
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 

Về triển khai thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép  

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình năm 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch số 8973/KH-UBND ngày 19/11/2018 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về Tháng hành động quốc gia về Dân số và hưởng ứng Ngày Dân số Việt 

Nam 26/12; 

Thực hiện Kế hoạch số 3105/KH-SYT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Sở Y 

tế thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình năm 2019; 

Thực hiện Kế hoạch số 1979/KH-UBND ngày 06/12/2018 của UBND quận 

Cẩm Lệ về Tháng hành động quốc gia về Dân số và hưởng ứng Ngày Dân số Việt 

Nam 26/12; 

Ủy Ban Nhân Dân quận Cẩm Lệ xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch 

truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình 

(SKSS/KHHGĐ) năm 2019 trên địa bàn quận Cẩm Lệ với những nội dung sau đây: 

I. MỤC TIÊU CHIẾN DỊCH 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động cộng đồng, hỗ trợ nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ, ưu tiên các phường khó 

khăn, các phường có mức sinh cao và không ổn định, các phường có nhiều đối 

tượng khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ (như người nhập cư, người 

lao động phổ thông); Truyền thông 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 

tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, duy trì mức sinh thấp 

hợp lý, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi, chăm sóc SKSS VTN/TN, tăng tỷ lệ người sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn 

đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; tăng số người sử dụng biện pháp tránh 

thai hiện đại; tăng cường tiếp thị xã hội và xã hội hóa cung cấp các phương tiện 

tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản nhằm đáp ứng cho sự phát triển 

nhanh và bền vững của thành phố Đà nẵng nói chung và quận Cẩm Lệ nói riêng.  

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Triển khai Chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ 

chăm sóc SKSS/KHHGĐ (sau đây viết tắt là Chiến dịch) tại 6/6 phường trên địa 

bàn quận Cẩm Lệ. 

 b) Đảm bảo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu các biện pháp tránh thai được 

giao thực hiện trong Chiến dịch truyền thông đợt I/2019 tại các phường (phụ lục 

đính kèm). 
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c) Cung cấp thông tin về DS-SKSS và dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho 

90% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và VTN/TN trên địa bàn triển khai 

Chiến dịch. 

- Trên 90% đối tượng được khám và điều trị ban đầu về bệnh phụ khoa 

thông thường khi được phát hiện mắc bệnh. 

- 100% phụ nữ mang thai có nhu cầu khám thai trong Chiến dịch được cung 

cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc thai sản, tư vấn tham gia sàng lọc trước sinh, sơ 

sinh, cách chăm sóc mẹ và bé sau sinh... 

- Kết hợp tổ chức Chiến dịch truyền thông đợt I/2019 gắn với phong trào 

đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên cho trên 90% các cặp vợ chồng trong diện 

tuổi sinh đẻ có từ 2 con trở lên. 

 II. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ 

Chiến dịch năm 2019 được tổ chức triển khai thực hiện 2 đợt, mỗi đợt 3-4 

ngày/phường: 

Đợt I: Tổ chức từ ngày 01/01/2019 và kết thúc trước ngày 30/4/2019. 

Đợt II: Tổ chức tại các phường triển khai chiến dịch trong đợt I chưa hoàn 

thành chỉ tiêu Chiến dịch và những phường có tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên 

cao. Chiến dịch đợt II kết thúc trước ngày 30/9/2019. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG CHIẾN DỊCH 

1. Tuyên truyền, vận động công tác Dân số-SKSS/KHHGĐ 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 

về công tác Dân số-KHHGĐ trên phương tiện thông tin đại chúng như: 

+ Pháp lệnh Dân số; Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số; 

+ Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị; Kết luận số 

119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện chính sách Dân số-kế hoạch hóa gia đình; 

+ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 

2011-2020; 

+ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

+ Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới (Hội nghị lần thứ 6, BCH TW 

khóa XII); 

+ Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy 

thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; 
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+ Chương 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 ương Đảng 

(khóa XII) về công tác Dân số trong tình hình mới; 

+ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; 

