
Sáng kiến này ở Việt Nam bắt nguồn từ đâu?

Thực hành NDTN kém. Năm 2009, khi dự án A&T bắt đầu triển khai 
tại Việt Nam, cứ ba trẻ dưới năm tuổi thì có một trẻ bị suy dinh 
dưỡng thấp còi. Kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng năm 2010 
trên địa bàn 63 tỉnh thành cho thấy mặc dù hầu hết các bà mẹ 
cho con bú mẹ nhưng tính trung bình chỉ có 62% bà mẹ cho con 
bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh và chỉ có 20% trẻ được 
bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu. Chế độ ăn bổ sung không 
đầy đủ. Trẻ được cho ăn bổ sung quá sớm và thường không đủ 
chất dinh dưỡng. 

Rào cản đối với những thực hành tốt. Cải thiện chế độ nuôi con 
bằng sữa mẹ (NCBSM) và ăn bổ sung (ABS) đòi hỏi phải giải quyết 
những thách thức không nhỏ tại Việt Nam, bao gồm:

• Nhận thức của bà mẹ, người chăm sóc trẻ, nhân viên y tế và  
 cộng đồng nói chung rằng phụ nữ Việt Nam không có đủ sữa  
 để cho trẻ bú sớm và bú hoàn toàn trong sáu tháng đầu

• Quảng bá tràn lan và sự sẵn có của sữa bột

• Thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và cơ quan

• Nhân viên y tế thiếu cam kết và kỹ năng khuyến khích, hỗ trợ  
 các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.

Mô hình nhượng quyền xã hội giải quyết những vấn 
đề này như thế nào?

Tại Việt Nam, có thể tiếp cận phụ nữ mang thai và bà mẹ có con 
dưới hai tuổi thông qua các cơ sở y tế. Hơn 90% phụ nữ mang thai 
tại Việt Nam được chăm sóc tiền sản tại cơ sở y tế. Mô hình 
nhượng quyền cung cấp dịch vụ NDTN tại các cơ sở y tế công sẽ:

• Tổ chức các buổi tập huấn có chất lượng tốt cho nhân viên y tế  
 là những người khuyến khích và hỗ trợ các bà mẹ thực hành  
 NDTN tối ưu

• Chuẩn hóa các dịch vụ và theo dõi nhằm đảm bảo sự đồng  
 nhất và chất lượng tốt

• Đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ có chất lượng và mong  
 muốn của cha mẹ dành cho con cái họ

•  Xây dựng cơ sở hạ tầng chăm sóc y tế cơ bản và các dịch vụ  
 khác nhằm đảm bảo tính bền vững

Mô hình tư vấn Nuôi dưỡng Trẻ nhỏ 
theo phương thức nhượng quyền 

xã hội tại Việt Nam

Alive &Thrive (A&T) là một sáng 
kiến nhằm cải thiện chế độ dinh 
dưỡng cho trẻ nhỏ thông qua việc 
tăng tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ 
hoàn toàn và cải thiện chế độ ăn 
bổ sung cho trẻ trong giai đoạn hai 
năm đầu đời. A&T hướng tới 16 
triệu trẻ em dưới hai tuổi ở Việt 
Nam, Bangladesh và Ethiopia và 
tạo ra những mô hình có thể nhân 
rộng trên toàn thế giới. Ở Việt 
Nam, A&T phối hợp với Bộ Y tế, 
Viện Dinh dưỡng, Hội Phụ nữ, Tổng 
Liên đoàn Lao động và chính 
quyền cấp tỉnh nhằm đạt được các 
mục tiêu tăng gấp đôi tỉ lệ nuôi con 
hoàn toàn bằng sữa mẹ, cải thiện 
chất lượng và số lượng ăn bổ sung 
và giảm 2 điểm phần trăm tỉ lệ trẻ 
em suy dinh dưỡng thể thấp còi 
mỗi năm. Để đạt được những mục 
tiêu này, dự án đã triển khai nhiều 
chiến lược khác nhau bao gồm vận 
động chính sách, tư vấn xã hội 
thông qua hai mô hình dịch vụ, 
huy động truyền thông đại chúng 
và sử dụng số liệu một cách chiến 
lược (Xem Biểu đồ 1, trang 4). 



Nét mới của mô hình nhượng quyền NDTN là gì và mô hình này cung cấp những gì? 

