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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THANH THUỶ 
 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Thuỷ, ngày         tháng 11 năm 2020       

 
KẾ HOẠCH          

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng  

Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt nam 26/12 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-CCDS ngày 20/11/2020 của Chi cục Dân số 

KHHGĐ tỉnh Phú Thọ về tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành 

động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt nam 26/12. UBND huyện Thanh 

Thuỷ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trên địa bàn huyện như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất về nhận thức của cả hệ thống 

chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong trong toàn xã 

hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ tập trung vào kế hoạch hóa gia 

đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số 

và phân bổ dân cư trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

an ninh, quốc phòng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và 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 cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

 Các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân 

số và Ngày Dân số Việt Nam được tổ chức đồng bộ, thống nhất về nội dung, 

thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động. Lồng ghép hiệu quả với các 

hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp và phù hợp với đặc thù của 

từng địa phương. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền 

1.1. Chủ đề tuyên truyền: 

“Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh, 

bền vững”. 

1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền: Có phụ lục kèm theo. 

2. Thời gian tuyên truyền: Tổ chức từ ngày 01/12 đến 31/12/2020. 
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3. Nội dung, các hoạt động tuyên truyền 

3.1. Nội dung 

- Tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và thông điệp chính của Tháng hành 

động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020. 

 - Tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

công tác dân số trong tình hình mới, thành công của chương trình dân số của Việt 

nam trong thời gian qua, những khó khăn và thách thức của công tác dân số trong 

thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. 

- Tuyên truyền các nội dung về nâng cao chất lượng dân số như: 

+ Tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn: Lợi ích, ý nghĩa của việc tư vấn và 

khám sức khỏe trước khi kết hôn; các dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết 

hôn; kết quả thực hiện chương trình tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. 

+ Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh: Lợi 

ích, ý nghĩa của việc tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh; các dịch vụ tầm soát 

trước sinh và sơ sinh; kết quả thực hiện chương trình tầm soát trước sinh và tầm 

soát sơ sinh; kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai tầm soát trước sinh và tầm 

soát sơ sinh. 

+ Các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Hướng dẫn 

người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe; các loại bệnh thường gặp ở người cao tuổi; duy 

trì hoạt động câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,... 

3.2. Các hoạt động tuyên truyền 

* Một số hoạt động cấp huyện: 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng ô tô tới các xã, thị trấn trong huyện. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đại 

chúng tuyên truyền về nội dung và chủ đề Tháng hành động; các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, 

chính quyền địa phương về công tác dân số và phát triển. 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng thời lượng phát các tin, bài 

về chủ đề Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 

26/12; phản ánh và biểu dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân 

thực hiện tốt chính sách dân số. 

- Phân phối các tài liệu tuyên truyền; treo băng zôn, khẩu hiệu trên các trục 

lộ chính của trung tâm huyện trong Tháng hành động và Ngày kỷ niệm. 

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như 

Internet, Website, Facebook và lồng ghép với các hoạt động truyền thông khác. 
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* Các hoạt động ở cấp xã: 

- Đài Truyền thanh xã, thị trấn mở các đợt tuyên truyền nội dung tập trung vào 

chủ đề liên quan tới ngày kỷ niệm; phản ánh và biểu dương gương người tốt, việc 

tốt, các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách 

dân số. 

- Treo băng zôn tuyên truyền tại các trục đường chính của xã, thị trấn; chỉnh 

trang các pa nô tuyên truyền đang treo ở các cột điện đường; phân phối và sử dụng có 

hiệu quả các tài liệu tuyên truyền. 

- Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Tháng hành 

động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam gắn với tổng kết công tác 

năm 2020. 

- Tổ chức  nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ tại 

khu dân cư. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho các nhóm đối tượng, 

đặc biệt chú trọng tới nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 

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

gia đình, vị thành niên/thanh niên. 

- Tổ chức cung cấp dịch vụ đặt dụng cụ tử cung tại Trạm Y tế; cấp và bán 

các phương tiện tránh thai. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức các hoạt động do các đơn vị; các xã, thị trấn tự đảm bảo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dân số-KHHGĐ phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ 

chức các hoạt động; hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền hưởng ứng 

Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12 trên địa 

bàn huyện. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và Chi cục DS-

KHHGĐ theo quy định. 

2. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ chỉ đạo triển khai 

có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về 

Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12 trên địa bàn huyện. 

3. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức tốt 

các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong tháng hành động. 

4. Phòng Văn hoá và TT, Trung tâm Văn hóa - TT và DL phối hợp với 

Trung tâm Dân số-KHHGĐ xây dựng kế hoạch để tuyên truyền như: Tuyên 

truyền lưu động bằng ô tô, treo pa nô, băng zôn qua đường,...  

5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Tăng cường thời lượng phát 

thanh tập trung vào chủ đề liên quan tới tháng hành động. Phối hợp với Trung tâm 
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Dân số-KHHGĐ cử cán bộ viết tin, bài phản ánh gương người tốt, việc tốt, các 

tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số. 

6. Các phòng, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ để tổ chức triển khai các hoạt động truyền 

thông hưởng ứng tháng hành động. 

7. UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số 

Việt Nam 26/12 tại địa phương thiết thực và hiệu quả. Tổng hợp kết quả thực 

hiện báo cáo về UBND huyện (qua Trung tâm DS-KHHGĐ) như sau: 

- Báo cáo xây dựng Kế hoạch trước ngày 30/11/2020; 

- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động trước ngày 02/01/2021. 

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

huyện phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGĐ chỉ đạo các đoàn thể cơ sở 

tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng 

ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. 

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

Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam. Yêu cầu các 

phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chi cục DS-KHHGĐ; 

- TTHU, TT HĐND huyện;    

- CT, PCT UBND huyện (Ô Đức); 

- UBMTTQ và các Tổ chức CT- XH huyện; 

- Các phòng, ngành liên quan; 

- CVP, các PCVP; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

         

 

 
 

Nguyễn Văn Đức 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày    /11/2020 

của UBND huyện Thanh Thủy) 

 

1. HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ VÀ NGÀY 

DÂN SỐ VIỆT NAM 26/12 

2. TƯ VẤN, KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC HÔN NHÂN VÌ TƯƠNG LAI 

HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH BẠN 

3. THỰC HIỆN TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỚM BỆNH TẬT 

TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH GÓP PHẦN HẠN CHẾ DỊ TẬT BẨM SINH Ở TRẺ EM 

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

TRÁNH MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN. 

5.  KHÔNG MANG THAI Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÌ SỨC KHỎE, HẠNH 

PHÚC VÀ TƯƠNG LAI CỦA BẠN. 

6. CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN/THANH NIÊN VÌ 

TƯƠNG LAI HẠNH PHÚC CỦA TUỔI TRẺ 

7. THỰC HIỆN SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH ĐỂ SINH ĐƯỢC 

NHỮNG ĐỨA CON KHỎE MẠNH 

8. CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 

MỖI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ TOÀN XÃ HỘI 

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

TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC 

10. VÌ TƯƠNG LAI GIỐNG NÒI VIỆT, KHÔNG LỰA CHỌN GIỚI TÍNH 

THAI NHI 

11. DUY TRÌ ỔN ĐỊNH MỨC SINH THAY THẾ, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 
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