
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC 

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-BCĐ        Hà Nam, ngày        tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ  

chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2022 

trên địa bàn tỉnh  

 
 

Thực hiện văn bản số 756/BYT-TCDS ngày 20/02/2022 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch công tác dân số năm 2022; Quyết định số 

2122/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch Nhà nước năm 2022, Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh (gọi 

tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông 

lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia 

đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chiến dịch) cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và 

các tầng lớp nhân dân về công tác dân số trong tình hình mới, về các dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản, góp phần thay đổi hành vi, cách thức tiếp cận, thực 

hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình 

(SKSS/KHHGĐ), các phương tiện tránh thai (PTTT) hiện đại và sản phẩm dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đưa mức sinh 

về mức sinh thay thế, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao 

chất lượng dân số.    

2. Chỉ tiêu cụ thể: 

- Triển khai Chiến dịch tại 100% xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp 

xã) của 6 huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) trong 2 đợt/năm, 

mỗi đợt từ 2 đến 3 ngày/xã: 

+ Đợt 1: Tổ chức tại 70% số xã của cấp huyện, kết thúc trước ngày 

31/7/2022.  

+ Đợt 2: Tổ chức tại các xã còn lại và các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu 

Chiến dịch đợt 1, bắt đầu từ tháng 9/2022 và kết thúc trước ngày 31/10/2022. 



2 

 

- Trong Chiến dịch phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu về chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ cụ thể như sau: 

+ Đạt 60% chỉ tiêu kế hoạch dụng cụ tử cung. 

+ Đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch thuốc tiêm, thuốc cấy. 

+ Đạt 75% chỉ tiêu kế hoạch thuốc uống và bao cao su. 

- Đảm bảo trên 95% số phụ nữ mang thai được cán bộ y tế khám và cung 

cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc trước, trong và sau khi sinh. 

- Đảm bảo trên 70% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn  

được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ và được 

tiếp cận với các PTTT hiện đại, sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Cấp tỉnh 

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác dân số và 

phát triển; mục đích, ý nghĩa, kết quả và tiến độ thực hiện Chiến dịch. 

- Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật; Cung cấp thuốc thiết yếu, thiết bị, vật tư, dụng 

cụ y tế, PTTT và sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế; tờ rơi, băng zôn, tài liệu truyền thông cho Chiến dịch. 

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình triển khai Chiến dịch. Tập 

trung giám sát các địa phương đạt kết quả thấp. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chiến 

dịch theo quy định (Báo cáo triển khai Chiến dịch vào ngày 20 hàng tháng; báo 

cáo sơ kết Chiến dịch đợt I gửi trước ngày 15/6/2022; báo cáo tổng kết Chiến 

dịch gửi trước ngày 16/11/2022). 

2. Cấp huyện 

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện; Ban hành, thực hiện kế 

hoạch và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai Chiến dịch.   

- Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và địa phương về 

công tác dân số và phát triển; cung cấp PTTT và sản phẩm dịch vụ chăm sóc 

SKSS theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt là lồng ghép tuyên truyền công tác 

dân số và phát triển gắn kết với hoạt động của các ngành, đoàn thể ở địa 

phương.  
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- Chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí cho cấp xã tổ chức truyền thông trước và trong 

Chiến dịch. 

- Thành lập đội dịch vụ KHHGĐ lưu động, hỗ trợ cung cấp các gói dịch 

vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các xã, phường, thị trấn trong thời gian triển 

khai Chiến dịch.  

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật triệt sản tại Trung tâm Y 

tế tuyến huyện và tổ chức thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ bảo 

đảm an toàn, thuận tiện. 

- Xây dựng phương án đảm bảo hậu cần, cung ứng thuốc thiết yếu, vật tư 

tiêu hao, trang thiết bị, dụng cụ y tế, PTTT phục vụ Chiến dịch đầy đủ, kịp thời.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại 100% cấp xã triển khai Chiến dịch. 

- Hướng dẫn cấp xã ghi chép sổ sách, biểu mẫu, thu thập thông tin, tổng 

hợp số liệu và báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch đúng hướng dẫn, yêu cầu 

của ngành Y tế, cụ thể: Báo cáo tiến độ triển khai Chiến dịch gửi vào ngày 15 

hàng tháng (Trong thời gian triển khai Chiến dịch); Báo cáo sơ kết Chiến dịch 

đợt I gửi trước ngày 10/6/2022; Báo cáo tổng kết Chiến dịch gửi trước ngày 

10/11/2022. 

