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Thực hiện các hoạt động công tác Dân số năm 2022 

 
 

Căn cứ công văn 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;  

Thực hiện Hướng dẫn số 152/HD-CCDS ngày 29/4/2022, của Chi cục 

Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng, về việc hướng dẫn hoạt động chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi năm 2022; 

Thực hiện Hướng dẫn số 153/HD-CCDS ngày 29/4/2022, của Chi cục 

Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng, về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động truyền 

thông dân số năm 2022;   

Thực hiện Hướng dẫn số 156/HD-CCDS ngày 29/4/2022, của Chi cục 

Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng, hướng dẫn thực hiện hoạt động sàng lọc chẩn 

đoán trước sinh và sơ sinh năm 2022; 

Thực hiện Hướng dẫn số 157/HD-CCDS ngày 29/4/2022, của Chi cục 

Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng, hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh 

mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng và chương trình nâng cao chất lượng dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2022; 

Thực hiện Hướng dẫn số 162/HD-CCDS ngày 05/5/2022 của Chi cục Dân 

số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng, về việc Hướng dẫn hoạt động kiểm soát mất cân 

bằng giới tính khi sinh năm 2022; 

Thực hiện Hướng dẫn số 164/HD-CCDS ngày 10/5/2022 của Chi cục Dân 

số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng, về việc Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý 

thông tin chuyên ngành dân số - KHHGĐ năm 2022; 

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Cao Bằng hướng dẫn 

thực hiện các hoạt động công tác Dân số và năm 2022 như sau:  

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

 1. Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ 

KHHGĐ  

 - Xây dựng kế hoạch sử dụng phương tiện tránh thai (PTTT) hàng năm 

trên cơ sở danh sách người nghèo đăng ký sử dụng; thực hiện việc tiếp nhận, 

quản lý, cấp phát, báo cáo, thanh quyết toán PTTT, thuốc, vật tư tiêu hao 

(VTTH) theo đúng quy định.  

- Quản lý, theo dõi số phụ nữ, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa 
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sử dụng các biện pháp tránh thai để có kế hoạch tuyên truyền, vận động thực 

hiện KHHGĐ tại trạm y tế và các tổ dân phố, xóm.  

- Duy trì cung cấp dịch vụ KHHGĐ thường xuyên theo 2 hình thức miễn 

phí, xã hội hoá tại Trung tâm Y tế thành phố và các Trạm Y tế để đảm bảo hoàn 

thành chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm về triệt sản, đặt dụng cụ tử cung; tiêm 

tránh thai, cấy tránh thai, uống tránh thai, bao cao su tránh thai. 

- Hàng năm phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá nhân lực và đánh giá các cơ 

sở cung cấp dịch vụ KHHGĐ về đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. 

2. Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật 

trước sinh và sơ sinh 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động sàng lọc theo hướng 

dẫn và chỉ tiêu nhiệm vụ đươc giao. 

- Thực hiện công tác truyền thông, vận động thực hiện tầm soát, chẩn đoán, 

điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh thông qua thông qua các hình thức: 

Truyền thông phối hợp với 1 số cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động 

truyền thông, vận động đối tượng sàng lọc; lồng ghép với các hoạt động văn 

hóa, xã hội trên địa bàn thành phố, lồng ghép với các hoạt động chăm sóc sức 

khoẻ tại cơ sở khám chữa bệnh, các hoạt động truyền thông nhân dịp các sự kiện 

về dân số. 

- Tổ chức cung cấp dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sàng lọc sơ sinh 

tại Trung tâm Y tế và trạm y tế  theo hình thức miễn phí và xã hội hóa nhằm 

hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông, vận động, tư vấn và hướng dẫn 

phụ nữ mang thai đăng ký tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh.  

-  Cung cấp dịch vụ sàng lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tư vấn, theo dõi 

và quản lý đối tượng sau sàng lọc. 

- Định kỳ thống kê, tổng hợp báo cáo số liệu về tầm soát, chẩn đoán trước 

sinh và sơ sinh theo quy định.  

3. Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên 

ngành dân số 

- Hướng dẫn các trạm Y tế thực hiện kế hoạch hoạt động chương trình 

củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số năm 2022 theo 

hướng dẫn của Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ. 

- Duy trì việc thu thập, cập nhật thông tin dân số vào kho dữ liệu điện tử 

và  báo cáo thống kê chuyên ngành dân số theo quy định; chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác rà soát, chốt và đổi sổ hộ gia đình năm 2022.  

-  Rà soát, phân công nhiệm vụ và cử viên chức làm công tác quản lý thông tin 

chuyên ngành dân số tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật để đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ.  

- Giám sát công tác quản lý thông tin chuyên ngành dân số đối với các trạm Y 
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tế xã phường như: 

+ Thu thập thông tin ban đầu và thông tin biến động về Dân số - KHHGĐ 

vào sổ hộ gia đình và Kho dữ liệu điện tử theo quy định.   

