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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng  

Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020 

 

Thực hiện Công văn số 209/CCDS-DS ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Chi 

cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020; 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng  xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền đối với công tác Dân số-KHHGĐ trong giai đoạn mới.  

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các 

ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân 

số-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định 

hướng 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. 

- Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu về Dân số và Phát triển 

theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW, 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 và Chiến lược Dân số Việt Nam đến 

năm 2030; Chương trình truyền thông đến năm 2030; Chương trình điều chỉnh 

mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông vận động, huy động cộng 

đồng và truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển góp 

phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tốc 

độ mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS), chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi (NCT), tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số 

bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai 

hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên (VTN/ 

TN), tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. 
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2. Yêu cầu 

- Cơ quan chuyên môn thường trực (Trung tâm Y tế thành phố) chủ động 

tham mưu cho Ban chỉ đạo cùng cấp từ thành phố đến xã, phường tổ chức thực 

hiện các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020 phù 

hợp, hiệu quả, thiết thực với tình hình cụ thể tại địa phương. 

- Các phòng ban liên quan trên địa bàn thành phố tổ chức truyền thông 

lồng ghép có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020. 

- Nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu phải được triển khai đồng 

bộ, thống nhất từ thành phố đến các xã, phường; tổ chức thực hiện tiết kiệm, 

lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG   

1. Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020 

“Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ 

em gái trong bối cảnh hiện tại”. 

2. Nội dung truyền thông 

- Tuyên truyền rộng rãi về chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020: Có tài 

liệu diễn giải chủ đề của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (đính kèm tại Phụ lục 1). 

- Tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước, những 

định hướng công tác dân số và phát triển trong thời gian tới 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 31/12/2018 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; 

+ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030;  

+ Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030;  

+ Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến 

năm 2030”. 

+ Chỉ thị 39/CT-TU ngày 11/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chiến lược Dân số 

và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.  

+ Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành một số cơ chế, chính sách xã hội hóa 

cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh 

sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020. 
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+ Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 08/02/2018 thực hiện "Đề án kiểm 

soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018-2025" và Kế hoạch số 

309/KH-UBND ngày 08/02/2018 thực hiện "Đề án chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi giai đoạn 2018-2025" của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

+ Kế hoạch số 1234/KH-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về 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 180-KH/TU ngày 29/6/2018 của Thành ủy Cao Bằng về Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành 

Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng. 

- Tăng cường tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm 

sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện có thiên tai, đặc biệt 

trong dịch COVID-19 đang diễn ra hiện nay. 

- Tuyên truyền về tác hại của phá thai (tập trung tuyên truyền về giảm 

thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN); tuyên 

truyền về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho nhóm đối tượng tại 

các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xây dựng mô hình chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng.  

- Tuyên truyền để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến 

pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi 

hình thức, luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân 

gia đình; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của 

phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội; Tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu 

quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an 

toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền: (Theo phụ lục 2 đính kèm). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Cấp thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn xã, phường tổ chức triển khai các hoạt 

động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm 2020. 

- Các đơn vị, phòng ban, đoàn thể thành phố phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa và Truyền thông thành phố lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, 

chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7.  

- Viết tin bài gửi trang thông tin Sở y tế về các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Dân số thế giới diễn ra trên địa bàn thành phố.  

- Cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền 

tại cơ sở. 
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- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7. 

- Lồng ghép tổ chức các hoạt động truyền thông, hoạt động kiểm tra, giám 

sát hỗ trợ các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 với các hoạt động 

truyền thông thường xuyên, truyền thông phòng chống dịch COVID-19 tại cơ 

sở, trong đó chú trọng nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ 

em gái trong bối cảnh đại dịch. 

2. Cấp xã, phường 

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 lồng ghép vào 

các hoạt động hội nghị, cuộc họp của chính quyền, đoàn thể, họp xóm, họp 

nhóm.  

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 

chủ đề kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 trên hệ thống loa truyền thanh tại xã 

(nếu có). 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình của đội 

ngũ cán bộ dân số xã, Y tế thôn bản tại cộng đồng, đặc biệt chú trọng tuyên 

truyền, cung cấp thông tin kiến thức, kỹ năng và dịch vụ về chăm sóc sức khỏe 

sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh đại dịch. 

- Tăng cường hoạt động lồng ghép tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch 

vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thường xuyên tại Trạm Y tế, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các đối tượng có nhu cầu. 

