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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác dân số - KHHGĐ năm 2022 

 

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện Kon Rẫy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022.  

Để từng bước thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát tốc độ tăng dân số, duy 

trì mức sinh hợp lý và nâng cao chất lượng dân số; Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Rẫy ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình năm 2022 trên địa bàn huyện, như sau: 

1. Mục đích 

- Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của 

chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình về tầm quan trọng của công 

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người 

dân, mỗi gia đình; góp phần xóa đói, giảm nghèo tiến tới phát triển bền vững về 

kinh tế - xã hội của huyện Kon Rẫy. 

- Hội nghị chuyên đề công tác dân số là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 61 

năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2022) 

đồng thời là hoạt động tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 

trên địa bàn huyện. 

2. Nội dung: Tại Hội nghị sẽ thông qua một số nội dung: 

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 

trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn 

huyện Kon Rẫy (do Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị). 

- Tình hình thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời 

gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn thị trấn 

Đăk Rve (do UBND thị trấn Đăk Rve chuẩn bị). 

- Biện pháp phối hợp đưa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiếp cận đến người dân, 

tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 

(do Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị). 

- Đảng ủy thị trấn Đăk Rve chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình theo tinh thần 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 (đề nghị 

Đảng ủy thị trấn Đăk Rve chuẩn bị).  

- Ủy ban Mặt trận TQVN thị trấn và các Đoàn thể thị trấn Đăk Rve tham 

gia cùng chính quyền vận động Nhân dân thực hiện công tác dân số - kế hoạch 
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hóa gia đình theo tinh thần phát huy Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện 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”(1) (đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN thị trấn Đăk 

Rve chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chuẩn bị). 

- Đại diện Già làng tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham 

luận trong việc vận động người dân thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia 

đình (do UBND thị trấn Đăk Rve chọn và thông báo cho đối tượng chuẩn bị). 

- Đại diện Gia đình đông con (có 3 con trở lên) và Gia đình thực hiện đúng 

chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (chỉ có 2 con) phát biểu cảm nghĩ của 

mình về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (do UBND thị trấn Đăk Rve 

chọn và thông báo cho đối tượng chuẩn bị). 

3. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND huyện. 

4. Thành phần tham dự 

4.1. Đại biểu tỉnh: Đại diện Sở Y tế; đại diện Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình tỉnh. 

4.2. Đại biểu huyện: Đại diện Lãnh đạo: UBND huyện; Phòng Y tế; Phòng 

Dân tộc; Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện, Trung 

tâm Y tế huyện. 

Mời: Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận 

Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện và Ban Thường vụ Huyện đoàn.  

4.3. Đại biểu các xã, thị trấn 

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND; Lãnh đạo Trạm Y tế; cán bộ chuyên 

trách công tác dân số và 01 Cộng tác viên dân số (do Lãnh đạo Trạm Y tế chọn). 

* Đối với UBND thị trấn Đăk Rve mời: 

- Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận TQVN thị 

trấn Đăk Rve và Lãnh đạo các ngành đoàn thể thị trấn. 

- Thôn trưởng các thôn (07 người). 

- Đại diện người có uy tín trong đồng bào DTTS (07 người); Đại diện 07 

gia đình đông con (có 3 con trở lên); 07 gia đình thực hiện đúng chính sách dân 

số - kế hoạch hóa gia đình (gia đình chỉ có 1-2 con). 

5. Thời gian: Trong tháng 12/2022 (dự kiến Thứ 5, ngày 22/12/2022). 

6. Địa điểm: Tại Trụ sở UBND thị trấn Đăk Rve. 

                                                           
1 Nội dung trọng tâm là biện pháp nâng cao nhận thức và có trách nhiệm hành động thiết thực nhằm hạn 

chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên; phụ nữ sinh đẻ có sự tư vấn và can thiệp kịp thời của y tế; nam giới cùng 

chia sẽ với phụ nữ trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 
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7. Kinh phí: Từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 (UBND huyện đã giao 

Phòng Y tế). 

8. Tổ chức thực hiện 

8.1. Phòng Y tế: 

- Chuẩn bị nội dung Chương trình Hội nghị và tổng hợp các báo cáo, tham 

luận của các cơ quan, đại biểu. 

- Phối hợp với UBND thị trấn Đăk Rve chuẩn bị giấy mời, Hội trường, 

nước uống, in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị; chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội nghị 

theo quy định. 

8.2. Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Rve 

- Chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội của đơn vị trang trí hội trường, 

Market, chuẩn bị âm thanh, loa, đài và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức 

Hội nghị được thành công và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch 

COVID-19.  

- Phát hành Giấy mời đối với Đại biểu của thị trấn và tổ chức đón tiếp Đại 

biểu về tham dự Hội nghị. 

- Đôn đốc các thành phần của thị trấn chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội 

nghị. 

8.3. Các cơ quan, đơn vị, thành phần liên quan: Chuẩn bị các nội dung 

báo cáo, tham luận tại mục 2 của Kế hoạch (thời gian mỗi báo cáo, tham luận 

khoảng 10-12 phút) gửi về UBND huyện (qua Phòng Y tế) trước ngày 

21/12/2022 để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác Dân số - kế 

hoạch hóa gia đình năm 2022 trên địa bàn huyện của UBND huyện Kon Rẫy./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy  b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);                                                                                               

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN và các Đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Đinh Thị Hồng Thu 
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