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        ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN CẨM XUYÊN                             Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

   

      Số:          /KH-UBND                        Cẩm Xuyên, ngày        tháng      năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số 

 và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022 

 

        Thực hiện Hƣớng dẫn số 216/CCDS-NV ngày 18/11/2022 của Chi cục 

Dân số - KHHGĐ tỉnh về việc hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động hƣởng ứng 

Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 

2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hƣởng 

ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) 

năm 2022, với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ 

thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn 

xã hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ tập trung vào kế hoạch 

hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất 

lƣợng dân số và phân bố dân cƣ trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, huy động cộng đồng và 

truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình 

hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối 

tƣợng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, thực hiện mục 

tiêu giảm tỷ lệ sinh trên 2 con, giảm tỷ số giới tính khi sinh, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên, chăm sóc ngƣời cao tuổi tại cộng 

đồng. Đặc biệt nhấn mạnh nội dung tuyên truyền trọng tâm của Tháng hành 

động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam nhằm tăng cƣờng sự 

quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong 

tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số 

và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022 phải đƣợc triển khai trên toàn huyện; 

phối hợp lồng ghép trong các hoạt động với các ngành, tổ chức chính trị xã 

hội, cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực 

và hiệu quả. Tập trung cho các hoạt động ở cơ sở, ƣu tiên các nhóm đối tƣợng 

chính và các vấn đề cụ thể của công tác dân số tại địa phƣơng. 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
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1. Chủ đề:  

“Nâng cao chất lƣợng dân số để phát triển đất nƣớc nhanh và bền vững” 

2. Nội dung 

- Việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trƣơng, pháp luật, nghị quyết, 

chính sách về dân số của Đảng và Nhà nƣớc; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các 

cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác dân số; ƣu tiên phản ánh các hoạt động, 

các mô hình, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công tác dân số; 

- Tập trung tuyên truyền những thách thức trong công tác dân số của tỉnh 

Hà Tĩnh nói chung và huyện Cẩm Xuyên nói riêng: Tỷ lệ sinh trên 2 con, tỷ số giới 

tính khi sinh cao… Kết quả, thành tựu của công tác dân số trong thời gian qua; 

- Tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các thông điệp chính Ngày Dân số 

Việt Nam (26/12), ƣu tiên các nội dung về nâng cao chất lƣợng dân số nhƣ: chăm 

sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên; tƣ vấn lợi ích khám sức khỏe 

trƣớc hôn nhân; tầm soát, chẩn đoán sớm và điều trị bệnh, tật trƣớc sinh và sơ 

sinh, chăm sóc sức khỏe ngƣời cao tuổi… 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền: ( Phụ lục I kèm theo) 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Tại Huyện 

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch, phƣơng án tổ 

chức các hoạt động trình UBND huyện phê duyệt, đảm bảo các hoạt động tổ chức 

trƣớc ngày 26/12/2022. 

Tổ chức Mít tinh hƣởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12, tổng kết công 

tác dân số năm 2022. 

Tiếp tục tổ chức chiến dịch “Tăng cƣờng tuyên truyền, vận động lồng ghép 

cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản” tại các đơn vị còn lại 

nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 về số cặp vợ chồng trong độ tuổi 

sinh đẻ mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại. 

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung, thông điệp và chủ 

đề Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tháng hàng động quốc gia về Dân số; các 

chủ trƣơng chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc, nêu gƣơng các tập thể, cá 

nhân điển hình, mô hình tốt, cách làm hay cần phát huy, nhân rộng tại địa bàn. 

Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lƣợng dân số nhƣ: Tƣ vấn và khám 

sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trƣớc sinh và sàng lọc sơ sinh; chăm sóc sức 

khỏe ngƣời cao tuổi. 

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trực tiếp của đội ngũ cán bộ dân số cơ sở 

tại cộng đồng thông qua hình thức nói chuyện chuyên đề, tƣ vấn nhóm nhỏ, 

truyền thông tại hộ gia đình. 

Tổ chức treo băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền hƣởng ứng Tháng hành động 

quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam.  

Cấp phát kịp thời, sử dụng có hiệu quả tài liệu tuyên truyền do tỉnh và Trung 
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ƣơng sản xuất, nhân bản nhân Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân 

số Việt Nam. 

2. Tại các xã, thị trấn 

Ban Dân số và phát triển các xã, thị trấn tham mƣu Ủy ban nhân dân 

ban hành văn bản chỉ đạo, tăng cƣờng công tác dân số trên địa bàn. Rà soát 

tình hình dân số trên địa bàn, đặc biệt là tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về số 

ngƣời áp dụng các biện pháp tránh thai; các chỉ số, chỉ báo về dân số 11 tháng 

đầu năm so với cùng kỳ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong tháng 

12/2022 và năm 2023. 

Xây dựng kế hoạch, hƣớng dẫn, phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo thực 

hiện công tác dân số và phát triển triển khai các hoạt động hƣởng ứng Tháng hành 

động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26/12. 

