
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày    tháng  6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Phối hợp truyền thông về Dân số và Phát triển  

với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh năm 2020 
 

 

Căn cứ Quyết số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; văn 

bản số 626/BYT-TCDS ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực 

hiện kế hoạch công tác dân số năm 2020; văn bản số 868/TCDS-KH-TC ngày 

28/11/2019 của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) về việc xây dựng dự toán công 

tác DS-KHHGĐ năm 2020 nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; 

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 24/4 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc cấp kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020; Kế 

hoạch hành động số 4291/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về 

Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển giai đoạn 2017-

2020, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phối hợp truyền thông với các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể của tỉnh năm 2020 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

Tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa ngành Y tế với các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể của tỉnh trong công tác truyền thông nhằm hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ về công tác Dân số và Phát triển năm 2020. 

Qua truyền thông, vận động giúp cho lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn 

thể, các cấp và đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về Dân số và Phát triển; 

thúc đẩy việc thay đổi hành vi trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI  

1. Thời gian: Từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2020. 

2. Địa bàn thực hiện: Các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành, thị trên địa 

bàn tỉnh. 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

1. Hình thức  

Lồng ghép hoạt động truyền thông về Dân số và Phát triển vào hoạt động 

thường xuyên của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội như: 

Hội nghị, hội thảo, hội diễn, hội thi, liên hoan, gặp mặt, tọa đàm...; tổ chức các 

buổi truyền thông, tư vấn về Dân số và Phát triển cho hội viên, đoàn viên, thành 

viên của cơ quan, tổ chức; đăng tải tin bài trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên tạp chí, bản tin của Sở, ban, ngành, đoàn thể; lồng ghép vào các buổi 

sinh hoạt ngoại khóa trong trường học…; xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt 

động của các mô hình, câu lạc bộ tại cơ sở.  
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2. Nội dung  

2.1. Phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công tác dân số 

- Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về công tác 

dân số trong tình hình mới; 

- Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới;  

- Pháp lệnh Dân số; Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số và các 

Nghị định hướng dẫn thực hiện;  

- Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương về quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-

HD/UBKTTW ngày 22/2/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn 

thực hiện một số Điều trong quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ 

Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; 

- Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh;  

- Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 26/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. 

- Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030;  

- Quyết đinh 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về 

phê duyệt “ Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối 

tượng đến năm 2030" 

 -  Kết luận số 15 - KL/TU ngày 08/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số và Phát triển; 

- Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 22/12/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong 

tình hình mới; 

- Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc đẩy mạnh công tác Dân số và Phát triển;  

- Văn bản số 4162/UBND-KGVX ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số và Phát triển;   

- Các Kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 2196/KH-UBND ngày 

07/6/2016 về triển khai thực hiện công tác Dân số và Phát triển tỉnh Phú Thọ 

giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 5182/KH-UBND ngày 11/11/2016 về thực 

hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2016-2020; Kế hoạch số 4287/KH-UBND ngày 26/9/2017 về thực hiện Đề án 

Chăm sóc người cao tuổi giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch số 4290/KH-UBND 

ngày 26/9/2017 về thực hiện Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-

KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch hành 
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động số 4291/KH-UBND ngày 26/9/2017 về Truyền thông chuyển đổi hành vi 

về Dân số và Phát triển giai đoạn 2017-2020; 

-  Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện 

Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 

47-KH/TU ngày 22/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 

21-NQ/TW ngày 15/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

2.2. Nội dung cụ thể 

a. Về quy mô dân số   

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung, thông điệp để giảm sinh nhằm đạt 

mức sinh thay thế bình quân trong toàn tỉnh. 

- Truyền thông các nội dung về mối liên quan giữa quy mô dân số với 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Nội dung về mô hình gia đình ít con, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. 

- Kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp tránh thai hiện đại. 

b. Về cơ cấu dân số 

* Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 

- Truyền thông về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp của tình 

trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; 

- Các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; 

- Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh;  

- Tuyên truyền và phổ biến: Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực 

gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; 

- Nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội hiện nay.  

* Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, lồng ghép dân số và phát triển 

Cung cấp các thông tin, số liệu về dân số trong độ tuổi lao động tại địa 

phương, tình hình di biến động dân cư, dự báo số lượng bước vào tuổi lao động cho 

năm tiếp theo, số người bước vào tuổi 60 và tỷ lệ người cao tuổi ở địa phương...   

c. Về chất lượng dân số 

- Tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích của khám sức khoẻ tiền hôn nhân; chăm 

sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sàng lọc trước sinh và sơ 

sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đối với các huyện miền núi, truyền 

thông về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe bà 

mẹ, trẻ em và giống nòi, vận động kết hôn theo đúng luật định.  

- Cung cấp thông tin về tác hại, hậu quả của nạo phá thai, mang thai ngoài 

ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN;  
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đ. Về tiếp thị xã hội và xã hội hóa các phương tiện tránh thai (PTTT) 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Nhà nước về tiếp thị xã hội và xã 

hội hóa các PTTT nhằm đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của người dân.  

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác tiếp thị xã hội và xã hội 

hóa PTTT đối với sự phát triển bền vững của chương trình.  

e. Tuyên truyền về ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của Ngày dân số thế giới 

11/7; Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam năm 2020; 

nêu gương, học tập các điển hình tiên tiến và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

 công tác DS-KHHGĐ. 

f. Tuyên truyền về thành tựu, kết quả công tác Dân số trong thời gian 

qua; những khó khăn, thách thức, cơ hội và định hướng công tác Dân số trong 

thời gian tới.  

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí triển khai hoạt động phối hợp tuyên truyền về Dân số và 

Phát triển với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh năm 2020 được sử dụng 

từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và nguồn kinh 

phí địa phương. 

 Ngoài nguồn kinh phí trên, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 

hỗ trợ thêm các nguồn kinh phí, lồng ghép vào các hoạt động của cơ quan, đơn 

vị để tổ chức các hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thiết thực.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở  Y tế:  

Chủ trì, chỉ đạo Chi cục DS-KHHGĐ xây dựng Kế hoạch phối hợp truyền 

thông về công tác Dân số và Phát triển; tổ chức triển khai kế hoạch, ký hợp đồng 

trách nhiệm với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 

Phối hợp với các các Sở, ban, ngành, đoàn thể đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

các hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

 2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh: 

Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

và các nội dung truyền thông về Dân số và Phát triển để xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Y tế (qua Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh) trước ngày 30 tháng 12 năm 2020./ 

 
Nơi nhận 

- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh (đề phối hợp th/h); 

- Chi cục DS-KHHGĐ (để th/h); 

- Lưu  VT, KH-TC; CCDS. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Khánh 
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KẾ HOẠCH KINH PHÍ PHỐI HỢP NĂM 2020 

Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày       /       /2020 của Sở Y tế về việc 

phối hợp truyền thông Dân số và Phát triển với các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

của tỉnh năm 2020 

 

Số TT Đơn vị Số tiền (đồng) 

1 Mặt trận Tổ quốc tỉnh 10.000.000 

2 Hội Phụ Nữ 10.000.000 

3 Hội Nông Dân 10.000.000 

4 Liên đoàn Lao động tỉnh 10.000.000 

5 Tỉnh đoàn thanh niên 10.000.000 

6 Ban tuyên giáo Tỉnh ủy 10.000.000 

7 Trung tâm kiểm soát dịch bệnh  10.000.000 

8 Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 10.000.000 

9 Báo Phú Thọ 10.000.000 

Tổng kinh phí 90.000.000 

Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn 
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