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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện 

tại cuộc họp công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày 21/9/2022 

 

Ngày 21/9/2022, đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện (sau 

đây gọi là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả 

thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn 

huyện trong 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động trong 3 

tháng cuối năm 2022. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo (15/18 

thành viên)1 và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (06/07 đơn vị)2. 

Sau khi nghe Phòng Y tế thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công 

tác DS-KHHGĐ 9 tháng đầu năm 2022; ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp; 

đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 

kết luận: 

1. Về đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ 9 tháng 

đầu năm 2022 trên địa bàn huyện:  

Ban Chỉ đạo huyện đã tiếp tục chỉ đạo 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 (sau đây viết tắt là NQ21) và các văn bản có liên 

quan3. Theo đó, 9 tháng đầu năm: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 07,5 ‰ (đạt so 

với KH năm là 12,3 ‰); mức giảm tỷ lệ sinh là 09,9 ‰ (đạt so với KH năm là 

0,4‰); số trẻ em sinh ra là 305 trẻ (giảm 48 trẻ so với cùng kỳ năm 2021 là 353 

trẻ); có 2.986 người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại (đạt 133,3% so 

với KH năm)... Cùng với đó, các đề án về dân số cũng đã được triển khai thực 

hiện tốt như: Đề án “kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh”; đề án 

“xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS”, đề án “Kiểm 

soát mất cân bằng giới tính khi sinh”; nâng cao chất lượng thông tin quản lý 

chuyên ngành DS- KHHGĐ, đề án “tăng cường chăm sóc dịch vụ dân số - 

KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên”...  

                                                           
1 Vắng 03 thành viên: Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin; Đại diện Phòng Tư Pháp; Đại diện Liên 

đoàn Lao động huyện. 
2 Vắng: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Rve. 
3 Kế hoạch số 957/KH-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác dân 

số trên địa bàn tỉnh năm 2022; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của HĐND huyện Kon Rẫy về 

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/7/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện công tác dân số trên địa bàn huyện năm 2022. 
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Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 

vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế như: Việc triển khai NQ21 và các văn bản 

chỉ đạo còn chưa được quan tâm ở một số địa phương, thôn, làng; Tỷ lệ sinh con 

thứ ba còn cao4 (kết quả toàn huyện 23,9 %) so với KH năm (14,3 %); Tỷ lệ mất 

cân bằng giới tính khi sinh còn ở mức báo động (125,9 %) so với KH năm (109 

%);... 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu 

ý kiến tham gia tại cuộc họp, bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành Báo cáo kết quả 

thực hiện công tác DS-KHHGĐ 9 tháng đầu năm 2022 của Ban Chỉ đạo. 

3. Để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2022 

và thời gian tiếp theo, UBND huyện đề nghị: 

3.1. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả để giảm tình trạng báo động về sinh 

con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh. 

- Tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về DS-

KHHGĐ đến từng đối tượng thực hiện chưa tốt chính sách DS-KHHGĐ với 

phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà đúng đối tượng”. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và của huyện về DS-KHHGĐ. Thực hiện đầy đủ, chính xác thông tin, báo 

cáo kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ định kỳ hàng tháng, quý, năm và 

đột xuất theo yêu cầu. 

3.2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện đạt kết quả theo Kế hoạch năm, bảo đảm 

gắn kết chặt chẽ với các chương trình, kế hoạch khác liên quan do các cơ quan, 

ban ngành chủ trì thực hiện. 

- Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao kỹ 

năng truyền thông, cho đội ngũ làm công tác dân số. Nâng cao trách nhiệm đội 

ngũ viên chức có chuyên môn, cộng tác viên dân số thực hiện tốt chức năng 

được giao. 

- Triển khai các biện pháp truyền thông về công tác DS-KHHGĐ phù hợp, 

dễ hiểu, có tính chất đặc thù cho từng địa bàn, từng cộng đồng dân cư. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 

27/4/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là 

người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; chương trình mục 

tiêu Y tế - Dân số; tăng cường tư vấn, cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình, tổ chức tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai phù hợp cho đối 

tượng trong độ tuổi sinh đẻ.  

                                                           
4 Hầu hết các xã, thị trấn chưa đạt theo kế hoạch năm. 
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- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức sơ kết và tổng kết kết quả thực hiện. 

3.3. Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời để triển khai 

công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện. 

3.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo5, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện, 

Trường Trung học phổ thông Chu Văn An: Chủ động phối hợp với Trung tâm Y 

tế huyện, Phòng Dân tộc; Huyện đoàn,... tổ chức hoạt động ngoại khóa (với tần 

suất ít nhất 01 lần/năm học) để triển khai tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe 

sinh sản/kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn về sức khỏe sinh sản liên quan đến 

giới và giới tính; hậu quả của hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn;... cho học sinh 

là đối tượng vị thành niên, thanh niên. 

3.5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao -  

Du lịch và Truyền thông huyện: Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

phong phú về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những 

văn bản liên quan đến công tác dân số và phát triển, góp phần nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của công tác 

Dân số - KHHGĐ. 

3.6. Đề nghị các thành viên là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tập trung triển khai thực hiện:  

- Phát huy vai trò của Mặt trận và các Đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện 

tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động về chính 

sách dân số- KHHGĐ thuộc lĩnh vực mình phụ trách kết hợp lồng ghép với 

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, 

làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… 

- Hội Nông dân huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến các đối tượng là 

nam giới cùng đồng cảm, đồng hành và chia sẻ với nữ giới trong việc thực hiện 

kế hoạch hóa gia đình nhằm đạt mục tiêu “dân số ổn định, đất nước phồn vinh, 

gia đình hạnh phúc”. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền, phổ biến kiến thức dân số và 

phát triển phụ nữ nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi hành vi, hướng tới bình 

đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình. 

- Huyện Đoàn tham gia các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe vị 

thành niên, thanh niên. 

- Liên đoàn Lao động huyện tham gia các hoạt động hướng tới các đối 

tượng công nhân, viên chức lao động, đặc biệt là lực lượng lao động tại các 

doanh nghiệp. 
                                                           

5 Chỉ đạo các trường học cấp Trung học cơ sở. 
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3.7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Đề xuất với Đảng ủy cùng cấp chỉ đạo Cấp ủy cơ sở nhất là Chi bộ thôn 

phát huy vai trò đảng viên là “hạt nhân” trong công tác tuyên truyền, vận động 

quần chúng, cộng đồng dân cư thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. 

- Đánh giá chính xác thực trạng, tồn tại về thực hiện công tác DS-KHHGĐ 

của địa phương mình và có biện pháp cụ thể, chi tiết, phù hợp nhằm triển khai 

thực hiện có hiệu quả, đạt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Văn phòng HĐND & UBND huyện thông báo ý kiến của đồng chí Đinh 

Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân 

số - kế hoạch hóa gia đình huyện đến các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyên ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, các đoàn thể; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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