưởng Trạm 
Y tế xã hoặc người được phân công thực hiện. 
Giám sát nội bộ nếu được thực hiện tốt sẽ mang 
tính bền vững và hiệu quả, phát huy được nội lực, 
chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ điều hành, đề 
ra các giải pháp giải quyết vấn đề phù hợp với thực 
tế.  

• Tự giám sát/ giám sát theo cặp:  là quá trình tự 
giám sát hoặc cùng đồng nghiệp giám sát hỗ trợ 
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lẫn nhau, tự đánh giá khả năng thực hiện chuyên 
môn của mình theo bảng kiểm để phấn đấu nâng 
cao trình đ ộ. Ví dụ: ba cán bộ điều hành của một 
buổi sinh hoạt cùng rà soát các việc cần làm, nhắc  
nhau cách làm đúng và sửa cách làm chưa đúng. 

 

2. Vai trò của giám sát viên hỗ trợ  
 
Vai trò của giám sát viên hỗ trợ bao gồm:  

• Củng cố kiến thức, kỹ năng và giúp huấn luyện 
công việc ngay tại chỗ; 

• Giúp cán bộ điều hành CLB giải quyết các vấn đề, 
khó khăn nảy sinh; 

• Giúp duy trì và cải thiện sự tự tin và lòng yêu nghề 
của cán bộ điều hành CLB; 

• Theo dõi khả năng hoàn thành công việc của cán 
bộ điều hành CLB; 

• Theo dõi việc sử dụng thường quy các hướng dẫn 
hoặc các chuẩn mực dự án đã quy định.  

 

3. Lưu ý trong giám sát 
 
• Hỗ trợ: kèm cặp, hướng dẫn theo phương pháp 

‘cầm tay chỉ việc’ 
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• Tại chỗ: Cố gắng giải quyết tại chỗ tối đa các vấn 
đề, hạn chế tối thiểu các vấn đề mang về nhà rồi 
mới giải quyết. 

• Giám sát không phải là thống kê: Không tiêu tốn 
quá nhiều thời gian vào thu thập số liệu thống kê 

• Phản hồi: ‘Khen ngợi thì trước mặt mọi người, phê 
bình thì với từng cá nhân’. Không để bất kỳ cá 
nhân nào bị cấp trên phê bình sau chuyến giám 
sát.  

• Không gây cản trở: đến công việc của đơn vị 
được giám sát. Không đứng lên, ngắt lời cán bộ 
điều hành khi đang giảng dạy.  

 

4. Các bước thực hiện đợt giám sát hỗ 
trợ 
 
Chuẩn bị giám sát  

• Bước 1 : Xác định nội dung ưu tiêu giám sát hỗ trợ 

o Giám sát việc điều hành sinh hoạt tại lớp 
của cán bộ điều hành 

o Giám sát hoạt động thăm hộ hỗ trợ phụ nữ 
cần sự giúp đỡ đặc biệt 

o Giám sát việc ghi chép thông tin, báo cáo, 
quản lý trang thiết bị, tài chính…. 

o Giám sát sự thay đổi hành vi của hộ gia 
đình để xác định những điểm CLB cần điều 
chỉnh trong phương pháp truyền thông. 
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• Bước 2 : Lập kế hoạch giám sát hỗ trợ 

• Bước 3: Chuẩn bị các công cụ cần thiết để giám 
sát hỗ trợ và liên hệ với cán bộ điều hành 

o Bảng kiểm 

o Sổ tay dự án để tham khảo 

 
Thực hiện giám sát 

• Bước 4: Thực hiện chuyến giám sát 

 
Báo cáo/ lưu trữ và chia sẻ thông tin  

• Bước 5: Viết báo cáo (theo mẫu dự án – Mẫu D) 

• Bước 6: Lưu trữ và chia sẻ thông tin (gửi thông tin 
lên tỉnh và RTCCD) 

• Bước 7: Hỗ trợ/ theo dõi/đánh giá sau giám sát 

o Ghi chép vào sổ sách vấn đề cần giám sát 
lại ở xã này vào đợt giám sát sau 

 

5. Vai trò của Hội Phụ Nữ tỉnh trong 
giám sát và duy trì tính bền vững của 
mô hình 
 

• Thực hiện 1-2 chuyến giám sát mỗi tháng tới CLB, 
xác định các vấn đề cần điều chỉnh và nhắc nhở 
cán bộ điều hành CLB.  
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• Xác định các vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất 
lượng sinh hoạt CLB hoặc khả năng bền vững của 
dự án và tư vấn trung tâm RTCCD.  