Đây là lần đầu tiên mô hình nhượng quyền 
xã hội được áp dụng trong lĩnh vực tư vấn 
NDTN. Thông thường đơn vị nhận nhượng 
quyền cũng là chủ sở hữu cơ sở đó nhưng 
ở Việt Nam, mô hình này đã được áp dụng 
cho các đơn vị công. Các cơ sở y tế của 
Chính phủ mang lại cơ hội lớn để tiếp cận 
với những khách hàng đầu tiên (phụ nữ 
mang thai và các bà mẹ có con dưới hai 
tuổi), đồng thời tạo ra tiềm năng lớn để 
nhân rộng mô hình. Sau một vài tháng 
thực hiện tại các phòng khám của nhà 
nước, A&T đã thí điểm mô hình này tại một 
số phòng khám tư nhân có cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và chăm sóc tiền 
sản ở các thành phố. Mô hình này cung 
cấp thông tin chính xác về NDTN thông 
qua các buổi tư vấn cá nhân và/hoặctư 
vấn nhóm có thu phí dịch vụ bắt đầu từ ba 
tháng cuối thai kì và liên tục cho đến hết hai năm đầu đời. Mỗi phụ nữ/cặp vợ chồng sẽ được coi là đã nhận đủ gói 
dịch vụ khi tham dự tổng số 15 lần tiếp xúc cá nhân hoặc nhóm, tối thiểu là 9 lần tiếp xúc. 

Cơ sở nào có thể cung cấp dịch vụ nhượng quyền?

Cơ sở y tế ở tất cả các cấp đều có thể cung cấp dịch vụ 
nhượng quyền NDTN từ trung tâm y tế xã có số lượng nhân 
viên y tế trung bình là sáu người (thường là y tá và nữ hộ 
sinh) cho đến các cơ sở y tế và các bệnh viện cấp huyện và 
tỉnh có công nghệ tiên tiến hơn. Các dịch vụ sẽ được 
chuẩn hóa nhưng cũng tùy thuộc vào từng cơ sở mà có 
hoặc không cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ. Để được 
chứng nhận là cơ sở nhượng quyền thì các cơ sở y tế cần 
phải đáp ứng ba tiêu chí sau (i) Có nhân viên y tế và cán bộ 
cơ sở được đào tạo về NDTN; (ii) Có tài liệu hỗ trợ tư vấn 
NDTN và các tài liệu dành cho khách hàng và (iii) có phòng 
ốc được nâng cấp để cung cấp dịch vụ tư vấn NDTN Viện 
Dinh dưỡng sẽ có trách nhiệm công nhận
từng cơ sở nhượng quyền và trao thương hiệu Phòng tư vấn 
Mặt Trời Bé Thơ để trưng bày tại cơ sở. 

Điều gì thu hút các gia đình đến với phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ?

Chúng tôi tin rằng phòng tư vấn sẽ thu hút được các gia đình qua chiến lược tạo nhu cầu theo hai hướng:

• Từ cấp trung ương: Chiến dịch truyền thông quảng bá mô hình nhượng quyền và các thực hành NDTN

• Từ cấp địa phương:Thông tin, hỗ trợ và giới thiệu đến các phòng tư vấn thông qua cán bộ y tế tại cộng đồng (y   
 tế thôn bản, cộng tác viên dinh dưỡng và hội phụ nữ thôn)

Khi khách hàng đã đến phòng tư vấn thì chúng tôi tin rằng họ sẽ quay lại vì họ đã nhận được:

• Dịch vụ tư vấn NDTN chuyên nghiệp, đáng tin cậy và chất lượng cao

• Cơ sở tư vấn đầy đủ chức năng, luôn sẵn sàng và thân thiện với trẻ 

Dịch vụ 
chuẩn mực

Phí dịch vụ

Quyền sở hữu

Thương hiệu

 Thiết lập theo từng tỉnh

 Phụ thuộc vào cấp độ của cơ sở y tế

 Cơ sở y tế công cộng (tỉnh, huyện, xã)

 Cơ sở y tế tư nhân

 Dễ xác định, ngày càng phổ biến

 Được công nhận

 Dịch vụ tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ chất lượng tốt

 9-15 lần tiếp xúc trong 27 tháng (3 tháng cuối của 

thai kỳ đến khi trẻ 24 tháng tuổi)
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Bên nhượng quyền

Bên nhượng quyền cấp tỉnh

Bên nhận nhượng quyền

Gói dịch vụ tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú, 
người chăm sóc trẻ và các ông bố có con từ 0-24 tháng tuổi
 Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
 Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
 Quản lý nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
 Giáo dục ăn bổ sung
 Quản lý ăn bổ sung

Tạo nhu cầu  Phương tiện thông tin đại chúng
 Y tế thôn bản

 Cộng tác viên dinh dưỡng
 Cán bộ Hội Phụ nữ

 Quảng bá và xúc tiến
 Giám sát và đánh giá
 Giới thiệu chuyển tuyến
 Hỗ trợ khách hàng

