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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

 
Số:             /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Thủy, ngày        tháng  8  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 

 huyện Thanh Thủy 
 

 

Căn cứ Kế hoạch 3284/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về 

thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Kế hoạch hành động số 1022/KH-UBND ngày 22/7/2020 của UBND 

huyện Thanh Thủy giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến 

năm 2030; 

 UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh 

đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Giảm mức sinh, tiến tới đạt và duy trì mức sinh thay thế, góp phần thực 

hiện thành công Kế hoạch hành động của huyện Thanh Thủy thực hiện Chiến 

lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Dân số trung bình là 103.500 người. 

- Tỷ suất sinh là 15,5%o;     

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,05%; 

- Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh 

đẻ  là 2,1 con). 

- Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) sử dụng biện pháp tránh 

thai hiện đại là 50,5%. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI 

1. Đối tượng 

- Nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

- Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện 

đến cơ sở; doanh nghiệp, tổ chức; người có uy tín tại cộng đồng, tôn giáo, dòng họ. 

2. Phạm vi và thời gian thực hiện 

a. Phạm vi: Thực hiện trên phạm vi toàn huyện. 
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b. Thời gian thực hiện:  

- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2025: Triển khai toàn bộ các hoạt 

động của Chương trình. 

- Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030: Đánh giá, điều chỉnh, mở rộng 

và nâng cao chất lượng các hoạt động của Chương trình. 

III. GIẢI PHÁP VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền 

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng việc chuyển hướng công tác dân số từ tập 

trung vào việc giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế. Thống nhất nhận thức 

trong lãnh đạo và chỉ đạo cuộc vận động thực hiện mỗi gia đình, cặp vợ chồng 

chỉ sinh hai con, nuôi và dạy con tốt, không sinh con thứ ba; xây dựng gia đình 

tiến bộ, hạnh phúc. 

- Ban hành các văn bản (Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch,…) để đưa 

mục tiêu, chỉ tiêu quy mô dân số và mức sinh vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội của huyện. 

- Xác định hiện trạng và xu hướng mức sinh, để ban hành các văn bản chỉ 

đạo với chỉ tiêu cụ thể về việc điều chỉnh mức sinh của huyện cho từng giai đoạn 

cụ thể, với mục tiêu đạt và duy trì mức sinh thay thế trên địa bàn toàn huyện và 

thực hiện cuộc vận động mỗi gia đình, cặp vợ chồng sinh một hoặc hai con. 

- Huy động các ngành, đoàn thể, tổ chức tham gia thực hiện Chương trình; 

giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực 

hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện của địa 

phương, đơn vị. 

- Ban hành quy định đảm bảo sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong 

thực hiện chỉ sinh hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh 

phúc; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy định đảm bảo sự gương mẫu 

của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 

địa phương, đơn vị về công tác này. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 21-

NQ/TW, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về việc chuyển hướng chính sách 

dân số từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn 

đề dân số bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số. 

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con đối với 

phát triển kinh tế- xã hội và nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc; 

không kết hôn và sinh con quá sớm, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh hai, con không 

sinh con thứ ba, khoảng cách sinh từ 3 - 5 năm. Đối tượng tuyên truyền, vận 

động chủ yếu là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng đã 

sinh hai con và có ý định sinh thêm con; thanh niên/vị thành niên. 
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- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hình thức đa 

dạng, phong phú, sinh động. Nâng cao hiệu quả của truyền thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng sử dụng các phương tiện truyền 

thông đa phương tiện, internet và mạng xã hội. Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các 

hoạt động truyền thông trực tiếp, nhất là hoạt động truyền thông tại nhà, tại khu 

dân cư thông qua đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, nhân viên y tế ở khu 

dân cư. 

- Đưa nội dung truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản vào nội dung 

hoạt động của nhà trường phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi; trang bị cho học 

sinh các kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh 

mang thai ngoài ý muốn, vô sinh và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; định 

hình giá trị mỗi gia đình chỉ có hai con, vì lợi ích gia đình và tương lai bền vững 

của đất nước. 

- Thí điểm triển khai, mở rộng thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc 

đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn. Cung cấp cho nam, nữ thanh niên, 

vị thành niên các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản liên quan trực tiếp đến 

cuộc sống vợ chồng; chăm sóc, nuôi dạy con, quản lý kinh tế gia đình; củng cố 

giá trị mỗi gia đình chỉ có hai con, nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình bình 

đẳng, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. 

3. Điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích trên địa bàn 

huyện. Hỗ trợ phương tiện tránh thai và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 

cho người dân có nhu cầu thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách. 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sinh ít con: Hỗ trợ 

người dân thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bao gồm cả phương tiện 

tránh thai. Hỗ trợ người thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, người vận động 

thực hiện kế hoạch hóa gia đình,... Khuyến khích các cặp vợ chồng, gia đình, 

khu dân cư; xã, thị trấn không có người sinh con thứ ba trở lên. 

4. Mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia 

đình và các dịch vụ có liên quan 

Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tới 

mọi người dân đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ, 

không phân biệt giới, người đã kết hôn, người chưa kết hôn. Đảm bảo hỗ trợ 

phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho đối tượng hộ nghèo, 

cận nghèo, dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách; cung cấp dịch vụ thân thiện 

cho vị thành niên, thanh niên, công nhân ở điểm cụm công nghiệp; đẩy mạnh 

tiếp thị xã hội, xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản trên địa bàn huyện.  

Xây dựng và triển khai các loại hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi vị thành 

niên tại cộng đồng; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới hỗ 



 4 

trợ sinh sản. Thí điểm mô hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi vị thành niên thông 

qua các chương trình giáo dục, can thiệp tại cộng đồng. Củng cố và phát triển 

mạng lưới sàng lọc vô sinh; tích cực chuyển giao công nghệ hỗ trợ sinh sản. Thí 

điểm mô hình xã hội hóa dịch vụ dự phòng, sàng lọc vô sinh và ung thư 

đường sinh sản tại cộng đồng cho nhóm dân số trẻ đáp ứng nhu cầu và khả năng 

chi trả của người dân. 

Đối với những xã có mức sinh cao, xã khó khăn, xã có đông đồng bào dân 

tộc thiểu số: Tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản/kế hoạch hóa gia đình; kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm, phòng, tránh và 

điều trị cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn, các nguy cơ sinh con dị tật và mắc các 

bệnh, tật ảnh hưởng đến việc suy giảm chất lượng nòi giống. 

5. Các hoạt động và giải pháp khác 

Thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cộng tác viên dân số thực hiện 

đầy đủ, có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách 

dân số trong tình hình mới. 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân số các cấp, các 

ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội về kiến thức, kỹ năng lồng ghép các nội dung 

điều chỉnh mức sinh vào nhiệm vụ, hoạt động của các ngành, đơn vị. 

Định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch để kịp thời 

đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương; sơ kết, tổng 

kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2020 - 2025 để điều chỉnh cho phù hợp 

với giai đoạn 2026 - 2030. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách trung ương triển khai các kế hoạch nâng cao chất 

lượng dân số hàng năm; ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dân số KHHGĐ: 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. 

Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc triển khai, kiểm tra, giám sát tình hình 

thực hiện trên địa bàn huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Định 

kỳ tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ và UBND huyện. 

Tổ chức sơ kết giữa kỳ vào cuối năm 2025, tổng kết vào cuối năm 2030. 

2. Phòng Y tế: Phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ hướng dẫn triển 

khai, giám sát thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. 
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3. Phòng Tài chính- Kế hoạch: 

Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm đảm bảo nguồn lực thực hiện các 

mục tiêu kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng 

Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, TT và Du lịch; 

Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện:  

Phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 

Pháp luật của nhà nước về công tác dân số; xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục về dân số nhằm cung cấp thông tin kiến thức góp phần nâng cao nhận thức và 

chuyển đổi hành vi cộng đồng về dân số, cũng như mục tiêu giảm mức sinh, đạt và 

duy trì mức sinh thay thế. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dân số- 

KHHGĐ và các phòng, ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho giáo 

viên về mức sinh thay thế, giới, giới tính, bình đẳng giới, dân số/sức khỏe sinh 

sản và tổ chức giảng dạy nội dung này cho học sinh. 

6. Các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyện: Căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Dân số- KHHGĐ tổ chức triển 

khai thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

7. UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương; 

chịu trách nhiệm trước UBND huyện về giảm mức sinh và duy trì mức sinh tại địa 

phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện và định 

kỳ báo cáo UBND huyện. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã 

hội: Phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch. Tăng cường các hoạt động 

truyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt 

chính sách về dân số; thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh hai con, 

để nuôi và dạy con tốt, không sinh con thứ ba; xây dựng gia đình ấm no, hạnh 

phúc, tiến bộ và bình đẳng. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến 

năm 2030. Yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- Chi cục DS-KHHGĐ; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành của huyện; 
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 
 
 

 

        Nguyễn Văn Đức 
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