
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-UBND Lào Cai, ngày       tháng      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  

 

Thực hiện Quyết định số 2161/QĐ- TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính  phủ về việc tổ chức "Tháng hành động quốc gia về Dân số" 

(tháng 12) hằng năm; Văn bản số 5463/BYT-TCDS ngày 09 tháng10 năm 2020 

của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm 

ngành Dân số Việt Nam; 

 Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Dân số Việt Nam 

(26/12/1961 - 26/12/2021) và tiếp tục triển khai thực hiện 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;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 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, nội dung cụ thể 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 - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đối với sức 

khoẻ của mỗi người dân, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước, 

của tỉnh Lào Cai. 

- Tập trung tổ chức nhiều hoạt động có 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. Yêu cầu 

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam phải bám sát vào 

nhu cầu và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị và được triển khai 

đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các 

hoạt động truyền thông dân số thường xuyên. 

II.  NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo công tác Y tế - Dân số các cấp ban hành văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 

năm ngành Dân số Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân 
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số phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, từng 

địa phương. 

2. Về công tác truyền thông 

- Truyền thông các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác DS-KHHGĐ, tạo sự đồng thuận của dư 

luận xã hội, động viên các tập thể, cá nhân tham gia công tác DS-KHHGĐ; 

- Truyền thông về thành tựu của công tác DS-KHHGĐ ở Việt Nam trong 

60 năm qua và kết quả về công tác DS-KHHGĐ tại tỉnh, tại địa phương. Phát 

huy hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số để đào tạo nguồn 

nhân lực có chất lượng cao, góp phần tích cực, hiệu quả sự nghiệp công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa đất nước. 

- Nêu bật thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giải quyết các vấn đề mới 

và khó khăn, thách thức đang đặt ra cho công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Lào Cai 

hiện nay và trong thời gian tới như: mất cân bằng giới tính khi sinh, mức sinh 

không đồng đều giữa các vùng, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh 

niên, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc bệnh Thalassemia, sàng 

lọc trước sinh và sơ sinh, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi... 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp 

về công tác Dân số và Phát triển các cấp  

- Triển khai các đợt cao điểm chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép 

cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số và KHHGĐ tại vùng đặc thù, vùng 

có mức sinh cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc ít người...; 

- 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 toàn tỉnh; 

lồng ghép truyền thông tại các câu lạc bộ như “ Câu lạc bộ giảm thiểu tình trạng 

mất cân bằng giới tính khi sinh”, “Câu lạc bộ tư vấn và khám sức khỏe trước 

hôn nhân”, “ Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, “Câu lạc bộ 

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng”... 

2. 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 

- Tiếp tục hợp tác với các cơ quan truyền thông đại chúng (phát thanh, 

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, 

ảnh hoặc sự kiện truyền thông... 

- Đẩy mạnh truyền thông về công tác dân số trên các trang mạng xã hội như 

Facebook, zalo...  

3. Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên dân số các cấp 

- Tổ chức Liên hoan Tuyên tryền viên dân số cấp tỉnh và cấp huyện dưới 

hình thức sân khấu hóa nhằm tuyên truyền, giới thiệu đường lối, chủ trương của 
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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 118-KH/UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Lào Cai 

thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, Kế hoạch số 203 /KH-

UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Truyền 

thông dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030.  

- Đặc biệt tập trung, truyền thông về giảm sinh để đạt mức sinh thay thế; 

nâng cao chất lượng dân số: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng 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; giảm 

tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi, cải thiện sức khỏe sinh sản…  

 - Thời gian tổ chức Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số:   

 + Cấp tỉnh: Dự kiến tháng 10 năm 2021. 

 + Cấp huyện: Trước tháng 9 năm 2021. 

4. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngành Dân số Việt Nam 26/12/1961-

26/12/2021 và biểu dương cán bộ dân số ở cơ sở 

a) Cấp tỉnh 

- Tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Dân số Việt Nam lồng 

ghép với hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân (cán bộ làm công tác dân số 

và Cộng tác viên Y tế, Dân số) tiêu biểu có những đóng góp quan trọng, nổi bật 

đối với công tác DS-KHHGĐ của tỉnh. Các hoạt động thi đua khen thưởng 

nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân; tổng kết, đánh giá kết quả của công tác 

dân số đặt trong mối quan hệ với kinh tế - xã hội; đánh giá những thành tựu đạt 

được, điểm mạnh, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, bài học kinh nghiệm; 

đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác dân số trong thời 

gian tới.  

- Thông qua hoạt động biểu dương, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham 

dự hội nghị biểu dương cán bộ dân số toàn quốc sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà 

Nội. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021. 

b) Cấp huyện 

Các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tiễn và khả năng của 

mình để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ 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 Cộng tác viên Y tế, Dân số) tiêu biểu; lựa chọn những 

tập thể, cá nhân tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương cấp tỉnh. 

5. Sản xuất các sản phẩm, tài liệu truyền thông  phục vụ tuyên truyền 

về công tác Dân số trong tình hình mới 
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Sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông (băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, 

áp phích, bản tin, tờ rơi, tranh lật...) về dân số và phát triển để phục vụ truyền 

thông trực tiếp và cung cấp cho các nhóm đối tượng đích; chú trọng hình thức, 

nội dung, cách thể hiện trong sản phẩm truyền thông dành cho nhóm dân số đặc 

thù, khó tiếp cận và các vùng khó khăn. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí cho hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngành Dân số Việt Nam và 

hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số từ nguồn ngân sách địa phương 

và các nguồn hợp pháp khác. 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện. 

- Chủ trì tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Dân số Việt 

Nam lồng ghép với hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu cấp tỉnh. 

- Xây dựng dự toán các hoạt động của kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm 

định trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí các hoạt động chưa có trong dự toán 

ngân sách năm 2021. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện 

truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ, UBND tỉnh về 

kết quả các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam và hưởng ứng 

Tháng hành động quốc gia về Dân số. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí 

tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngành Dân số 

Việt Nam; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đúng 

quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin 

đại chúng về công tác DS-KHHGĐ kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam và 

hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số trên địa bàn tỉnh. 

4. Đài phát thanh -Truyền hình, Báo Trung ương thường trú tại tỉnh, 

Báo Lào Cai 

 Phối hợp với Sở Y tế (Chi cục DS-KHHGĐ) tăng thời lượng phát sóng, số 

lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về dân số trong các chương 

trình, chuyên trang, chuyên mục nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt 

Nam và hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số. 

5.  Các sở, ngành, Đoàn thể  (thành viên Tiểu Ban Chỉ đạo công tác 

Dân số-KHHGĐ Ban Chỉ đạo công tác Y tế - Dân số tỉnh) 
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- Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo và 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 cán bộ hội, hội viên, 

đoàn viên và cộng đồng. 

- Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động truyền thông Dân số và Phát 

triển xuống đến các đơn vị trực thuộc, các nhóm đối tượng thuộc ngành, lĩnh 

vực được quản lý, theo dõi.  

6. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam phù hợp 

với điều kiện của từng địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả.  

- Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số 

Việt Nam tại địa phương. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam và hưởng ứng 

Tháng hành động quốc gia về về Sở Y tế (qua Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh trước 

ngày 20/12/2021) để tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngành Dân 

số Việt Nam và Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số tại tỉnh Lào 

Cai; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế;  

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;                                

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Báo Trung ương thường trú tại tỉnh; 

- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh; 

- BBT cổng TTĐT tỉnh; 

- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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