Tăng cƣờng các hoạt động truyền thông, vận động, huy động cộng đồng và 

truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình 

mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tƣợng, góp 

phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

Chỉ đạo hệ thống truyền thanh tích cực tuyên truyền, chuyển tải các thông 

điệp truyền thông đến các đối tƣợng, Nhân dân trên địa bàn. 

* Một số hoạt động cụ thể: 

- Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lƣợng dân số nhƣ: Tƣ vấn và 

khám sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe ngƣời cao tuổi...; 

- Tuyên truyền về nội dung, thông điệp và chủ đề Ngày Dân số Việt Nam 

26/12 và Tháng hành động quốc gia về Dân số; các chủ trƣơng chính sách pháp 

luật của Đảng, Nhà nƣớc, các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 

địa phƣơng trong thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lƣợc Dân số Việt Nam đến 

năm 2030; nêu gƣơng các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình tốt, cách làm hay 

cần phát huy, nhân rộng tại địa bàn; 

- Tiếp tục tổ chức chiến dịch “Tăng cƣờng tuyên truyền, vận động lồng 

ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản” nhằm góp phần 

hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 về số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ mới áp 

dụng biện pháp tránh thai hiện đại; 

- Tổ chức treo băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền hƣởng ứng Tháng hành 

động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. 

3. Kinh phí 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt  

động hƣởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt 

Nam (26/12) năm 2022 đảm bảo thiết thực và hiệu quả. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế Huyện 
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- Tham mƣu xây dựng kế hoạch, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các 

hoạt động hƣởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt 

Nam (26/12) năm 2022 thiết thực, trang trọng, hiệu quả; 

- Sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm, hƣởng ứng báo cáo kết quả thực 

hiện về Ủy ban nhân huyện và Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh trƣớc ngày 

05/01/2023. 

2. UBND các xã, thị trấn và Ban Dân số và phát triển xã, thị trấn 

Căn cứ Kế hoạch tổng thể này khẩn trƣơng xây dựng kế hoạch và triển khai 

các hoạt động hƣởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số 

Việt Nam (26/12) năm 2022, kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Trung 

tâm Y tế) trƣớc ngày 06/12/2022; sau khi kết thúc các hoạt động gửi báo cáo kết 

quả trƣớc ngày 30/12/2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt hoạt động hƣởng ứng Tháng hành 

động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022 trên địa bàn 

huyện Cẩm Xuyên. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vƣớng mắc đề 

nghị các đơn vị phản ánh, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện (qua Trung 

tâm Y tế) để đƣợc hƣớng dẫn./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Y tế (Báo cáo);                                                                                                           

- Chi cục Dân số tỉnh (Báo cáo) ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ CTDS&PT huyện; 

- UBND, Ban DS&PT các xã, thị trấn; 

- Lƣu: VT, TTYT. 

Gửi bản điện tử. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Văn Thắng 
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PHỤ LỤC I  

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- HƢỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ (01/12-

31/12) VÀ NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM 26/12/2022; 

- NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DÂN SỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƢỚC 

NHANH VÀ BỀN VỮNG; 

- NHÀ NƢỚC, XÃ HỘI, GIA ĐÌNH VÀ CÔNG DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN; 

- ĐẦU TƢ CHO CÔNG TÁC DÂN SỐ LÀ ĐẦU TƢ CHO SỰ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƢỚC; 

- CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN 

VÌ TƢƠNG LAI GIỐNG NÒI; 

- TÍCH CỰC THAM GIA KHÁM VÀ TƢ VẤN SỨC KHỎE TIỀN HÔN 

NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC; 

- THỰC HIỆN TẦM SOÁT VÀ CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH TẬT TRƢỚC 

SINH, SƠ SINH ĐỂ SINH ĐƢỢC NHỮNG ĐỨA CON KHỎE MẠNH; 

- THỰC HIỆN SÀNG LỌC SƠ SINH ĐỂ PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRỊ KỊP 

THỜI CÁC BỆNH DI TRUYỀN Ở TRẺ; 

- QUAN TÂM CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƢỜI CAO TUỔI 

– CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI GIÀ HÓA DÂN SỐ; 

- CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƢỜI CAO TUỔI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 

MỖI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG VÀ TOÀN XÃ HỘI; 

- VÌ TƢƠNG LAI NÕI GIỐNG VIỆT, KHÔNG LỰA CHỌN GIỚI TÍNH 

THAI NHI; 

- NGHIÊM CẤM LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƢỚI MỌI HÌNH 

THỨC; 

- KHÔNG LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI ĐỂ ĐẢM BẢO CÂN BẰNG 

GIỚI TÍNH KHI SINH VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIỐNG NÒI; 

-THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO CÂN BẰNG 

GIỚI TÍNH KHI SINH; 

- HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP 

ĐỂ TRÁNH MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN; 

- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CẶP VỢ 

CHỒNG. 
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