ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 72 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 19 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ
Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã
đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số
90/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ
trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2021.
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch Chiến dịch tăng cường tuyên
truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá
gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2021 (sau đây viết tắt
là Chiến dịch), cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể tăng cường truyền thông, vận
động hỗ trợ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng
dân số tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu kế
hoạch công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2021.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. 100% UBND các xã đặc biệt khó khăn ban hành kế hoạch tổ chức thực
hiện công tác dân số năm 2021.
2.2. Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đạt ít nhất 70% chỉ tiêu kế hoạch
năm trong thời gian triển khai Chiến dịch tại các xã khó khăn, khám và điều trị
phụ khoa thông thường cho 100% đối tượng tham gia trong thời gian thực hiện
Chiến dịch.
2.3. Truyền thông, tư vấn chuyển đổi hành vi đến 100% các nhóm đối tượng
(bà mẹ mang thai, phụ nữ sinh con; thanh niên/vị thành niên; người cao tuổi) nhằm
đạt được các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số trên địa bàn.
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)
II. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ

1. Đợt I: Tổ chức ít nhất tại 80% số xã của mỗi huyện hoàn thành xong trước
ngày 30/4/2020.
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2. Đợt II: Tổ chức tại các xã còn lại và các xã đã thực hiện trong đợt I chưa
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; hoàn thành xong trước ngày 30/10/2020.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Cấp tỉnh
1.1. Công tác tham mưu chỉ đạo
- Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: các ngành thành viên, Ban Chỉ
đạo Công tác Y tế - Dân số các cấp (Tiểu ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) căn
cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia
các hoạt động truyền thông Chiến dịch tại địa phương; hướng dẫn các huyện, thị xã,
thành phố thực hiện chiến dịch trong tình hình đang kiểm soát dịch covid-19.
1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng (Báo Gia đình và Xã hội,
Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lào Cai) tăng thời lượng phát sóng, xây dựng
chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, viết tin, bài, cung cấp thông tin về dân số
và phát triển trên phương tiện thông tin đại chúng...,
- Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai và tổ chức
các hoạt động truyền thông về thực hiện KHHGĐ trong Chiến dịch; truyền thông
về nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh.
- Chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng
đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về thực hiện KHHGĐ để giảm sinh; vận
động người dân thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, thực hiện tư vấn, khám
sức khoẻ trước kết hôn và khám sàng lọc Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh),
thực hiện khám và quản lý sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng.
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức
khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại 100% huyện và 50% số xã
thực hiện Chiến dịch về: Công tác chuẩn bị, công tác truyền thông trước, trong và
sau Chiến dịch, tiến độ triển khai, chất lượng dịch vụ kỹ thuật chăm sóc chăm sóc
sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình.
- Thành lập các đội lưu động (Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành
lập) để tăng cường giám sát, hỗ trợ thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
sinh sản - kế hoạch hoá gia đình khi có đề nghị của các địa phương.
1.4. Đảm bảo kinh phí, phương tiện tránh thai, thuốc, vật tư tiêu hao
Kinh phí Thực hiện theo Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020
của UBND tỉnh Lào Cai về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021, bao gồm: Chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia
đình, công khám, tiền thuốc, vật tư tiêu hao cho khám và điều trị phụ khoa thông
thường, vận chuyển trang thiết bị cho đội lưu động.
1.5. Thống kê báo cáo
Sở Y tế (Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) là cơ quan thường trực
thống kê, báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện cho Ban Chỉ đạo tỉnh và
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trước ngày 20 hàng tháng (Báo cáo sơ
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kết Chiến dịch (Đợt I) gửi trước ngày 20/5/2021; Báo cáo tổng kết Chiến dịch
gửi trước ngày 20/11/2021.
2. Cấp huyện
2.1. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện
- Căn cứ Kế hoạch chiến dịch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương,
UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch Chiến dịch năm 2021 của địa phương,
với yêu cầu:
- Đánh giá sát tình hình thực tế tại cơ sở để giao chỉ tiêu kế hoạch Chiến dịch,
trong đó xác định rõ phải tổ chức triển khai tại 100% các xã đặc biệt khó khăn
(theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi được tiếp tục thụ
hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành). Thời gian tổ chức Chiến dịch
cần triển khai phù hợp với đặc điểm về phong tục tập quán, địa bàn, mùa vụ, thời
tiết của địa từng phương.
- Bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện Chiến dịch để đạt
chỉ tiêu kế hoạch giao.
- Phân công các ngành thành viên Ban chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số các
cấp (Tiểu ban Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) tăng cường kiểm tra, giám sát hỗ
trợ các xã tổ chức thực hiện Chiến dịch.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai chiến dịch xây dựng kế hoạch tổ chức
thực hiện công tác dân số năm 2021, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu nhiệm
vụ công tác dân số theo mục tiêu yêu cầu.
- Đảm bảo thuốc, phương tiện tránh thai, tài liệu phương tiện truyền thông
thực hiện chiến dịch.
2.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa
truyền thanh huyện; tổ chức hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề với các
nhóm đối tượng; cung cấp các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về công tác dân
số và phát triển.
- Triển khai các hoạt động chiến dịch trong tình hình kiểm soát dịch bệnh
covid-19 (như triển khai truyền thông, vận động trên trên mạng xã hội zalo, tuyên
truyền, hướng dẫn viên chức dân số, công tác viên lập nhóm zalo, facebook để
triển khai công việc và thông tin tuyên truyền dến mọi người dân trên địa bàn
quản lý).
- Tăng cường sự phối hợp của các ban ngành, Đoàn thể tại địa phương tổ
chức truyền thông, vận động và giám sát, hỗ trợ cơ sở trong triển khai Chiến dịch.
- Truyền thông, tư vấn chuyển đổi hành vi đến các nhóm đối tượng (bà mẹ
mang thai, phụ nữ sinh con; thanh niên/vị thành niên; người cao tuổi) nhằm
tăng tỷ lệ Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh; khám sức khỏe trước kết
hôn và sàng lọc bệnh Thalassemia; tăng tỷ lệ khám sức khỏe cho người cao
tuổi tại cộng đồng.
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- Tiếp nhận, cung cấp và quản lý phương tiện truyền thông, sản phẩm truyền
thông và hướng dẫn cơ sở triển khai có hiệu quả.
2.3. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch hóa gia
đình:
Thành lập các đội lưu động của huyện, thị xã; đổi mới phương thức cung cấp
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo hướng mở rộng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của
từng nhóm đối tượng. Tổ chức cung cấp kịp thời, đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và KHHGĐ tại các cơ sở y tế xã triển khai
theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Huy động các thành phần kinh tế tham gia tiếp thị
xã hội, xã hội hóa cung cấp phương tiện và dịch vụ tránh thai.
2.4. Thực hiện kiểm tra, giám sát
- Ban chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số (Tiểu ban Dân số - Kế hoạch hóa gia
đình) huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện kiểm tra, giám sát
việc triển khai thực hiện tại 100% số xã thực hiện Kế hoạch.
- Chỉ đạo Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, đội tổ chức triển khai Chiến
dịch và họp rút kinh nghiệm ngay sau mỗi ngày thực hiện Chiến dịch; kịp thời
phát hiện những khó khăn vướng mắc của các xã, thôn bản để xử lý.
- Kết thúc các đợt triển khai Chiến dịch tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy
định.
2.5. Thống kê báo cáo
- Ban chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số các huyện, thị xã báo cáo tiến độ thực
hiện Kế hoạch gửi về Sở Y tế (qua Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh)
trước ngày 15 hàng tháng, báo cáo sơ kết gửi trước ngày 15/5/2021, báo cáo tổng
kết gửi trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh.
3. Cấp xã (UBND các xã)
- UBND xã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân
số năm 2021, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu nhiệm vụ công tác dân số theo
mục tiêu yêu cầu
- Công tác truyền thông:
+ Đối tượng: Lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã; các già làng
trưởng bản, trưởng họ; cán bộ trạm y tế, cộng tác viên dân số; nam, nữ trong độ
tuổi sinh đẻ; người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên;
+ Nội dung: Cung cấp thông tin về các hoạt động chiến dịch cho Trưởng Ban
Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, các ngành thành viên, người có uy tín trong
cộng đồng để chỉ đạo, tham gia giám sát, vận động các đối tượng tham gia chiến
dịch; hậu quả việc sinh nhiều con; lợi ích của thực hiện kế hoạch hóa gia đình,
thông tin về các biện pháp tránh thai có tại địa phương; giới thiệu các bệnh được
sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; hướng dẫn các mốc, thời gian quan trọng,
giới thiệu địa chỉ để thực hiện sàng lọc; ý nghĩa của việc khám sức khỏe trước hôn
nhân; giới thiệu về hậu quả bệnh Thalassemia; giới thiệu nguyên nhân, hậu quả
các bệnh không lây nhiễm, lợi ích khám sức khỏe định kỳ.
