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

QUẬN CẨM LỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-UBND Cẩm Lệ, ngày         tháng       năm 2018 
  

KẾ HOẠCH 

 Tháng hành động quốc gia về Dân số  

và hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12 tại quận Cẩm Lệ  

 

Thực hiện Kế hoạch số 8973/KH-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về Tháng hành động quốc gia về Dân số và hƣởng ứng 

Ngày Dân số Việt Nam (26/12). 

UBND quận Cẩm Lệ xây dựng Kế hoạch Tháng hành động quốc gia về Dân số 

và hƣởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26/12) trên địa bàn quận nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tăng cƣờng nhận thức, sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ban, ngành, 

đoàn thể đến nhóm dân số là vị thành niên, thanh niên (VTN/TN) trong xã hội, thế hệ 

tƣơng lai của gia đình, xã hội, đất nƣớc và dân tộc. 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội và đặc biệt là giới trẻ về chăm sóc 

sức khỏe sinh sản VTN/TN vì giống nòi, chú trọng hơn nữa đến nhóm dân số này 

nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai của VTN/TN, góp phần 

nâng cao chất lƣợng sức khỏe sinh sản nói riêng và sức khỏe nói chung của VTN/TN 

Việt Nam.  

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi 

hành vi về dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) góp phần hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; 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 là nâng cao chất 

lƣợng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN/TN, tƣ vấn, khám sức khỏe trƣớc hôn 

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

- Tăng cƣờng sự tham gia phối hợp đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các ban, 

ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân 

đối với công tác Dân số - KHHGĐ của thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Cẩm 

Lệ nói riêng nhằm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 (Hội nghị lần 

thứ 6) của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình 

hình mới và các mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lƣợc Dân số và 

Sức khỏe sinh sản việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 

2. Yêu cầu 
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- Các hoạt động kỷ niệm và hƣởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số 

(tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2018, (sau đây viết tắt là Tháng 

hành động và Ngày Dân số Việt Nam) phải đƣợc triển khai một cách đồng bộ, thống 

nhất, tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thƣờng xuyên tại 

địa phƣơng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân 

số-KHHGĐ. 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai 
giống nòi”. 

2. Nội dung  

- Tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ đề và các thông 

điệp chính của Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2018; tuyên truyền các nội dung ƣu 

tiên về sức khỏe sinh sản VTN/TN: Các bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục, tình dục 

an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và tác hại của phá thai không an toàn 

(tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở 

tuổi VTN/TN); 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.  

- Các chủ trƣơng, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc và các cấp ủy 

Đảng, chính quyền về công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới. 

- Ý nghĩa của Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam; các mô hình, tập 

thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ năm 2018. 

- Ý kiến của các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài 

nƣớc, của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp và đại diện các tầng lớp 

nhân dân về công tác DS-KHHGĐ, về nội dung Tháng hành động và Ngày Dân số 

Việt Nam năm 2018.    

3. Khẩu hiệu tuyên truyền: (có Phục lục kèm theo Kế hoạch này)    

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Triển khai, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận Cẩm Lệ về công tác Dân số-

KHHGĐ, các mô hình, dự án thuộc chƣơng trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018, 

đặc biệt việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 (Hội nghị lần thứ 

6) của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình 

mới; Chƣơng trình số 19-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng về 

“Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng (khóa XII) về công tác Dân số trong tình hình mới” và Chƣơng 

trình hành động số 31-CTr/QU ngày 9/3/2018 của Quận ủy Cẩm Lệ về thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa XII) về công tác 

Dân số trong tình hình mới; thực hiện các chủ trƣơng, luật pháp, chính sách về dân số, 
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nâng cao chất lƣợng dân số, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh; khen thƣởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ. 

2. Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Tháng hành động và Ngày Dân số Việt 

Nam (26/12). 

3. Tăng cƣờng phối hợp triển khai hoạt động truyền thông, tuyên truyền DS-

KHHGĐ trên đài truyền thanh của quận, phƣờng. 

4. Trung tâm Dân số-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận 

tuyên truyền cổ động trên các trục đƣờng chính: băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, 

trang trí xe hoa cổ động tham gia mit-tinh, diễu hành tại quận Hải Châu, cổ động tại 

địa bàn quận Cẩm Lệ. 

5. Tổ chức Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 lồng ghép tổng kết công tác 

Dân số-KHHGĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 đồng thời khen thƣởng các 

tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ năm 2018 

và phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

sinh sản-kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) đợt 1 năm 2019. 

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng hƣởng ứng tuyên truyền Tháng hành động, 

kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam năm 2018 bằng các hình thức phù hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn quận, đảm bảo hiệu quả mục tiêu đề ra. 

- Hƣớng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động hƣởng ứng 

Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở y tế và UBND quận. 

3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể   

 Xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và triển khai hiệu quả các hoạt 

động hƣởng ứng Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam năm 2018 tại đơn vị, 

địa phƣơng, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Trung tâm Dân số -

KHHGĐ quận trƣớc ngày 30/12/2018. 

2. UBND phường 

Xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động hƣởng ứng Tháng 

hành động và Ngày Dân số Việt Nam năm 2018 tại địa phƣơng; tổng hợp, báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện về Trung tâm Dân số -KHHGĐ quận trƣớc ngày 30/12/2018. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí Chƣơng trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018 đƣợc 

giao, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể trình UBND quận, phƣờng xem xét, hỗ trợ 
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thêm kinh phí cho các hoạt động tại đơn vị, địa phƣơng để tổ chức tốt các hoạt động 

hƣởng ứng Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2018./. 

Nơi nhận:                             KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Y tế TP (b/c);                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chi cục DS-KHHGĐ TP (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND quận (b/c);  

- Ban TG,VPQU, VPUB (b/c); 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể (t/hiện); 

- UBND  6 phƣờng (t/hiện) ; 

- Trung tâm Dân số-KHHGĐ (t/hiện);                                                    Trần Văn Phi 
- Lƣu: VT, TTDS.                                                                            
                                                                                                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

Phụ lục: KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày        tháng      năm 2018  

của UBND quận Cẩm Lệ) 

 

1. NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DÂN SỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN GIỐNG NÕI  

2. KHÔNG TẢO HÔN, KẾT HÔN CẬN HUYẾT THỐNG ĐỂ BẢO VỆ GIỐNG 

NÒI 

3. TƢ VẤN VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE TRƢỚC HÔN NHÂN LÀ CƠ SỞ XÂY 

ĐẮP HẠNH PHÖC 

4. TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỚM BỆNH, TẬT TRƢỚC SINH 

VÀ SƠ SINH VÌ HẠNH PHÖC GIA ĐÌNH 

5. HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP ĐỂ 

TRÁNH MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN 

6. TUỔI TRẺ TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ- KẾ HOẠCH 

HÓA GIA ĐÌNH 

7. BAO CAO SU GIÖP BẠN TRÁNH THAI VÀ PHÕNG TRÁNH CÁC BỆNH 

LÂY TRUYỀN QUA ĐƢỜNG TÌNH DỤC 

8. CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN VÌ 

TƢƠNG LAI HẠNH PHÖC CỦA TUỔI TRẺ 

9. KHÔNG MANG THAI Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÌ SỨC KHỎE, HẠNH 

PHÚC VÀ TƢƠNG LAI CỦA BẠN   
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