3. Cấp xã 

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã; Ban hành, tổ chức thực hiện kế 

hoạch và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai Chiến dịch phù hợp thực tế địa 

phương. 

- Tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, 

PTTT và sản phẩm dịch vụ chăm sóc SKSS theo hướng dẫn của Bộ Y tế trước, 

trong và sau Chiến dịch. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thực hiện công 

tác dân số phát triển, chăm sóc SKSS/KHHGĐ với nhiều hình thức phong phú, 

hiệu quả. Nhất là trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; cộng tác viên dân số,y tế 

thôn, chi hội trưởng phụ nữ tổ chức các điểm tuyên truyền, tư vấn nhóm, tư vấn 

tại hộ gia đình; huy động các ngành, đoàn thể tham gia thực hiện các hoạt động 

của Chiến dịch; nói chuyện chuyên đề và tư vấn trực tiếp cho các nhóm đối 

tượng tại các địa điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; kẻ vẽ khẩu 

hiệu, pa nô, áp phích, cấp phát tờ rơi tuyên truyền về dân số, KHHGĐ trong 

Chiến dịch. Treo băng zôn tại điểm tổ chức Chiến dịch và tại các trục đường 

giao thông chính, nơi công cộng có nhiều người qua lại.  

- Lập danh sách những đối tượng được cung cấp các dịch vụ chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ. Chuẩn bị địa điểm tổ chức khám, tư vấn và thực hiện dịch vụ. 
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Thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức đăng ký nhu cầu thực hiện dịch vụ 

chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho các đối tượng.  

- Phối hợp với đội dịch vụ KHHGĐ lưu động cấp huyện cung cấp dịch vụ 

chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong Chiến dịch bảo đảm an toàn, thuận tiện. Lập 

danh sách đối tượng đã thực hiện các dịch vụ SKSS/KHHGĐ trong Chiến dịch 

để theo dõi, quản lý.  

- Báo cáo kết quả các hoạt động của Chiến dịch về Trung tâm Y tế; sơ kết, 

tổng kết Chiến dịch theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương, đơn vị bảo đảm đúng quy định, 

hướng dẫn của Bộ Y tế, của Tỉnh. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan đáp ứng đầy đủ, kịp thời 

thuốc thiết yếu, vật tư, PTTT và sản phẩm dịch vụ chăm sóc SKSS theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế phục vụ Chiến dịch. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền với các nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả; 

chủ động cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, kết quả thực hiện Chiến dịch 

tới các cơ quan báo chí, tuyên truyền bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn các địa phương, đơn vị 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về công tác dân số và phát triển, 

công tác chăm sóc SKSS gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin cổ 

động, nhất là lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách mới 

về dân số và phát triển với tuyên truyền, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn đưa nội dung dân số và phát triển 

vào quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố, quy chế của cơ quan, đơn vị. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, 

Báo Hà Nam 

- Phối hợp với ngành Y tế tăng cường tuyên truyền về công tác dân số và 

phát triển, công tác chăm sóc SKSS, các hoạt động của Chiến dịch trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống đài truyền thanh cơ sở và  

tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ 

quan liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in ấn, 

phát hành, xuất bản ấn phẩm vi phạm chính sách dân số tại các công ty, nhà in, 

nhà sách, cửa hàng văn hóa phẩm trên địa bàn tỉnh. 
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4. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền phối hợp với ngành Y tế triẻn khai thực hiện hiệu quả công tác dân 

số và phát triển, công tác chăm sóc SKSS, các hoạt động của Chiến dịch. 

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã 

hội: Phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền về công tác dân 

số và phát triển, nhất là nâng cao chất lượng dân số với triển khai các hoạt động 

của ngành, lĩnh vực được giao. 

6. Ban Chỉ đạo cấp huyện: Kịp thời chỉ đạo, triển khai Chiến dịch tại địa 

phương. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các ban ngành cấp huyện và cấp xã cụ 

thể hóa, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu trong Kế hoạch bảo đảm 

an toàn, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.  

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện. 

Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các đơn vị kịp 

thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN  
- Bộ YT (Tổng cục DS-KHHGĐ để b/c);  
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Dưỡng);  
- Thành viên BCĐ công tác DSPT tỉnh;  
- UBND các huyện, TX,TP;  

- Trưởng BCĐ công tác DSPT cấp huyện; 
 

- VPUB: LĐVP (2), KGVX; PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

- Lưu: VT, KGVX(Thanh). Trần Xuân Dưỡng 
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