- Tích cực tuyên truyền thực hiện công tác xã hội hóa cung cấp phương 

tiện tránh thai, hàng hoá sức khỏe sinh sản và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, 

dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. 

- Treo băng rôn tuyên truyền Ngày Dân số thế giới 11/7 tại trụ sở UBND 

xã, phường, Trạm Y tế. 

- Cấp phát các sản phẩm tuyên truyền về công tác Dân số đến người dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế Thành phố  

- Tham mưu cho UBND thành phố triển khai kế hoạch tổ chức  thực hiện 

các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2020. 

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

khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. 

2. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác Dân số Thành phố xây dựng kế 

hoạch và hướng dẫn xã, phường triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 

Ngày Dân số Thế giới 11/7.  
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- Chủ động tham mưu lựa chọn nội dung, các hình thức tuyên truyền 

Ngày Dân số Thế giới 11/7 phù hợp, hiệu quả như: Treo băng zôn, khẩu hiệu; 

phát thanh; viết tin, bài trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Cao Bằng, Trung 

tâm Y tế Thành phố Cao Bằng, Fan page Trung tâm Y tế Thành phố. 

- Cung cấp tài liệu và giám sát, hỗ trợ truyền thông tại cơ sở. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế lồng ghép tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 

Ngày Dân số thế giới tại xã, phường, tăng cường truyền thông cộng đồng, đưa 

nội dung tuyền truyền Ngày dân số Thế giới lồng ghép trong các cuộc họp tổ 

xóm. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng 

ứng kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2020 gửi về Chi cục Dân số- KHHGĐ 

trước ngày 18/7/2020.  

3. Các đơn vị, phòng ban, đoàn thể thành phố  

Tuyên truyền lồng ghép nội dung Ngày Dân số thế giới 11/7/2020 vào các 

hoạt động chuyên môn của đơn vị. 

4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thôngThành phố 

- Tổ chức tuyên truyền thông điệp, chủ đề năm và các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội dung liên quan về công tác 

Dân số - KHHGĐ trên sóng phát thanh và truyền hình;  

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

hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2020 trên địa bàn thành phố.  

5. Ủy ban nhân dân xã, phường  

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, giám sát Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách 

công tác Dân số, thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo các tổ chức, Đoàn thể trực tiếp truyền thông lồng ghép trong kỳ 

giao ban tại xã phường đồng thời chỉ đạo tuyên truyền lồng ghép tại tổ xóm. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình của đội 

ngũ cán bộ dân số xã và nhân viên y tế thôn bản tại cộng đồng. 

- Tăng cường hoạt động lồng ghép tuyên truyền tư  vấn và  cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình thường xuyên tại trạm Y 

tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu. 

- Treo băng zôn tuyên truyền Ngày Dân số Thế giới 11/7 tại trụ sở UBND 

các xã, phường. 

- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 

11/7 gửi về Trung tâm Y tế thành phố (phòng Dân số-Truyền thông và Công tác 

xã hội) như sau:  

- Đối với Kế hoạch của xã, phường nộp trước ngày 08/7/2020 

- Tổng hợp báo cáo nộp trước ngày 17/7/2020.  
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Căn cứ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các  đơn vị được cấp hằng 

năm và các nguồn hỗ trợ khác để tổ chức thực hiện theo chế độ hiện hành.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi khó khăn vướng mắc, liên hệ 

trực tiếp về Trung tâm Y tế thành phố (phòng Dân số-Truyền thông và Công tác 

xã hội) ĐT: 02063.852.778 để phối hợp thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân 

số Thế giới 11/7/2020 của Ủy ban  nhân dân Thành phố. Yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị phòng ban, đoàn thể  thành phố; UBND các phường, xã khẩn trương, 

nghiêm túc tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy- HDND-UBND thành phố; 

- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Cao Bằng; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;                                                                       

- Các đơn vị, phòng ban, đoàn thể Thành phố; 

- Trung tâm Y tế Thành phố; 

- UBND 11 xã, phường; 

- Trạm y tế 11 xã, phường; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT;PYT.                                                                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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PHỤ LỤC I 

Tài liệu diễn giải chủ đề của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc 

(Kèm Kế hoạch số           /KH-UBND  ngày          tháng 7 năm 2020) 

 

Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7/2020: “Đẩy lùi COVID-19: Cách 

thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện 

tại”. 

