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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng 

Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020 

 

Thực hiện Công văn số 719/TCDS-TTGD ngày 13 tháng 11 năm 2020 của 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) về việc hướng dẫn nội dung 

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

Việt Nam năm 2020. 

Sở Y tế tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động 

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

Nam năm 2020, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính 

trị và các tầng lớp Nhân dân, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng 

tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện 

các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư trong mối quan hệ 

với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng 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 các nhóm đối tượng, góp phần hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. 

1.3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động, truyền thông 

giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số - KHHGĐ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2020. Đặc biệt nội dung tuyên truyền trọng tâm của Tháng hành 

động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam nhằm tăng cường sự quan tâm 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

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

Ngày Dân số Việt Nam (26/12) phải được tổ chức đồng bộ, thống nhất về nội dung, 

chủ đề, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động; lồng ghép hiệu quả với các 

hoạt động truyền thông thường xuyên của địa phương. 
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II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Tổ chức các sự kiện: Tổ chức mít tinh, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... về ý 

nghĩa chủ đề Ngày Dân số Việt Nam (26/12), tổ chức xe hoa cổ động tạo không 

khí sôi nổi hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm Ngày Dân 

số Việt Nam, tổ chức họp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác 

Dân số- KHHGĐ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ tại cấp 

xã, phường, thị trấn.  

2. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp với 

Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Đài Truyền thanh huyện, 

thị xã, thành phố và Trạm Truyền thanh xã, phường, thị trấn đưa các tin tức, phát 

sóng thông điệp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục cung cấp thông tin rộng rãi 

tới người dân địa phương về chủ đề và nội dung thông điệp Tháng hành động quốc 

gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12). 

3. Triển khai các hoạt động cung cấp thông tin dịch vụ: Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân; tăng cường cung cấp dịch 

vụ tư vấn và khám tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, vị thành niên/thanh niên. 

4. Tổ chức các cuộc truyền thông tại cộng đồng: Họp nhóm, nói chuyện 

chuyên đề, thăm hộ gia đình, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân, treo băng rôn, khẩu hiệu 

tuyên truyền tại nơi tập trung đông dân cư; tăng cường tuyên truyền lưu động và 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh.... Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể 

các cấp lồng ghép truyền thông về dân số và phát triển với chủ đề và nội dung thông 

điệp Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12). 

5. Phân phối tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền: Thực hiện phân phối 

các sản phẩm truyền thông, tư vấn như: Tài liệu, tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu 

hiệu, thông điệp phát thanh, thông điệp, phóng sự truyền hình...về dân số, sức khỏe 

sinh sản/kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe sinh 

sản vị thành niên/thanh niên,... 

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Chủ đề Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 

26/12 năm 2020: “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước 

nhanh, bền vững” 

2. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, những định hướng công tác dân số và phát triển như: 

+ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 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 việc ban hành Chương trình hành 
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động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017; Quyết 

định số 1619/QĐ-BYT ngày 06/3/2018 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.  

+ Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế 

hoạch số 173/KH-SYT ngày 21/01/2020 của Sở Y tế thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công 

tác dân số trong tình hình mới và các nghị quyết, kế hoạch hành động của cấp ủy, 

chính quyền địa phương. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển hưởng 

ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam thông qua 

các hoạt động như: Mít tinh, diễu hành, hội thảo, hội thi, thực hiện chuyên trang, 

chuyên mục… nhằm huy động các Ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đồng hành 

cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước. Đặc biệt chú 

trọng các nội dung về nâng cao chất lượng dân số, cụ thể như: 

 + Tư vấn và 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 mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn 

nhân tại địa phương.  

+ 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 sơ sinh; các dịch vụ tầm soát trước sinh và 

sơ sinh; kết quả thực hiện Đề án tầm soát trước sinh và sơ sinh tại địa phương. 

- Tuyên truyền về những thành công chương trình Dân số - KHHGĐ 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 dân số phát triển trong Tháng hành động quốc 

gia về Dân số như: Vai trò của chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh 

niên; tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp với vị thành niên/thanh niên; 

chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi; tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt 

kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đất nước; 

duy trì mức sinh thấp hợp lý và đồng đều giữa các địa phương. 

3. Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền: (Phụ lục gửi kèm theo). 

4. Thời gian tổ chức 

Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) được 

tổ chức bắt đầu từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 
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IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Các hoạt động ở cấp tỉnh 

Chi cục Dân số - KHHGĐ: 

- Xây dựng kế hoạch trình cho Sở Y tế ban hành kế hoạch triển khai và hướng 

dẫn cấp huyện tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng 

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

- Tham mưu cho Sở Y tế trình UBND tỉnh ra thông báo treo băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số 

Việt Nam 26/12/2020. 

- Phối hợp với Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên 

truyền về nội dung, thông điệp và chủ đề Tháng hành động quốc gia về Dân số và 

Ngày Dân số Việt Nam 26/12; các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà 

nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực 

hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số 

trong tình hình mới; Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 

2020. 

- Phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng thực hiện công tác giảng dạy 

về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 

cho các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ A và hệ B; chương trình 

chuyên viên và chuyên viên chính. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên tổ chức Lễ mít tinh 

hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 

26/12/2020 (Chi cục Dân số - KHHGĐ xây dựng kế hoạch hoạt động này). 

- Xuất bản và phát hành Bản tin dân số với chủ đề của Tháng hành động quốc 

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

- Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, 

kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam gắn với các hoạt động trong Kế hoạch thực hiện 

Chương trình truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; Kế hoạch 

thực hiện các Mô hình, Đề án nâng cao chất lượng dân số năm 2020.  

- Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020 và đề ra 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

2. Các hoạt động ở cấp huyện và cấp xã 

- Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch trình UBND 

huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện và hướng dẫn Ban Dân số - 

KHHGĐ xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông theo chủ đề của 

Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. 
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- Phối hợp với Đài Phát thanh huyện, thị xã, thành phố và Trạm Truyền thanh 

xã, phường, thị trấn tăng cường thời lượng, mở các đợt tuyên truyền về nội dung, 

thông điệp và chủ đề Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt 

Nam 26/12; các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn 

bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị 

quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số trong tình 

hình mới; Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 

2020. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 

26/12/2020 như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan đơn vị và trên các trục lộ 

chính tại địa phương. Đặc biệt Trung tâm Y tế 11 huyện, thị xã, thành phố thiết kế 

xe hoa cổ động tham dự mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số 

và Ngày Dân số Việt Nam tại thành phố Long Xuyên và sau mít tinh sẽ thực hiện 

tuyên truyền cổ động tại địa phương. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về dân số phát triển nhân Tháng hành động 

quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12). 

- Tổ chức Họp mặt cộng tác viên, cán bộ làm công tác Dân số, biểu dương 

các tập thể, cá nhân làm tốt công tác Dân số - KHHGĐ tại địa phương năm 2020 

gắn với tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020 và đề ra phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 nhân Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số 

Việt Nam (26/12). 

- Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp, 

thăm và gặp gỡ tại hộ gia đình vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, những 

cặp vợ chồng sinh con một bề, các cặp vợ chồng sinh 3 con trở lên, nam giới chủ 

hộ gia đình thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản 

vị thành niên, thanh niên…Tổ chức các hoạt động tư vấn khám sức khỏe tiền hôn 

nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh,… 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động 

quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam từ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số trong Dự án 3 Dân số và Phát triển và Dự án 8 Theo dõi, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế năm 2020 đã phân bổ. 

Ngoài nguồn kinh phí trên, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế 11 huyện, thị xã, 

thành phố tham mưu với UBND địa phương xin hỗ trợ thêm kinh phí để tổ chức 

triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc 

gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) đạt hiệu quả. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào kế hoạch, Sở Y tế giao Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh hướng dẫn 

chi tiết cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức 

triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân 

số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế 

(Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh) cụ thể như sau: 

- 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) trước ngày 05/12/2020. 

- Báo cáo kết quả 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) trước ngày 

01/01/2021. 

 Trên đây là Kế hoạch Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng 

ứngTháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020 

của Sở Y tế An Giang./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Vụ Truyền thông - Giáo dục (TCDS); 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lãnh đạo CCDS; 

- Các phòng trực thuộc CCDS; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

              GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

               Từ Quốc Tuấn 
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