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KẾ  HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động truyền thông  

hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 

 

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CCDS ngày 27/6/2022 của Chi cục Dân số 

- KHHGĐ tỉnh Phú Thọ về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày 

Dân số Thế giới 11/7/2022. Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện 

xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số 

Thế giới 11/7 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, 

ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số và 

phát triển đối với sự phát triển bền vững của đất nước. 

Tăng cường sự tham gia đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách dân số của 

Đảng và Nhà nước. 

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

chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển nhằm duy trì mức sinh thay thế; giảm 

thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng tỷ 

lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ 

sinh; tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề 

chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; tư vấn và khám sức khỏe 

trước hôn nhân. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7) phải thiết thực, 

hiệu quả góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

Hoạt động truyền thông trên các thông tin đại chúng phải được phát huy tối đa 

dưới nhiều hình thức, tổ chức lồng ghép có hiệu quả với các hoạt động truyền 

thông thường xuyên tại địa phương, đơn vị.  

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2022 

 Sẽ có thông báo sau, khi có hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh. 
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2. Thời gian 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới bắt 

đầu từ ngày 01/7 - 14/7/2022. 

3. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022; tuyên 

truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, những định hướng công 

tác dân số và phát triển trong thời gian tới như: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết 21-NQ-TW ngày 25/10/2017; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 

2030; các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt thực hiện đến năm 2030; Kế 

hoạch hành động số 47-KH/TU ngày 22/12/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành 

động số 72-KH/HU ngày 23/01/2018 của Huyện ủy Thanh Thủy thực hiện Nghị 

quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số 

trong tình hình mới; Chương trình hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Phú 

Thọ thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Nghị quyết số 07-

NQ/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động của UBND huyện thực 

hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

công tác dân số;... 

- Tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ, tuyên truyền tác hại của nạo phá thai (tập trung tuyên 

truyền giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN); 

sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tác hại của tảo hôn; phòng chống các bệnh viêm nhiễm 

đường sinh sản; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

dựa vào cộng đồng. 

- Tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp 

luật về việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, Luật 

bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình; tăng 

cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong 

xã hội; tuyên truyền khoảng cách sinh con hợp lý giữa các lần sinh để đảm bảo 

sức khỏe và nuôi dạy con tốt; tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo 

dục giới tính toàn diện cho VTN/TN. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền (có phụ biểu kèm theo) 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH   

1. Các hoạt động ở huyện 

Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện các chủ trương chính sách của 

Đảng và Nhà nước về công tác dân số. Viết tin, bài tuyên truyền về: Chủ đề 
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ngày dân số thế giới; gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân làm tốt công 

tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số. 

In, cấp băng zôn cho xã, thị trấn; treo băng zôn tuyên truyền tại khu vực 

trung tâm huyện.  

Tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô trên các trục đường chính 11 xã, thị trấn. 

Giám sát tổ chức các hoạt động truyền thông tại xã, thị trấn và khu dân cư. 

Tổ chức hội nghị tọa đàm, sơ kết công tác 6 tháng gắn sơ kết đợt 1 Chiến 

dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ. 

2. Các hoạt động ở xã, thị trấn 

Tăng cường tuyên truyền về công tác dân số trên hệ thống loa truyền 

thanh, nội dung tập trung vào chủ đề ngày dân số thế giới. Phản ánh và biểu 

dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân làm tốt công tác truyền 

thông vận động thực hiện chính sách dân số và các Đề án nâng cao chất lượng 

dân số. 

Phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội triển khai các hoạt động truyền 

thông kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 gắn với sơ kết 6 tháng công tác dân 

số và sơ kết Chiến dịch đợt 1 (chiến dịch mùa Xuân); triển khai chiến dịch đợt 2 

(Chiến dịch mùa Thu). 

Chỉnh trang lại các pa nô tuyên truyền hiện có tại địa phương; treo băng 

zôn tuyên truyền trên các trục đường chính của xã, thị trấn; giám sát tổ chức các 

hoạt động tại khu dân cư. 

Tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm nhỏ, nói chuyện chuyên 

đề tại các cụm dân cư. Tăng cường các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ 

SKSS/KHHGĐ cho các nhóm đối tượng với nội dung, hình thức phù hợp, thiết 

thực và có hiệu quả. Đặc biệt chú trọng tới các cặp vợ chồng trẻ, nhóm đối 

tượng sinh con một bề chưa thực hiện biện pháp tránh thai, nam giới là chủ hộ 

gia đình, vị thành niên/thanh niên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dân số - KHHGĐ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới; tổng hợp kết quả đợt tuyên truyền báo cáo 

UBND huyện và Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.  

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện phối 

hợp tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới tại 

đơn vị mình; hướng dẫn cấp cơ sở phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động. 

3. Trung tâm Văn hóa- TT- DL và Truyền thông chủ động phối hợp 

với Trung tâm DS-KHHGĐ và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động 

Kế hoạch. 
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4. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới phù hợp với tình hình và điều kiện cụ 

thể của địa phương. 

5. Kết thúc đợt tuyên truyền các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

báo cáo kết quả gửi về thường trực Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển 

(Trung tâm Dân số - KHHGĐ). 

- Thời gian báo cáo kế hoạch trước ngày 01/7/2022. 

- Thời gian báo cáo kết quả hoạt động ngày 14/7/2022; 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng 

Ngày Dân số Thế giới 11/7/2022. Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển 

huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện./. 

     
Nơi nhận:  

- Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô. Đức); 
- TV BCĐ công tác DS-KHHGĐ huyện; 

- CVP, PCVP (ô Thắng); 

- Trung tâm DS-KHHGĐ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: BCĐ.   

TRƯỞNG BAN 

 

       

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Đức 
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NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Kế hoạch số  ……. /KH-BCĐ  ngày     /6/2022) 
 

1. HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7 

2. NAM GIỚI CÓ TRÁCH NHIỆM CHIA SẺ VỚI NỮ GIỚI TRONG VIỆC THỰC 

HIỆN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ NUÔI DẠY CON CÁI 

3. NGHIÊM CẤM  LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 

4. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CÓ CHẤT LƯỢNG SẼ 

CHO BẠN CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH 

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

MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN 

6. KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI, KHÔNG LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI 

7. TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC 

SỐNG VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 

8. KHÔNG MANG THAI Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÌ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ 

TƯƠNG LAI CỦA BẠN 

9. CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRUYỀN THỐNG TỐT 

ĐẸP CỦA DÂN TỘC 

10. THỰC HIỆN VIỆC TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẬT TRƯỚC 

SINH, SƠ SINH VÌ TƯƠNG LAI NÒI GIỐNG VIỆT.    
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