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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam
26/12/1961-26/12/2021 và Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về
Dân số xã Đồng Tuyển năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2021 kế
hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam
26/12/1961-26/12/2021 và Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số tỉnh
Lào Cai năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Đồng Tuyển xây dựng kế hoạch tổ chức
các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam 26/12/1961-26/12/2021
và Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số xã Đồng Tuyển năm 2021
như sau,
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính
quyền đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội,các tầng lớp Nhân dân về tầm quan
trọng của công tác Dân số và phát triển đối với sức khỏe của mỗi người dân, mỗi
gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.
Tập trung tổ chức nhiều hoạt độngcó ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác
truyền thông, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận
thức và hành động của toàn xã hội, tích cực thi đua thực hiện tốt các chính sách
DS-KHHGĐ.
2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp
về công tác Dân số và Phát triển
Tổ chức truyền thông vận động nâng cao chất lượng Dân số và KHHGĐ tại
thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy mạnh truyền thông, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp các nội
dung về quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng Dân số trên địa bàn xã, lồng
ghép truyền thông tại câu lạc bộ như” Câu lạc bộ giảm thiểu mất cân bằng giới
tính khi sinh”.
3. Đẩy mạnh truyền thông về công tác Dân số trên các phương tiện
thông tin đại chúng; tập trung khai thác, phát triển và tận dụng tối đa lợi
thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông khác
Tăng cường thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng(
loa phát thanh của xã, loa của thôn truyền hình, báo in, báo điện tử…,) trong
việc truyền thông về công tác Dân số thông qua các chuyên trang, chuyên
mục,chương trình,phóng sự, tin bài, sách,tranh ảnh hoặc sự kiện truyền thông…
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Đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác Dân soostreen các trang mạng
xã hội như Facebook, zalo…
4. Tổ chức hội thi tuyên truyền viên Dân số cấp thành phố
Tổ chức liên hoan Tuyên truyền viên viên dân số cấp thành phố dưới hình
thức sân khấu hóa nhằm tuyên truyền, giới thiệu đường lối, chủ trương của Đảng
và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số trong tình hình mới
theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ
sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Công tác dân số trong tình
hình mới; Kế hoạch số 126-KH/UBND ngày 15/05/2020 của UBND thành phố
Lào Cai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn
2020-2025 và đến năm 2030 trên địa bàn xã Đồng Tuyển; Kế hoạch số 233/KHUBND ngày 05/10/2020 của UNDN thành phố Kế hoạch Truyền thông Dân số
thành phố Lào Cai đến năm 2030.
Đặc biệt tập trung, truyền thông nâng cao chất lượng Dân số: Sàng lọc
trước sinh và sơ sinh, sáng lọc Thalassemia, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn
nhân; ngăn chặn tình trạng tảo hôn, sinh con tuổi vị thành niên, thanh niên và
hôn nhân cận huyết thống; tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cải
thiện sức khỏe sinh sản…
5. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngành Dân số Việt Nam 26/12/196126/12/2021 và biểu dương cán bộ Dân số ở cơ sở
Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân căn cứ vào điều kiện thực tiễn và
khả năng của địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt độngkỷ niệm
60 năm ngày truyền thống Dân số Việt Nam và hưởng ứng tháng hành động
quốc gia về Dân số lồng ghép với hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể ,
cá nhân( cán bộ làm công tác Dân số và CTV Dân số tiêu biểu).
II. KiNH PHÍ
Từ nguồn kinh phí địa phương và nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo:
Tham mưu cho UBND xã tổ chức hội thi Liên hoan Tuyên truyền viên Dân
số cấp thành phố; lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Dân số Việt Nam, lựa
chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương cấp tỉnh.
2. Trạm Y tế xã:
Tham Mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hội thi
liên hoan Tuyên truyền viên Dân số cấp thành phố và Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày
truyền thống Dân số Việt Nam, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu tham dự Hội
nghị biểu dương cấp tỉnh
3. Tài chính-Kế toán
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Tham mưu cho UBND xã hỗ trợ kinh phí tổ chức triển khai các hoạt động
hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam theo Kế hoạch số 89/KHUBND ngày 02 tháng 3 năm 2021cuar Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch tổ
chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam 26/12/196126/12/2021 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số.
4. Văn hóa xã
Phới hợp với trạm Y tế triển khai các hoạt động truyền thông trên phương tiện
thông tin đại chúng, tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng tin, bài nội dung
tuyên truyền thiết thực và phong phú về công tác Dân số -KHHGĐ kỷ niệm 60 năm
ngành Dân số Việt Nam và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số trên địa
bàn xã.
5. Các đoàn thể, cộng tác viên dân số, chi bộ thôn, thôn trưởng
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai đưa các nội dung, hoạt
động truyền thông kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam và hưởng ứng
Tháng hành động quốc gia về Dân số, tổ chức cho đoàn viên, hội viên thực hiện
các chủ trương, chính sách dân số theo quy định, triển khai thực hiện các nội
dung của kế hoạch;
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về
Dân số và phát triển cho hội viên, đoàn viên và cộng đồng.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt độngKỷ niệm 60 năm ngành Dân số
Việt Nam và Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số xã Đồng Tuyển
năm 2021 . Ủy ban nhân dân xã Đồng Tuyển yêu cầu các ban ngành đoàn thể,
thôn trưởng, cộng tác viên dân số căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- TT ĐU; HĐND; UBND xã;
- TTYT TP;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Các CTV Dân số;
- Lưu: VT, TYT.
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Hoàng Tân Cương
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NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo kế hoạch số: /KH-TTYT ngày /9/2020 của UBND thành phố Lào Cai)

I. HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI
1. CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRUYỀN THỐNG TỐT
ĐẸP CỦA DÂN TỘC
2. CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁ
NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ TOÀN XÃ HỘI
3. GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI HÃY QUAN TÂM CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG ĐỂ
NGƯỜI CAO TUỔI CÓ CUỘC SỐNG VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC
4. QUAN TÂM CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY NGƯỜI CAO TUỔI - CHỦ ĐỘNG
THÍCH ỨNG VỚI GIÀ HÓA DÂN SỐ.
II. HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI
5. TƯƠNG LAI PHỤ THUỘC VÀO HÀNH ĐỘNG HÔM NAY CỦA BẠN- KHÔNG
LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI.
6. THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI GÓP PHẦN GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG
GIỚI TÍNH KHI SINH.
7. NGHIÊM CẤM LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
8. HÃY ĐỂ VIỆC SINH CON TRAI HAY GÁI THEO QUY LUẬT TỰ NHIÊN.
III. THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ
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9. HÃY THỰC HIỆN SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH GÓP PHẦN NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ
10. THỰC HIỆN TẦM SOÁT VÀ CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH TẬT TRƯỚC SINH
VÀ SƠ SINH ĐỂ SINH ĐƯỢC NHỮNG ĐỨA CON KHỎE MẠNH.
11. HÃY TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH
VÌ GIỐNG NÒI VIỆT.
12. ĐẦU TƯ CHO TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN LÀ ĐẦU TƯ CHO SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG.
13. ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC DÂN SỐ LÀ ĐẦU TƯ CHO SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG.
14. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC.
15. THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐỂ GÓP
PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG.
16. THỰC HIỆN TƯ VẤN VÀ KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC HÔN NHÂN VÌ
TƯƠNG LAI HẠNH PHÚC CỦA MỖI GIA ĐÌNH.

