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THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /KH-UBND     Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số  

Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về Dân số  

và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021 

 

Căn cứ công văn số 5902/HD-SYT, ngày 04/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Cao 
bằng về Hướng dẫn triển khai các hoạt động kỉ niệm 60 năm truyền thống ngành 

Dân số Việt Nam(26/12/1961 - 26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về Dân số 
và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 4938/KH-KSBT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Cao Bằng, ngày 06/12/2021: Kế hoạch thực hiện chiến dịch Truyền thông 
hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 

26/12/2021. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt 

động kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961- 
26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 

2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích  

- Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn 

thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của 
công tác dân số đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối 
với sự phát triển bền vững của đất nước. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công 
các mục tiêu công tác Dân số và Phát triển của Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 

25/10/2017 của Ban chấp hành TƯ khóa XII về công tác dân số trong tình hình 
mới và các Chương trình công tác dân số đến năm 2030 của Chính phủ, của tỉnh, 

thành phố đã ban hành. 

- Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực 

hiện công tác dân số. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, đáp ứng các điều kiện, 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng trong quá trình diễn ra các hoạt động theo 
Kế hoạch này.  
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II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ 
NIỆM 60 NĂM NGÀNH DÂN SỐ VIỆT NAM.  

1. Chủ đề  

“60 năm ngành Dân số - Vì một Việt Nam phát triển bền vững" 

2. Nội dung 

- Kết quả, thành tựu của công tác dân số trong 60 năm qua; những thuận lợi, 

khó khăn, thách thưc và phương hướng nhiệm vụ của công tác dân số trong thời 
gian tới. 

- Phản ánh các hoạt động, các mô hình trong lĩnh vực dân số, các tập thể và 
các nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân số.  

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các thông điệp chính của kỉ 
niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam(26/12/1961 - 26/12/2021), 

Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021. 

- Tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 
luật của Đảng và Nhà nước, những định hướng công tác dân số và phát triển trong 

thời gian tới: 

 + 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 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017; 

 + Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII 
về công tác dân số trong tình hình mới.  

 + Kế hoạch số 1407/KH-UBND ngày 21/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy. 

+ Kế hoạch số 1234/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 Kế hoạch hành 
động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Cao Bằng thực hiện chiến lược dân số Việt 
Nam đến năm 2030;  

+ Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 30/6/2020 thực hiện chương trình 
Truyền thông Dân số đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng.     

+ Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 
kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2021-2030. 

+ Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

thực hiện chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ 
KHHGĐ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

+ Kế hoạch số 346/ KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 
thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước 

sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030.  
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+ Kế hoạch số 743/ KH-UBND ngày 01/04/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 
thực hiện chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 

2030 của tỉnh Cao Bằng.  

+ Kế hoạch số 1454/KH-UBND ngày 14/06/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

kế hoạch thực hiện chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên 
ngành dân số tỉnh Cao Bằng đến năm 2030. 

+ Kế hoạch số 2399/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 
về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

+ Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 22/7/2020 của UBND thành phố Cao 

Bằng: Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông Dân số thành phố đến năm 
2030.  

 + Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 28/08/2020 của UBND thành phố Cao 
Bằng: Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025, thực hiện chiến lược Dân số đến 
năm 2030.  

 + Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 02/4/2021 của UBND thành phố Cao 
Bằng Triển khai, thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất 

lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cao 
Bằng. 

 + Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 28/04/2021 của UBND thành phố Cao 
Bằng Kế hoạch: Thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một 

số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Cao Bằng đến năm 2030. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền (Có phụ lục đính kèm) 

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Cấp Thành phố 

1.1 Tham dự trực tuyến hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành 
Dân số Việt nam năm 2021 và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công 
tác dân số tại cấp tỉnh tại điểm cầu trực tuyến tại thành phố  (theo kế hoạch của 

tỉnh). 

1.2. Tổ chức kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Ngày Dân số Việt nam 

năm 2021, căn cứ theo tình hình điều kiện thực tế của Thành phố tiến hành tổ chức 
cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. 

1.3. Treo băng rôn, cổ động tuyên truyền về Dân số và phát triển (do Khoa 
truyền thông, giáo dục sức khỏe - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện). 

1.4 Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, truyền thanh, truyền 
hình thành phố. 