+ Chỉ thị 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 7539/QĐ-BYT ngày 28/12/2016 của Bộ Y tế Phê duyệt 

Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển 

giai đoạn 2016-2020;    

+ Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025;   

 + Quyết định số 906/QĐ-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Đề án Tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ Dân số-Kế hoạch hóa gia 

đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016-2020; 

 + Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc phê duyệt Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển 

giai đoạn 2015-2020; 

+ Công văn 192-CV/TU ngày 26/2/2016 về việc thực hiện kết luận số 119-

KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa và sự cần thiết, nội dung hoạt động, mục đích, yêu 

cầu của Chiến dịch nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, 

nhân dân đối với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

- Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương; huy 

động cộng tác viên Dân số-Sức khỏe cộng đồng và các đoàn thể tại các phường tổ 

chức tuyên truyền, tư vấn nhóm nhỏ, vận động trực tiếp tại hộ gia đình, các cặp vợ 

chồng chưa thực hiện biện pháp tránh thai, các đối tượng sinh con một bề, đặc biệt 

là một bề gái, phụ nữ đơn thân sinh con.  

- Lồng ghép tuyên truyền vào các hoạt động truyền thông trong Chiến dịch 

với các nội dung về nâng cao chất lượng dân số: mô hình sàng lọc trước sinh, sàng 

lọc sơ sinh; Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Mô hình Tư vấn và 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Các thông điệp nghiêm cấm 

lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.  

- Tu sửa, kẻ vẽ mới pa nô, khẩu hiệu, treo băng rôn cổ động có nội dung về 

DS-KHHGĐ tại các trục đường giao thông, các điểm công cộng có đông người 

qua lại trước, trong và sau Chiến dịch. 

- Tiếp nhận và cung cấp các sản phẩm truyền thông tuyên truyền về DS-

SKSS/KHHGĐ sử dụng trong Chiến dịch. 
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2. Tổ chức hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật chăm sóc SKSS-KHHGĐ 

- Huy động các đội dịch vụ lưu động tuyến thành phố, quận, hỗ trợ kỹ thuật 

và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc SKSS-KHHGĐ, phục vụ kịp thời yêu 

cầu của các địa phương thực hiện Chiến dịch. 

- Tổ chức tiếp nhận và cung cấp đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các phương tiện 

tránh thai, thuốc thiết yếu phục vụ Chiến dịch; tuyên truyền và tư vấn về chăm sóc 

SKSS-KHHGĐ; khám phụ khoa và điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa cho các 

đối tượng tham gia Chiến dịch. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

 1. Cấp quận 

a) Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch 

- Căn cứ kế hoạch của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Dân số-

KHHGĐ quận tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan thuộc quận tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Chiến 

dịch trên địa bàn quận; 

- Hướng dẫn các phường lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; Theo 

dõi, giám sát và báo cáo tiến độ, kết quả hoạt động của Chiến dịch theo quy định. 

b) Tuyên truyền, vận động  

- Tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh quận; Chuyển tải những thông 

điệp về Chiến dịch, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa 

phương về chương trình DS-KHHGĐ thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, 

hội họp, miting cổ động ... 

- Tăng cường sự phối hợp lồng ghép tuyên truyền, vận động thực hiện chính 

sách DS-KHHGĐ vào các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương 

thông qua việc ký kết trách nhiệm với các ban, ngành, đoàn thể. 

- Định hướng, hỗ trợ truyền thông, tuyên truyền cho các phường. 

c) Tổ chức các đội dịch vụ SKSS-KHHGĐ lưu động 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thành viên, Trung tâm Dân số-KHHGĐ, 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc quận 

tổ chức thực hiện; 

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc KHHGĐ cho các đối tượng đúng theo quy 

định hiện hành. 

d) Theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả Chiến dịch và khen thưởng 

- Giám sát tiến độ triển khai và công tác phối hợp trong thực hiện Chiến dịch 

giữa các ban, ngành, đoàn thể ở các phường; tổ chức thực hiện giám sát tại 100% 

số phường triển khai Chiến dịch (ít nhất 1 lần trở lên); 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ, sơ kết và tổng kết Chiến dịch gửi về Chi cục 

DS-KHHGĐ theo quy định; 
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- Trung tâm Dân số-KHHGĐ đề xuất UBND quận khen thưởng cho các 

phường hoàn thành trên 70% các BPTT lâm sàng đợt I năm 2019. 