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+ Hình thức truyền thông: Truyền thông gián tiếp trên hệ thống loa phát thanh
(trong tình hình dịch bệnh covid-19 cần đẩy mạnh truyền thông gián tiếp trên
mạng xã hội, nhóm zalo,facebook); truyền thông trực tiếp tại cộng đồng lồng ghép
trong các câu lạc bộ nâng cao chất lượng dân số, trong các buổi họp thôn, nói
chuyện chuyên đề, chiếu video, văn nghệ, tư vấn nhóm đối tượng, cấp phát sản
phẩm truyền thông; vận động tại hộ gia đình các đối tượng ưu tiên trong
CSSKSS/KHHGĐ.
- Lập danh sách đối tượng đăng ký tham gia và ký cam kết thực hiện các
dịch vụ SKSS/KHHGĐ; danh sách bà mẹ mang thai; danh sách vị thành
niên/thanh niên tuổi từ 15-24 tuổi; người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trên địa bàn.
- Cung cấp các dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng và Trạm y tế xã.
- Cập nhật thông tin, quản lý, theo dõi đối tượng thực hiện biện pháp tránh
thai, số người sàng lọc trước sinh và sơ sinh, khám sức khỏe trước kết hôn và sàng
lọc bệnh Thatlassemia; quản lý theo dõi hồ sơ sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở
và tại Trạm Y tế; báo cáo kết quả chiến dịch theo quy định.
- Duy trì sinh hoạt trao đổi kiến thức về dân số/SKSS/KHHGĐ và các nội
dung kiến thức về nâng cao chất lượng dân số tại các câu lạc bộ “tư vấn, khám
sức khỏe vị thành niên/thanh niên” và “Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe cho người
cao tuổi tại cộng đồng” đã triển khai.
- UBND xã hỗ trợ kinh phí cho các đoàn thể và cộng đồng tham gia thực hiện
Chiến dịch.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH

- Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021 và Chính
sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai.
- Ban chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số (Tiểu ban Dân số-KHHGĐ) cấp huyện,
thị xã, xã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đáp ứng kinh
phí để tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch Chiến dịch và đạt chỉ tiêu công tác
dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
- Huy động nguồn đóng góp từ các tổ chức đoàn thể, cộng đồng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã tổ chức triển
khai, thực hiện đạt kết quả Kế hoạch này, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chương
trình, kế hoạch liên quan do các Sở, ngành chủ trì thực hiện.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật và hỗ trợ
cho các địa phương tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện theo Kế hoạch của
UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã.
- Phân công lãnh đạo sở, lãnh đạo các đơn vị y tế tuyến tỉnh chỉ đạo và giám
sát các đơn vị y tế tuyến huyện, xã triển khai Kế hoạch.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai kế
hoạch về UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

6
- Giao cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn và tổ chức
triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định hiện hành.
2. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số tỉnh (Tiểu
ban Dân số-Kế hoạch hóa gia đình): Theo chức năng nhiệm vụ của ngành, chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tham gia thực hiện Chiến dịch tại cơ sở đạt
hiệu quả.
3. UBND các huyện, thị xã
- Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện của huyện, thị xã; phân công nhiệm
vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân (hoặc Ban chỉ đạo
công tác Dân số-KHHGĐ) huyện, thị xã và các phòng, ban, đoàn thể của địa
phương trong việc tổ chức triển khai tại các xã trên địa bàn; tăng cường các nguồn
lực của địa phương để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch.
- Chỉ đạo UBND các xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo Kế
hoạch; các đơn vị y tế trên địa bàn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các dịch
vụ tại cơ sở; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.
Căn cứ nội dung Kế hoạch, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác Y tếDân số tỉnh (Tiểu ban Dân số-Kế hoạch hóa gia đình), UBND các huyện, thị xã
tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT3;
- Tổng cục DS-KHHGĐ Bộ Y tế;
- Các sở: Y tế, Tài chính, KHĐT, Nội vụ;
- Thành viên Tiểu ban DS-KHHGĐ
ĐBCĐ Công tác Y tế - Dân số tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Chi cục DS-KKHGĐ;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm y tế các huyện, thị xã;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