Alive&Thrive

 Quản lý việc thực hiện nhượng quyền trên địa bàn
 Lựa chọn và thiết lập các phòng tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ nhượng quyền
 Cung cấp trang thiết bị
 Tổ chức phát triển nguồn nhân lực
 Theo dõi và giám sát các phòng tư vấn

Sở Y tế & Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản

Cấp tỉnh Cấp huyện
 Bệnh viện tỉnh
 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
 Trung tâm Y tế Dự phòng

 Bệnh viện huyện
 Nhà hộ sinh
 Trung tâm Y tế Dự phòng

 Trạm Y tế xã/ phường
 Phòng khám tư

Cấp xã/phường

 Đào tạo và tập huấn
 Hỗ trợ và giám sát

Viện Dinh dưỡng

Các bên liên quan trong mô hình nhượng quyền và trách nhiệm của họ là gì?

Sơ đồ sau đây sẽ chỉ ra những bên liên quan và vai trò của họ.

Làm gì để giới thiệu và mở rộng sáng kiến này?

Để có thể triển khai mô hình nhượng quyền cần có sự phối hợp của tất cả các cấp cùng với sự nỗ lực và kiên trì. 
Quy trình triển khai mô hình nhượng quyền bao gồm: 

• Tham vấn các bên liên quan và chọn địa bàn dự án, nghiên cứu tính khả thi của mô hình nhượng quyền và xây   
 dựng tài liệu hướng dẫn hoạt động cho bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền

• Ký thỏa thuận hợp tác với Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 15 Sở Y tế; và ký thỏa thuận viện trợ   
 với 15 tỉnh, Hội thảo lập kế hoạch dự án được tổ chức ở 15 tỉnh

• Nghiên cứu hình thành để xây dựng chiến lược truyền thông thay đổi hành vi và phát triển các phim ngắn   
 quảng cáo trên truyền hình, các công cụ hỗ trợ tư vấn và các tài liệu truyền thông cho khách hàng.

• Xây dựng các hợp phần tập huấn, tập huấn giảng viên nguồn và triển khai tập huấn cho cán bộ y tế huyện, xã, y  
 tế thôn bản và phụ nữ thôn

• Chiến lược tạo nhu cầu: xây dựng và thử nghiệm thương hiệu (logo và khẩu hiệu) và hướng dẫn xây dựng   
 thương hiệu, thăm điểm mô hình và chọn cơ sở dựa trên những tiêu chí cần thiết và tiêu chí bổ sung và nâng 
 cấp cơ sở.

• Ký thỏa thuận nhượng quyền với mỗi cơ sở để cam kết cung cấp dịch vụ NDTN chất lượng cao

• Giám sát đánh giá các chỉ số và xây dựng kế hoạch giám sát

• Xây dựng chỉ tiêu và áp dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động

• Giám sát hỗ trợ để đánh giá chất lượng và xây dựng năng lực nghề nghiệp

• Các đợt đánh giá giữa kỳ nhằm tài liệu hóa lại quá trình triển khai mô hình nhượng quyền về NDTN và chiến dịch 
 truyền thông, cung cấp thông tin về cách thức thực hiện như thế nào để những can thiệp của dự án A&T đạt 
 được tác động hiệu quả

• Đánh giá tác động đầu kỳ và cuối kỳ tại các cơ sở y tế và các hộ gia đình.



Mô hình phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ đã đạt được những thành tựu gì?

Từ 5/2011 đến 11/2014 đã có 1.032 PTV được khai trương và vận hành trên địa bàn 15 tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng, Thái 
Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Tiền 
Giang, Vĩnh Long và Cà Mau). Trong số các PTV, có 907 phòng được đặt tại các trạm y tế xã, 69 phòng đặt tại các trung 
tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản/trung tâm chăm sóc bà mẹ và trẻ em, 50 phòng đặt tại các bệnh viện. Ngoài ra, có 
6 phòng được đặt tại cở sở khám chữa bệnh tư nhân. Với sự hỗ trợ của Viện Dinh dưỡng, Ban quản lý dự án của 15 
tỉnh đã cam kết duy trì mạng lưới PTV hiện nay và trong năm 2015 sẽ có thêm 127 PTV được nhân rộng như dự kiến. 