+ Lưu trữ, bảo quản Sổ thu thập thông tin ban đầu (Sổ A0); theo dõi, cập nhật 

thường xuyên các biến động thông tin Dân số-KHHGĐ của từng người trong hộ dân 

cư vào phiếu hộ dân cư của Sổ A0. 

4. Chương trình Truyền thông dân số 

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp thực hiện truyền thông về dân số và phát triển: 

+ Cung cấp thông tin, số liệu theo định kỳ về dân số và các tài liệu truyền 

thông đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, xã, phường 

để thực hiện lồng ghép công tác truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng 

do các ban ngành, đoàn thể quản lý.  

- Gửi tin, bài, ảnh phản ánh hoạt động công tác dân số trên địa bàn để đăng 

tải trên báo Cao Bằng điện tử, trang thông tin điện tử của Sở Y tế Cao Bằng, 

trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng. 

- Lồng ghép tổ chức các hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm Ngày 

Thalassemia Thế giới (8/5), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Quốc tế trẻ em 

gái (11/10), Ngày Tránh thai thế giới (26/9), Ngày Quốc tế Người cao tuổi 

(1/10), ngày Đại đoàn kết các dân tộc (18/11), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) 

và Tháng hành động Quốc gia về Dân số (Tháng 12); và các sự kiện truyền 

thông khác tại thành phố và xã, phường. 

- Rà soát, báo cáo nhân lực làm công tác truyền thông tại các cấp và tập 

huấn nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo trạm Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác dân số xã, phường 

chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về Dân số và Phát triển 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương: 

+ Lồng ghép nội dung truyền thông Dân số và phát triển vào hoạt động 

chương trình, dự án, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trên địa bàn; các 

hoạt động tại trường học; hoạt động tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh của trạm y tế. 

+ Đưa các nội dung về dân số vào hương ước, quy ước của thôn, xóm, tổ 

dân phố. 

+ Duy trì truyền thông trực tiếp, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình về sức khoẻ 

sinh sản, chính sách Dân số, các nội dung về nâng cao chất lượng Dân số, sử 

dụng biện pháp tránh thai, dịch vụ KHHGĐ, sàng lọc trước sinh, sơ sinh của đội 

ngũ nhân viên y tế thôn bản, cán bộ phụ trách công tác dân số xã. Đảm bảo ít 

nhất mỗi hộ gia đình được truyền thông, tư vấn 01 lần/năm. 

+ Tuỳ theo điều kiện của các xã, phường tổ chức các hoạt động truyền 

thông về dân số nhân các sự kiện về dân số: Ngày Dân số Thế giới 11/7; Ngày 

tránh thai thế giới 26/9; Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 và "Tháng hành 
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động vì Người cao tuổi Việt Nam"; Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10; Ngày Dân 

số Việt Nam (26/12) và Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12).  

+ Lồng ghép hướng dẫn, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng truyền thông 

cho cán bộ dân số xã, y tế thôn bản trong các cuộc họp giao ban hàng tháng. 

- Thực hiện lồng ghép kiểm tra, giám sát thực hiện công tác truyền thông 

trong hoạt động giám sát công tác y tế, dân số các cấp thành phố, xã, phường. 

5. Chương trình Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

Trung tâm Y tế thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác Dân số 

thành phố: 

- Chỉ đạo lồng ghép truyền thông, giáo dục về kiểm soát mất cân bằng giới 

tính khi sinh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thành 

viên Ban chỉ đạo thành phố, trong đó chú trọng: 

 + Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đưa nội dung phòng 

chống mất cân bằng giới tính khi sinh vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa của các 

trường học trên địa bàn.  

+ Phối hợp với thành Đoàn chỉ đạo tuyên truyền về nguyên nhân, hệ lụy 

của mất cân bằng giới tính khi sinh lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền 

tại cơ sở. 

+ Phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao rà soát, báo cáo và tiếp tục chỉ 

đạo việc đưa nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào Quy ước 

của xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.  

+ Chỉ đạo các trạm y tế thực hiện truyền thông về chuyên đề phòng chống 

mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã, phường; các xóm, tổ dân phố ít nhất 2 lần/ 

1 năm. 

- Cập nhật danh sách trẻ sinh hàng tháng; định kỳ cung cấp thông tin cho 

cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo công tác dân số về thực 

trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, nguyên nhân, hệ lụy. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông 

về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Chiến dịch truyền thông nhân 

Ngày Quốc tế Trẻ em gái (ngày 11 tháng 10 hàng năm). 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cán bộ y tế trên địa bàn thành 

phố tuyên truyền nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật về 

nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Phối hợp với Phòng 

Y tế triển khai cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế tư nhân ký cam 

kết chấp hành pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi 

hình thức. 