2. Cấp Phường 

a) Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch 

Căn cứ Kế hoạch của UBND quận, Ban Dân số-KHHGĐ các phường xây 

dựng kế hoạch Chiến dịch năm 2019 trình UBND phường phê duyệt gồm các nội 

dung sau:  

- Khảo sát, lập danh sách đối tượng có nhu cầu thực hiện các dịch vụ chăm 

sóc SKSS-KHHGĐ trong Chiến dịch, đối tượng được cung cấp dịch vụ KHHGĐ 

miễn phí theo quy định. Tổ chức phong trào đăng ký thực hiện gia đình và tổ dân 

phố không có người sinh con thứ 3 trở lên năm 2019;  

- Giao chỉ tiêu BPTT lâm sàng cần vận động thực hiện và cung cấp thuốc 

uống tránh thai miễn phí, TTXH và XHH cho khu dân cư, tổ dân phố, cộng tác 

viên Dân số-Sức khỏe cộng đồng (CTV DS-SKCĐ) trong Chiến dịch; 

- Thông báo địa điểm, thời gian tổ chức khám, tư vấn, thực hiện dịch vụ. 

b) Tuyên truyền, vận động  

Tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ 

trước, trong và sau Chiến dịch; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trên các kênh truyền thông hiện 

có của phường về kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số. Huy động 

cộng tác viên Dân số-SKCĐ, các ban, ngành, đoàn thể tại phường tham gia các 

hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng và tại hộ gia đình các đối tượng trong diện 

vận động thực hiện KHHGĐ; 

- Tổ chức các điểm tuyên truyền, họp tổ dân phố, tư vấn tại hộ gia đình; 

- Kẻ vẽ khẩu hiệu, pa nô, áp phích, cấp phát tờ rơi. Treo băng rôn tại điểm tổ 

chức Chiến dịch và tại các trục đường giao thông chính nơi có đông dân cư qua lại. 

Tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường 

trước, trong và sau chiến dịch; Tổ chức mit-tinh, phát động Chiến dịch. 

c) Tổ chức cung cấp dịch vụ 

- Xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ, thông báo thời gian, địa điểm cung 

cấp dịch vụ đến các tổ dân phố, cho cộng tác viên để hướng dẫn và gửi giấy mời 

cho đối tượng tham gia Chiến dịch; 

- Phối hợp đội dịch vụ KHHGĐ lưu động của thành phố, quận (nếu có nhu 

cầu) để thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ tại địa phương; 

- Sau khi triển khai thực hiện Chiến dịch: Lưu giữ và quản lý danh sách số 

đối tượng đã thực hiện các dịch vụ SKSS/KHHGĐ trong thời gian Chiến dịch; 

Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động của Chiến dịch; tổ chức 

sơ kết, tổng kết Chiến dịch theo quy định. 
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d)  Báo cáo hoạt động Chiến dịch 

Tổng hợp báo cáo tiến độ, sơ kết Chiến dịch và tổng kết Chiến dịch gửi về 

Trung tâm DS-KHHGĐ theo quy định. 

3. Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết 

- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo thống nhất theo nguyên tắc: Kết quả 

thực hiện các dịch vụ của Chiến dịch chỉ bao gồm số người thực hiện các dịch vụ 

chăm sóc SKSS-KHHGĐ trong những ngày tổ chức Chiến dịch, danh sách người 

thực hiện các dịch vụ phải được lưu tại Trạm Y tế để quản lý, theo dõi, thanh toán 

kinh phí hỗ trợ các dịch vụ. Thường xuyên cập nhập thông tin, tổng hợp, báo cáo 

Chiến dịch về Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận. 

- Ban Dân số-KHHGĐ các phường gửi các kế hoạch, báo cáo về Trung tâm 

Dân số-KHHGĐ quận.     