Kết quả đánh giá tác động cho thấy tỉ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn đã tăng từ 18.9% lên 57.8% tại các vùng có dự án 
A&T so với mức tăng từ 17.8% lên 28.4% tại các vùng không có dự án. Theo đó, tỉ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn đã tăng 
28.4%. Tỉ lệ trẻ được ăn đủ bữa tăng từ 56.4% lên 83.6% tại các vùng có dự án A&T, trong khi đó, tại các vùng không 
có dự án thì tỉ lệ này chỉ tăng từ 57.5% lên 77.8% . Tỉ lệ trẻ từ 24 đến 59 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp còi giảm gần 
7.8 điểm phần trăm tại các khu vực có PTV, và giảm 6 điểm phần trăm tại các khu vực không có PTV. 

Thương hiệu Mặt Trời Bé Thơ đã được công nhận rộng rãi. Tại các vùng dự án, 87% các bà mẹ  đã nhìn thấy logo Mặt 
Trời Bé Thơ và 50% bà mẹ đã đến PTV Mặt Trời Bé Thơ. Hơn 90% khách hàng cảm thấy hài lòng với các dịch vụ.

Dự án đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình nhượng quyền xã hội tại các diễn đàn quốc 
tế. Một số bài báo đã được đăng trên các tờ báo hàng đầu về dinh dưỡng và sức khỏe và những ấn phẩm đã xuất 
bản. A&T hiện đang hỗ trợ kỹ thật cho tỉnh Bihar (ở Ấn Độ) để nhân rộng mô hình. Một bộ công cụ về mô hình 
nhượng quyền xã hội đã được xây dựng để hỗ trợ việc nhân rộng này.

Liệu mô hình phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ có bền vững không?

Chính phủ Việt nam xem mô hình nhượng quyền như một công cụ để đạt được các mục tiêu quốc gia về dinh 
dưỡng. Với tư cách là bên nhượng quyền cấp quốc gia thuộc Bộ y tế, Viện  Dinh dưỡng có đủ năng lực và chuyên môn 
cần thiết để duy trì hoạt động của các phòng tư vấn. Dự án A&T cũng tăng cường củng cố hệ thống y tế công cộng, 
xây dựng năng lực cho cán bộ y tế, cải thiện các cơ sở y tế, thiết kế nội dung đào tạo, tư vấn và các tài liệu khách hàng 
để sử dụng trong thời gian ngắn hạn và dài hạn. Nếu mô hình này thành công, dự kiến sẽ có thêm các phòng tư vấn 
mới được thiết lập thông qua sự hợp tác với các bên liên quan do Bộ Y tế chịu trách nhiệm. Việc duy trì thương hiệu 
nhượng quyền giúp tăng uy tín của các phòng tư vấn và có khả năng giúp các phòng tư vấn được công nhận hoạt 
động tốt cũng như nhận được các nguồn hỗ trợ tài chính từ các cơ quan y tế cấp tỉnh. Nếu chính quyền cấp tỉnh 
nhận thấy các phòng tư vấn hỗ trợ tỉnh đạt được mục tiêu dinh dưỡng, nhiều khả năng họ sẽ phân bổ nhiều nguồn 
lực cho các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn NDTN trong kế hoạch dinh dưỡng của tỉnh. Nếu khách hàng chấp nhận trả phí 
dịch vụ, các cơ sở nhượng quyền có thể có thêm nguồn thu tài chính.

SỬ DỤNG SỐ LIỆU MỘT CÁCH CÓ CHIẾN LƯỢC4

Thiết lập quan hệ đối tác và liên minh để xây dựng Chiến lược,
Quy mô và Duy trì bền vững

BIỂU ĐỒ 1:
KHUNG THAY ĐỔI HÀNH VI 

NUÔI DƯỠNG TRẺ NHỎ (NDTN)

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH
TRUNG ƯƠNG                               CẤP TỈNH

1 TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP
& HUY ĐỘNG XÃ HỘI
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TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG3

Mô hình phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ

Mô hình nhóm hỗ trợ NDTN

Thay đổi
nhận thức,
niềm tin,
kỹ năng và
môi trường

Cải thiện
thực hành
bú mẹ
và ăn
bổ sung

Nâng cao
sức khỏe

Bà mẹ và
người chăm

sóc trẻ

Gia
    đình

Lãnh đạo
cơ sở y tế và
  cộng đồng

Cán bộ  
 các ban
   nghành,
    đoàn thể

Nhà
 hoạch
    định
         chính
                sách

LIÊN HỆ ALIVE & THRIVE

Website : www.aliveandthrive.org
E-mail : aliveandthrive@fhi360.org
Twitter : @aliveandthrive
Blog : www.lessguess.wordpress.com
Facebook : www.facebook.com/fhi360.aliveandthrive
Youtube : www.youtube.com/aliveandthrive