- Cập nhật, theo dõi, báo cáo danh sách trẻ sinh tại các xã, phường, thị trấn; 

thôn, xóm, tổ dân phố. 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác dân số xã, phường triển khai các 

hoạt động tuyên truyền về phòng chống mất cân bằng giới tính khi sinh tại cơ 
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sở: Thực hiện các cuộc truyền thông chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi 

sinh lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, các hoạt động văn hóa 

xã hội khác tại xã, phường và thôn xóm, tổ dân phố ít nhất 2 lần /1 năm. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 

(ngày 11 tháng 10 hàng năm). Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, kịp thời các 

gia đình tiêu biểu sinh con 1 bề là gái, thành đạt, hạnh phúc. 

6. Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

- Tăng cường phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về các văn bản của Nhà nước có liên quan đến chăm sóc người cao 

tuổi như: Luật Người cao tuổi; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 16/03/2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về Thực hiện Chương trình chăm sóc sức 

khỏe Người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. 

 - Tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát 

huy vai trò người cao tuổi; khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi nhằm thích 

ứng với già hóa dân số, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao 

chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Người cao tuổi cần được quản lý sức 

khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở 

chăm sóc tập trung. 

 - Tuyên truyền vận động, tạo phong trào cho người cao tuổi thường xuyên 

luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý, 

nâng cao kỹ năng tự chăm sóc và dự phòng rủi ro bệnh tật của người cao tuổi.   

 - Cung cấp thông tin cho các đơn vị để lồng ghép tuyên truyền về chính 

sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi; vai trò của người cao tuổi; trách 

nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc phát huy vai trò người cao 

tuổi và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. 

 - Tổ chức hoạt động truyền thông sự kiện nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế 

Người cao tuổi 1/10 và "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" năm 2022.  

 - Phối hợp với Hội người cao tuổi Thành phố tổ chức các hoạt động 

truyền thông, vận động, cung cấp kiến thức, kỹ năng ... tới Hội Người cao tuổi 

tại xã, phường các nội dung như: công tác Dân số trong tình hình mới, công tác 

chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, già hóa dân số, các thông tin, văn bản quy 

định về chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi. 

  II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế thành phố 

 - Tham mưu cho UBND thành phố triển khai Hưỡng dẫn thực hiện các hoạt 

động công tác Dân số năm 2022. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo giám sát quá trình thực 

hiện theo nội dung Hướng dẫn. 
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2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối hợp với các đơn vị, phòng ban, đoàn thể Thành phố, UBND các xã, 

phường chỉ đạo các trạm Y tế thực hiện có hiệu quả các chương trình và báo cáo 

cấp trên theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động, chương trình theo Hướng dẫn, chỉ đạo, 

giám sát hỗ trợ các hoạt động tại xã, phường. 

- Chỉ đạo 11 trạm y tế xây dựng kế hoạch và căn cứ tình hình dịch Covid 

19 đã được kiểm soát cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động theo nội 

dung Hướng dẫn. 

- Viết tin, bài truyền tải các hoạt động công tác dân số năm 2022 đăng trên 

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

Trung tâm.  

- Cung cấp tài liệu, phương tiện tránh thai, vật tư tiêu hao cho các hoạt 

động tại cơ sở theo hướng dẫn của Chi cục Dân số tỉnh. 

3. Trung tâm văn hóa và Truyền thông thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền nội dung liên quan đến các hoạt động của công tác 

dân số năm 2022, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về dân số trên sóng Truyền thanh và Truyền hình Thành phố.  

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

công tác dân số năm 2022. 

4. Ủy ban nhân dân xã, phường 

- Chỉ đạo trạm Y tế, cán bộ phụ trách công tác Dân số thực hiện các hoạt 

động theo nội dung trong Hướng dẫn. 

- Chỉ đạo các tổ chức, công chức, đoàn thể xã, phường, trực tiếp truyền 

thông lồng ghép trong kỳ họp giao ban tại xã, phường; đồng thời chỉ đạo tuyên 

truyền lồng ghép tại tổ dân phố, xóm. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông lồng ghép trực tiếp tại hộ gia đình từ 

đội ngũ nhân viên y tế thôn bản. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định 

của từng chương trình. 

  III. KINH PHÍ 

 Ngân sách Nhà nước; Kinh phí thực hiện các hoạt động công tác Dân số và 

phát triển năm 2022; Nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ đảm bảo duy trì và nâng 

cao kết quả Chương trình mục tiêu Y tế - dân số; Huy động từ các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác. 

 Trên đây là Hướng dẫn thực hiện các hoạt động công tác Dân số năm 2022 

của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe 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. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 
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đơn vị có văn bản gửi về Trung tâm Y tế thành phố, hoặc liên lạc qua số điện 

thoại 02063852778 (phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe) phối hợp 

giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy Cao Bằng; 

- TT HĐND;  

- CT, các PCT UBND TP; 

- Chi cục Dân số-KKHGĐ tỉnh CB; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh CB; 

- Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể TP; 

- Trung tâm Y tế Thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT, PYT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Văn Đệ 
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