• Chỉ đạo hướng dẫn HPN xã tiếp tục duy trì hoạt 
động sinh hoạt CLB vì sự phát triển của trẻ kể cả 
sau khi dự án kết thúc.  

• Làm việc với UBND xã để có được sự cam kết của 
chính quyền xã trong việc giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ 
hai ngành HPN và TYT cùng phối hợp triển khai 
CLB trong thời gian dự án và sau khi dự án kết 
thúc  

• Nhân rộng mô hình ra các xã khác trong tỉnh, từ 
1/10/2015. 

 

6. Vai trò của Hội Phụ Nữ huyện 
• Thực hiện 2 chuyến giám sát tới xã mỗi tháng: 

giám sát hoạt động (1) Sinh hoạt CLB trên lớp; (2) 
thăm hộ gia đình hỗ trợ các phụ nữ cần sự trợ giúp 
đặc biệt.  

• Giám sát việc ghi sổ sách, việc nhập số liệu lưu 
file, báo cáo của CLB 

• Tư vấn Hội phụ nữ tỉnh và RTCCD các hoạt động 
dự án cần điều chỉnh để đảm bảo chất lượng sinh 
hoạt CLB và tăng cường sự tham gia của đối 
tượng.  
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7. Vai trò của Ủy ban Nhân dân xã 
• Thực hiện giao ban hàng tháng giữa hai ban ngành 

Hội Phụ Nữ xã và Trạm Y tế xã, lắng nghe báo cáo 
của chủ nhiệm CLB và chỉ đạo, đốc thúc các cán 
bộ điều hành CLB tăng cường truyền thông tới 
cộng đồng 

• Giới thiệu về CLB sinh hoạt cộng đồng tại các cuộc 
họp cộng đồng (họp thôn xóm, họp UBND, họp 
HĐND, họp hội nông dân….) và khuyến khích các 
cán bộ địa phương giới thiệu con-cháu tham gia 
CLB.  

• Đột xuất kiểm tra việc triển khai tuyên truyền tại 
CLB để góp ý điều chỉnh (nếu có) và khen thưởng 
kịp thời các cá nhân nhiệt tình trách nhiệm và có 
năng lực.  

• Tiếp tục chỉ đạo HPN và TYT phối hợp triển khai 
CLB sau khi dự án kết thúc, để đảm bảo phụ nữ 
mang thai các năm sau và gia đình có trẻ nhỏ dưới 
2 tuổi được học tập về cách chăm sóc đúng.  

 

8. Vai trò của Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã 
• Có mặt tại phần lớn các buổi sinh hoạt CLB tại xã.  

• Giám sát hỗ trợ các thành viên điều hành CLB để 
hoạt động hướng dẫn tại lớp đạt chất lượng: các 
gia đình nhớ được thông điệp chính, biết cách thực 
hành đúng, về nhà thực hành những gì đã h ọc 
được tại lớp.  
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• Phối hợp với Trạm Y tế xã đ ể chuyển tuyến các 
trường hợp cần sự hỗ trợ về chăm sóc y tế, bao 
gồm cả vấn đề tâm lý phụ nữ trong quá trình mang 
thai và sau sinh.  

• Báo cáo các kết quả CLB đạt được hàng tháng, 
điền theo mẫu và gửi bản in hoặc file qua email tới 
trung tâm RTCCD, UBND xã và Hội Phụ Nữ 
tỉnh/huyện.  

• Tư vấn HPN tỉnh/huyện và RTCCD các vấn đề cần 
điều chỉnh để dự án đạt chất lượng tốt nhất.  

• Tiếp tục triển khai hoạt động sinh hoạt CLB tại xã, 
kể cả sau khi dự án kết thúc.  

 

9. Vai trò của Trưởng trạm y tế xã và 
cán bộ y tế chuyên trách 
• Trưởng trạm y tế trực tiếp tham gia (nếu có tham 

dự 6 khóa tập huấn của dự án) hoặc cử cán bộ 
TYT (đã tham dự khóa tập huấn dự án) tham gia 
điều hành CLB, đảm nhiệm điều hành các phần 
liên quan đến chuyên môn sâu y tế và trả lời các 
câu hỏi của hộ gia đình tại buổi sinh hoạt.  

• Tham gia thăm hộ gia đình giúp các phụ nữ có trẻ 
gặp bệnh lý (suy dinh dư ỡng, khóc nhiều, trẻ sơ 
sinh có vấn đề về sức khỏe…) hoặc gia đình có 
phụ nữ bị rối nhiễu tâm trí (trầm cảm, lo âu….). 