1.5 Tuyên truyền qua các sản phẩm truyền thông: sách, bộ tờ rơi về "Công 
tác dân số Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển". 
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2. Các hoạt động tại phường, xã. 

2.1 Tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân 

số Việt nam năm 2021tại cấp huyện và tỉnh theo kế hoạch; đảm bảo các quy định 
về phòng chống dịch Covid -19 theo quy định. 

2.2 Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở UBND phường, xã, tuyên truyền 
trên hệ thồng loa truyền thanh các thông điệp kỉ niệm 60 năm truyền thống ngành 

Dân số Việt Nam(26/12/1961 - 26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về Dân số 
và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021; 

2.3 Tùy theo điều kiện cụ thể các phường xã tự quyết định triển khai các 
hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam, đảm bảo phòng 

chống dịch Covid-19 theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

 Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân Thành phố, các phường, xã linh 
hoạt trong việc huy động nguồn lực, kinh phí thuộc thẩm quyền thực hiện theo quy 
định hiện hành để tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế Thành phố 

 - Tham mưu cho UBND Thành phố Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn tổ chức thực 
hiện các hoạt động kỉ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt 

Nam(26/12/1961-26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân 
số Việt Nam năm 2021; 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố chỉ đạo giám sát quá trình thực 
hiện theo Kế hoạch này. 

2. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Chủ trì hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện các hoạt động kỷ 

niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021), 
Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021; 

- Viết tin, bài phản ánh các hoạt động kỉ niệm 60 năm truyền thống ngành 

Dân số Việt Nam(26/12/1961 - 26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về Dân số 
và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021 trên địa bàn thành phố đăng trên trang thông 

tin điện tử Sở Y tế và Trung tâm y tế thành phố, trang Fanpage của Trung tâm.  

- Chỉ đạo trạm y tế lồng ghép tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021 tại xã, 
phường: Treo băng rôn, tuyên truyền trong các hội nghị, giao ban, cuộc họp...Tăng 

cường tuyên truyền tại cộng đồng, đưa nội dung về Tháng hành động quốc gia về 
Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021 lồng ghép trong các cuộc họp xóm, 

họp nhóm... 

- Cung cấp tài liệu, giám sát, hỗ trợ truyền thông tại cở sở.  
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- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kỉ niệm 60 năm truyền 
thống ngành Dân số Việt Nam(26/12/1961 - 26/12/2021), Tháng hành động quốc 

gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021 theo quy định.  

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

- Tuyên truyền trên loa phát thanh nội dung kỷ niệm 60 năm truyền thống 
ngành Dân số Việt Nam(26/12/1961 - 26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về 

Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021;và các chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về truyền thông dân số trên sóng phát thanh và truyền 

hình.  

- Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố ghi hình, đưa tin về các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 
2021. 

4. Ủy ban nhân dân xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo trạm y tế, cán bộ phụ trách công tác Dân số 
thực hiện các hoạt động theo kế hoạch này. 

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, trực tiếp truyền thông lồng ghép trong kỳ 
họp giao ban tại xã, phường; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền lồng ghép tại tổ xóm. 

- Cấp phát tài liệu, giám sát, hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản thực hiện các 
hoạt động truyền thông tại tổ, xóm. 

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở UBND xã, phường. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Trung tâm y tế thành phố (phòng Dân số-

Truyền thông và Công tác xã hội) trước ngày 31/12/2021. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc các đơn vị liên hệ trực 

tiếp về phòng Dân số-Truyền thông và Công tác xã hội- Trung tâm y tế thành phố, 
điện thoại: 02063852778 để phối hợp thực hiện.  

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động kỉ niệm 60 năm truyền thống 
ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021), Tháng hành động quốc gia về 
Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021của Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng, yêu cầu các đơn vị, phòng, ban đoàn thể Thành phố, UBND các xã, phường 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy Cao Bằng; 
- TT HĐND-UBND thành phố; 
- Chi cục Dân số-KKHGĐ tỉnh Cao Bằng; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng; 
- Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể thành phố; 
- Trung tâm Y tế Thành phố; 
- UBND 11 xã, phường; 
- Trang TTĐT Thành phố; 
- Lưu: VT, PYT.. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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