Đại dịch COVID-19 đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả mọi 

người, các cộng đồng và các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hậu quả mà mỗi 

người phải hứng chịu là khác nhau. Ví dụ, phụ nữ, đối tượng chiếm phần lớn 

trong số nhân viên y tế tuyến đầu, phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm trước vi-

rút corona cao hơn. Các chuỗi cung ứng toàn cầu hiện đang gặp phải tình trạng 

gián đoạn, tác động tới khả năng tiếp cận thuốc tránh thai và gia tăng rủi ro có 

thai ngoài ý muốn. Lệnh cách ly xã hội được áp dụng trên toàn quốc cùng với hệ 

thống y tế quá tải khiến các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục không được 

quan tâm đến và gây gia tăng tình trạng bạo lực trên cơ sở giới. 

Nghiên cứu gần đây của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) nhấn mạnh 

rằng nếu các quốc gia tiếp tục áp dụng lệnh cách ly xã hội trong vòng 6 tháng tới 

và các dịch vụ y tế vẫn bị gián đoạn thì 47 triệu phụ nữ ở các quốc gia thu nhập 

thấp - trung bình sẽ không thể tiếp cận với các phương pháp phòng tránh thai 

hiện đại. Hệ quả là sẽ có khoảng 7 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn và 

dự kiến có thêm khoảng 31 triệu vụ bạo lực trên cơ sở giới. Sự gián đoạn trong 

việc triển khai các chương trình của UNFPA tại cấp cơ sở có thể dẫn tới 2 triệu 

trường hợp cắt bỏ bộ phân sinh dục nữ và 13 triệu trường hợp tảo hôn trong giai 

đoạn 2020 - 2030 mà đáng ra đã có thể ngăn chặn được. 

Không chỉ vậy, tỷ lệ nữ giới phải làm việc trong thị trường lao động thiếu 

an toàn cao hơn và phải chịu ảnh hưởng về kinh tế nặng nề hơn từ đại dịch 

COVID-19. Gần 60% phụ nữ trên thế giới làm việc trong khu vực kinh tế phi 

chính thức và có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói cao hơn. Lệnh đóng cửa trường 

học cùng với nhu cầu gia tăng của người cao tuổi đã khiến cho khối lượng công 

việc chăm sóc không được trả lương của phụ nữ cũng tăng theo. 

Đặc biệt, đại dịch tác động nghiêm trọng tới những cộng đồng chịu thiệt 

thòi, làm trầm trọng thêm trình trạng bất bình đẳng và cản trở những nỗ lực 

nhằm giúp không ai bị bỏ lại phía sau của chúng ta. Những hành động ứng phó 

của chúng ta trước đại dịch COVID-19 tại mỗi quốc gia đóng vai trò quan trọng 

và sẽ quyết định tới tốc độ hồi phục của thế giới và tác động đến khả năng của 

chúng ta trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 

Trong ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay, các văn phòng UNFPA được 

khuyến khích nâng cao nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình 

dục cũng như tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh đại 

dịch, nhấn mạnh đến các cách thức để bảo vệ những thành tựu không dễ gì đạt 

được, đảm bảo nội dung về quyền và sức khỏe sinh sản và tình dục được đưa 
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vào chương trình nghị sự quốc gia và tìm kiếm những phương pháp duy trì đà 

phát triển hướng tới việc đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 

2030 như đã trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh Nairobi về Dân số và Phát 

triển. 

 

PHỤ LỤC II:  

Nội dung thông điệp tuyên truyền 
(Kèm Kế hoạch số               /KH-UBND  ngày        tháng 7 năm 2020) 

 

1. Nam giới có trách nhiệm chia sẻ với nữ giới trong việc thực hiện kế 

hoạch hóa gia đình và nuôi dạy con cái. 

2. Kế hoạch hóa gia đình - chìa khóa thành công của chương trình dân số 

Việt Nam. 

3. Hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang 

thai ngoài ý muốn. 

4. Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi. 

5. Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản vì chất lượng cuộc sống và 

hạnh phúc gia đình. 

6. Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương 

lai của bạn. 

7. Sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng sẽ cho bạn 

cuộc sống khỏe mạnh. 

8. Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc. 

9. Thực hiện việc tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh, sơ 

sinh vì tương lai nòi giống Việt. 

10. Tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân vì tương lai hạnh phúc của 

mỗi gia đình. 

11. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước. 
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