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Giới thiệu về Maternal and Child Health Services Block Grant (Tài Trợ 
Ngân Sách Khoán Trọn Gói Về Dịch Vụ Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em) 
Department of Health (DOH, Sở Y Tế) làm việc với các đối tác trên khắp tiểu bang Washington để cải 
thiện sức khỏe của phụ nữ, trẻ sơ sinh, trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ.  
 
Nhiều nguồn tài trợ của tiểu bang và liên bang hỗ trợ công việc của chương trình sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em của chúng tôi. Maternal and Child Health Block Grant (Tài Trợ Ngân Sách Khoán Trọn Gói Về Dịch Vụ 
Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em) cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật thiết yếu. Trong năm tài chính liên 
bang 2020, tiểu bang Washington nhận được khoảng 8,8 triệu đô la tài trợ thông qua chương trình này. 
 
Để nhận được khoản tài trợ này hàng năm, Office of Family and Community Health Improvement (Văn 
Phòng Cải Thiện Sức Khỏe Gia Đình và Cộng Đồng) của DOH nộp đơn đăng ký và báo cáo cho U.S. 
Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Health Resources and 
Services Administration (Cơ Quan Quản Lý Nguồn Lực và Dịch Vụ Y Tế), Maternal and Child Health 
Bureau (Cục Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em). Đơn đăng ký bao gồm:   

• dữ liệu về một số biện pháp thực hiện công việc quốc gia và tiểu bang,   
• tóm tắt ngân sách, và   
• báo cáo về các hoạt động trong quá khứ, hiện tại và theo kế hoạch.  
 

Các Chiến Lược Hiện Tại dành cho Quỹ Tài Trợ Ngân Sách Khoán Trọn Gói  
 
Đối với số tiền tài trợ của năm nay, DOH đã xác định các chiến lược mà chúng tôi tin rằng sẽ phục vụ tốt 
nhất cho từng lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong tiểu bang. Để xác định những chiến lược này, 
DOH đã:   

• đánh giá nhu cầu của từng nhóm dân cư,   
• cân nhắc khả năng của DOH và nhiều đối tác của mình,   
• tham vấn với các đối tác về mối quan tâm và ưu tiên của họ,   
• thu thập ý kiến phản hồi của công chúng trong buổi đánh giá nhu cầu 2020, và   
• xem xét các yêu cầu của liên bang và kế hoạch chiến lược cùng ưu tiên hiện tại của tiểu bang 
Washington.  
 

Dựa trên phân tích này và theo yêu cầu của quỹ tài trợ, DOH đã lựa chọn các biện pháp thực hiện công 
việc quốc gia cho chu kỳ tài trợ 5 năm này (từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 
2025). Các biện pháp này sẽ cải thiện một cách hiệu quả nhất sức khoẻ và phúc lợi của các nhóm sức 
khoẻ bà mẹ và trẻ em ở Washington. Đó là:  
 
(Các) Giải Pháp Thực Hiện Quốc Gia  Lĩnh Vực  
Thăm Khám Sức Khỏe Định Kỳ cho Phụ Nữ  Sức Khỏe Phụ Nữ/Bà Mẹ  
Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ  Sức Khỏe Trẻ Sơ Sinh/Chu Sinh  
Sàng Lọc Phát Triển  Sức Khỏe Trẻ Em  
Thăm Khám Sức Khỏe Định Kỳ cho Trẻ Vị 
Thành Niên  

Sức Khỏe Trẻ Vị Thành Niên  

Cơ Sở Y Tế Lấy Người Bệnh Làm Trung Tâm và 
Bảo Hiểm Ở Mức Vừa Đủ  

Trẻ Em có Các Nhu Cầu Chăm Sóc Sức Khỏe Đặc Biệt  
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Chúng tôi cũng bao gồm các giải pháp thực hiện cấp tiểu bang tập trung vào:  
• giảm trầm cảm và tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và tâm thần,   
• người lớn cố vấn tích cực cho thanh thiếu niên,   
• ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng đồ uống có cồn,   
• khả năng chi trả và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và   
• chuẩn bị cho lần đánh giá nhu cầu sức khỏe bà mẹ và trẻ em tiếp theo.  
 

Tập Trung vào Công Bằng Sức Khỏe  
 
Vì chương trình tài trợ tập trung vào việc giúp đỡ những người có thu nhập thấp hoặc khó tiếp cận các 
dịch vụ y tế, nên chương trình này hỗ trợ công việc của tiểu bang nhằm giải quyết các vấn đề về công 
bằng sức khỏe. Ví dụ, chương trình này hỗ trợ công việc của chúng tôi với các trung tâm y tế tại trường 
học. Các trung tâm này giúp những thanh thiếu niên gặp phải rào cản trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe thường xuyên có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn.  
 
Công việc của chúng tôi tập trung vào các vấn đề về công bằng, nhóm dân số không được phục vụ đầy 
đủ và những nơi có nhu cầu. Chúng tôi hỗ trợ các giải pháp hướng tới cộng đồng và chúng tôi tập trung 
vào các cải tiến hệ thống có liên quan trực tiếp đến sự chênh lệch. Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào việc 
cải thiện kết quả sinh đẻ của người da đen và người Mỹ gốc Phi và người Mỹ bản địa/người Alaska bản 
xứ.   
 
Chúng tôi cũng xác định các khoảng trống nơi mà nhu cầu về dịch vụ lớn hơn nguồn cung. Điều này bao 
gồm các dịch vụ chu sinh và di truyền ở các vùng nông thôn. Chúng tôi thiết lập thỏa thuận với các nhà 
cung cấp để phục vụ tốt hơn những khu vực đó. 
 
Tất cả công việc này giúp chúng tôi đến gần hơn với việc hiện thực hóa tầm nhìn của DOH về công bằng 
và sức khỏe tối ưu cho tất cả mọi người.  
 
Tìm Hiểu Thêm Về Đơn Đăng Ký Chương Trình Tài Trợ Hiện Tại 
 

• Để tìm hiểu thêm, hãy tải về tài liệu đầy đủ: Washington State Maternal and Child Health Block 
Grant Federal Fiscal Year 2022 Application and Federal Fiscal Year 2020 Annual 
Report (PDF, 414 trang, chỉ có Tiếng Anh).  
• Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn chia sẻ ý kiến, vui lòng liên lạc với OHC@doh.wa.gov hoặc 
gọi 360-236-4501 (địa phương) hoặc 800-525-0127 (đường dây miễn phí).  
 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
mailto:OHC@doh.wa.gov
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