- Kế hoạch triển khai Chiến dịch: trước ngày 02/01/2019; 

- Báo cáo tiến độ triển khai chiến dịch: trước ngày 03 hàng tháng trong 

thời gian triển khai Chiến dịch; 

- Báo cáo sơ kết Chiến dịch đợt I/2019: trước ngày 05/5/2019; 

- Báo cáo tổng kết Chiến dịch năm 2019: trước ngày 10/10/2019; 

- Tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán Chiến dịch theo quy định gửi về quận  

trước ngày 25/10/2019; 

- Báo cáo nhanh qua đường điện thoại vào lúc 9h00 thứ 6 hàng tuần (theo số 

0236.3674.466 hoặc Email theo địa chỉ : danso-camle@danang.gov.vn) 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức thực hiện Chiến dịch từ nguồn ngân sách Trung ương 

thuộc Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số, ngân sách hỗ trợ, bổ sung của địa 

phương và huy động cộng đồng. 

VI. PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

1. Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận  

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện kế 

hoạch; trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát các phường trong quá trình triển khai 

các hoạt động của Chiến dịch. 

2. Phòng Văn hóa-Thông tin quận 

Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động về Dân số-KHHGĐ, các nội dung hoạt động của Chiến dịch 

thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin cổ động; lồng ghép chính 

sách DS-KHHGĐ vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn 

hóa”, đưa nội dung DS-KHHGĐ vào quy ước của khu dân cư, quy chế của cơ 

quan, đơn vị. 
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3. Đài Truyền thanh quận 

 Chỉ đạo hệ thống truyền thanh các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

chủ trương, chính sách về Dân số-KHHGĐ; nâng cao chất lượng chuyên mục trên 

sóng truyền thanh, phản ánh kịp thời các hoạt động của Chiến dịch. 

4. UBND, Ban Dân số-KHHGĐ các phường 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND quận Cẩm Lệ, Ban Dân số-KHHGĐ phường  

chỉ đạo Trạm Y tế xây dựng kế hoạch vận động nhóm đối tượng, phân công cán bộ 

ở phường trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch và huy động sự tham gia của tất cả các lực 

lượng ở địa phương. 

- UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép các hoạt động 

với Chiến dịch truyền thông cũng như hỗ trợ kinh phí để tổ chức thực hiện Chiến 

dịch truyền thông đạt hiệu quả.  

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ, kết quả Chiến dịch. 

5. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc quận và các ban, ngành, đoàn thể 

Chỉ đạo hệ thống từ quận đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

chương trình Dân số-KHHGĐ; Lồng ghép các nội dung về DS-KHHGĐ với các 

hoạt động của đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, thực 

hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương 

về công tác DS-KHHGĐ; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo công tác Dân số-

KHHGĐ, hệ thống cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ các cấp triển khai thực 

hiện Chiến dịch đạt hiệu quả. 

 Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể quận, UBND, Ban Dân số-KHHGĐ các 

phường và các đơn vị có liên quan, phối hợp tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu 

quả và thường xuyên tổng hợp tiến độ, kết quả về UBND quận thông qua cơ quan 

thường trực (Trung tâm Dân số-KHHGĐ) để tổng hợp báo cáo UBND quận và Chi 

cục Dân số-KHHGĐ thành phố đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, 

đơn vị phản ánh bằng văn bản về Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận để báo cáo 

UBND quận bổ sung, điều chỉnh kịp thời./. 

 Nơi nhận:                                                                                        KT. CHỦ TỊCH  

- Sở y tế (b/c);                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH        

- Chi cục DS-KHHGĐ TP (b/c);  

- Phòng truyền thông DS-KHHGĐ TP (b/c); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP;                                                                       

- HĐND, VP Quận uỷ, VP UBND quận; 

- Ban Tuyên giáo; 

- Các ban, ngành, đoàn thể ở quận; 

- Trung tâm Y tế quận, Đội CSSKSS;     Trần Văn Phi 
- TTDS-KHHGĐ quận (để thực hiện) 

- UBND, Trạm y tế 6 phường (để thực hiện);                                                 
 - Lưu: VT, (TTDS).                                                                      
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