• Tư vấn gia đình cách hỗ trợ người phụ nữ và chăm 
sóc trẻ, tư vấn chuyển tuyến lên bệnh viện huyện 
hoặc tỉnh (nếu cần).  
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PHẦN 5: MẪU BÁO CÁO 
 
 
 
 
 
 

Mẫu A: Lịch sinh hoạt  (tranh treo A1) 

Mẫu B: Tranh treo 24 chủ đề (tranh treo A1) 

Mẫu C: Bảng theo dõi tham gia (A3) 

Mẫu D: Báo cáo giám sát (A4) 

Mẫu E: Báo cáo hoạt động tháng (A4) 

 Mẫu D Mẫu E 

Người điền 
thông tin 

Cán bộ giám sát 
tuyến tỉnh và 

huyện 

Cán bộ phụ 
trách số liệu 

HPN 

Thời gian nộp 
báo cáo 

trong vòng 7 
ngày sau GS 

Trước ngày 5 
của tháng sau 

Chốt ngày Bất cứ ngày nào 
của đợt giám sát 

Tính từ ngày 1 
đến ngày cuối 

cùng của tháng 

Người ký báo 
cáo 

Cán bộ giám sát 
ký 

Chủ tịch HPN xã 
ký và đóng dấu 
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MẪU D: BÁO CÁO GIÁM SÁT 
 

1. Ngày giám sát:           

2. Địa điểm giám sát:         

3. Người thực hiện giám sát:       

 
4. Các hoạt động đã giám sát 
 
 
 
 
5. Phát hiện chính của đợt giám sát 

Điểm làm tốt Điểm cần cải thiện 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Đề xuất giải quyết vấn đề 
 
 
 
 
Giám sát ký tên 
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MẪU E: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 
 

BÁO CÁO THÁNG ___/ _________ 

Xã: ………………………….. 
 

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ 

Bài đã sinh hoạt Bài ……. Bài …… 

Số người tham dự   

Tổng số người đạt tiêu 
chí cần tham dự 

  

Thăm hộ gia đình 

Tên phụ nữ (HGĐ) Vấn đề của HGĐ 

  

  

Truyền thông lồng ghép 
Ngoài sinh hoạt CLB dự án, cán bộ điều hành có tuyên 
truyền về mô hình CLB và lịch sinh hoạt không? 

 Không  Có Tại đâu: ………………………… 

Cán bộ điều hành có chiếu đĩa DVD lồng ghép với họp 
đoàn thể và họp thôn không? 

 Không  Có Tại cuộc họp: …………………… 

Các vấn đề và đề xuất: ………………………………… 

Chủ tịch HPN xã ký  
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Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng 
(RTCCD) là cơ quan chịu trách nhiệm kỹ thuật và quản lý 
toàn bộ dự án . Trung tâm RTCCD có  17 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực y tế, thực hiện nghiên cứu, đưa ra tiếng nói 
độc lập với các minh chứng khoa học để vận động chính 
sách. RTCCD cũng là tổ chức sáng tạo xây dựng các mô 
hình can thiệp cộng đồng giúp cải thiện tình trạng sức khoẻ 
bà mẹ và trẻ em.  

Ban nghiên cứu Jean Hailes là tổ chức thuộc trường đại 
học Monash (Úc). Ban Jean Hailes đã h ợp tác với Việt Nam 
trong việc thiết kế và triển khai các dự án về chăm sóc sức 
khỏe tâm trí phụ nữ có thai và sau sinh.  

Trường đại học tổng hợp Melbourne là đối tác lâu dài với 
hệ thống y tế tỉnh Hà Nam. Trường Melbourne đã h ỗ trợ tài 
chính và kỹ thuật cho dự án triển khai tại 104 xã trên toàn 
tỉnh Hà Nam về lĩnh vực phòng chống thiếu máu thiếu sắt và 
đã tham gia triển khai các nghiên cứu về thực trạng chăm 
sóc sức khỏe phụ nữ có thai-sau sinh và chăm sóc trẻ em.  

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam (HPN) là cơ quan tiếp 
nhận và quản lý dự án Câu lạc bộ học tập cộng đồng vì sự 
phát triển toàn diện của trẻ. HPN sẽ phối hợp với Trạm y tế 
xã triển khai các hoạt động dự án tới người dân. 

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Nam (YTDP) là cơ quan 
giữ vai trò độc lập, có nhiệm vụ đánh giá tác động của dự án 
can thiệp Câu lạc bộ học tập cộng đồng vì sự phát triển toàn 
diện của trẻ.  

CÁC ĐỐI TÁC THAM GIA DỰ ÁN 
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