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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác Dân số và phát triển  
trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023 

 
Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-SYT ngày 29/12/ 2022 của sở Y tế tỉnh Lào 

Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Lào Cai năm 2023; 
Kế hoạch số Số 158-KH/TU ngày  23/8/2022 của thành ủy về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào 
Cai về “Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

2050” trên địa bàn thành phố Lào Cai. UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện công tác Dân số và phát triển trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 
2023 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Triển khai có hiệu quả công tác Dân số và phát triển trên địa bàn thành phố; 
Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; Tăng cường triển khai các hoạt 

động nâng cao chất lượng dân số. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà 
nước giao năm 2023. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Dân số trung bình: 150,961 người    

- Giảm tỷ suất sinh thô: 0,1%o 

- Tỷ lệ bà mẹ được truyền thông, tư vấn sàng lọc trước sinh 50% (trong 

tổng số bà mẹ mang thai tính đến thời điểm trên địa bàn thành phố). 

 - Tỷ lệ trẻ em được truyền thông, tư vấn sàng lọc sơ sinh 69% (trong tổng 
số trẻ sinh ra sống trên địa bàn thành phố). 

- Tỷ lệ người cao tuổi được theo dõi quản lý và khám sức khỏe định kỳ: 
59%  (59% trong tổng số NCT từ 60 tuổi trở lên tại địa phương). 

- Tỷ lệ quản lý, khám, tư vấn sức khỏe trước kết hôn cho thanh niên/vị 
thành niên: 20% (Trong tổng số VTN/TN từ 15-24 tuổi). 

- Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng BPTT: 74%. 

- Số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại: 7.385 người; trong đó: 

+ Đặt vòng: 800 ca 

+ Đình sản: 5 người 

+ Thuốc uống TT:  2.200 người 

+ Thuốc tiêm TT: 450 ca 

+ Cấy thuốc TT: 30 người 

+ Bao cao su: 3.900 người 

(Có phụ biểu giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường kèm theo) 
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II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

UBND thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai 

các chương trình, đề án, dự án trong công tác Dân số và phát triển trên địa bàn 
thành phố, các đợt truyền thông tăng cường lồng ghép, các sự kiện, các ngày Lễ 

lớn trong năm.  

2. Các hoạt động Truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành thành viên BCĐ 
CSSKND thành phố triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách 
pháp luật của Nhà nước về Dân số và phát triển; Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 

25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về ‘‘Công tác dân số trong tình 
hình mới", Pháp lệnh Dân số, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Nghị 

quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng 
dân số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.. 

- Chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối hợp triển khai các chương trình trong 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách Dân số và phát 

triển trên địa bàn thành phố; các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, 
Đoàn thanh niên, Văn phòng HĐND&UBND, UBND các xã, phường phối hợp 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền chăm sóc nâng cao chất lượng dân số ở các 
cấp độ; tổ chức truyền thông thường xuyên, trong các đợt truyền thông tăng cường 

lồng ghép, các ngày Lễ lớn trong năm, Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân 
số Việt Nam (26/12) và Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12); Duy trì 

hoạt động của các Câu lạc bộ, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của 
Chi bộ, tổ dân phố...  

- Duy trì khai thác và sử dụng có hiệu quả thông tin trên trang Website của 

Tổng cục Dân số - KHHGĐ và Chi cục Dân số - KHHGĐ trong truyền thông tại 
cộng đồng. Duy trì triển khai các hoạt động truyền thông hàng tháng bằng nhiều 

hình thức qua các kênh thông tin đại chúng, tờ rơi, pa no, áp phích. Chú trọng 
truyền thông các đối tượng có nguy cơ cao, tư vấn trực tiếp nhóm nhỏ... 

3. Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ 

a) Đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai  

Trung tâm Y tế chủ động xây dựng danh mục thuốc, vật tư tiêu hao để kịp 
thời cung cấp dịch vụ KHHGĐ cho các đối tượng theo đúng quy định (Cả miễn 

phí và các đề án, dự án tiếp thị xã hội) trên cơ sở dự trù của các đơn vị y tế cơ sở 
để xây dựng kế hoạch lĩnh và cấp phát.  

b) Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 

Tổ chức triển khai các điểm cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại các cơ sở Y tế 
trong các đợt tuyên truyền lồng ghép và duy trì thực hiện hàng tháng đảm bảo an 

toàn, hiệu quả cho các đối tượng đăng ký sử dụng; Đẩy mạnh tiếp thị xã hội 
phương tiện tránh thai dưới nhiều hình thức: thông qua mạng lưới CTV dân số, 
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các kênh cung cấp dịch vụ trên thị trường: các phòng khám, bệnh viện thành phố, 

nhà thuốc, tiếp thị tại các nhà nghỉ, khách sạn... 

4. Nâng cao chất lượng dân số 

a) Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 

Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ tại các xã, phường; Tăng cường tuyên truyền 

các nội dung về Dân số và phát triển, các vấn đề về giới, bình đẳng giới, nguyên 
nhân, hệ lụy của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...trong sinh hoạt 

câu lạc bộ; Cung cấp các sản phẩm truyền thông: tranh ảnh, tờ rơi, khẩu hiệu tuyên 
truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã, phường có tỷ số giới tính khi 
sinh cao; tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới 

tính thai nhi dưới mọi hình thức. 

b) Chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh 

Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh tại 17/17 
xã, phường; Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Hưng Thịnh, 

các phòng khám tư nhân trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động, tư vấn,  
thực hiện tổng hợp theo dõi quản lý đối tượng thực hiện sàng lọc trước sinh và 

sàng lọc sơ sinh; quản lý, tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân trên địa bàn. 

 c) Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

- Đẩy mạnh truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
các thông tin về tình trạng già hóa dân số, thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

NCT; tổ chức truyền thông trực tiếp và lồng ghép với các hoạt động truyền thông 
khác nhân Ngày Truyền thống NCT Việt Nam (6/6) và Tháng hành động vì NCT 

Việt Nam vào tháng 10 hàng năm.  

- Hướng dẫn NCT biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân; Thường 
xuyên tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT tại y tế cơ sở theo 

quy định; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 
NCT (59% trong tổng số NCT từ 60 tuổi trở lên của địa phương). 

5. Hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá thực hiện chương trình 

- Chỉ đạo các xã, phường thực hiện rà soát, thu thập thông tin sử dụng Sổ A0 

theo Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế và cập nhật theo 
quy định phần mềm Hệ thống thông tin quản lý Dân số-KHHGĐ mới (MISH 

2022); Thực hiện tốt duy trì và bảo mật cơ sở dữ liệu tại kho điện tử thành phố.  

- Thường xuyên tổ chức giám sát, hỗ trợ các hoạt động tại cơ sở y tế xã, 

phường. Thông qua công tác giám sát, kiểm tra phát hiện những vấn đề tồn tại để 
hướng dẫn, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo giúp Trạm Y tế 

cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu về Dân số và phát triển. 

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Thực hiện theo Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 Nghị 

quyết kéo dài thời gian thực hiện số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch 
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hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020; Chương trình mục tiêu DTTSMN 

năm 2023; Nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Tham mưu cho UBND thành phố giám sát, kiểm tra các hoạt động về Y tế 

công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện 
các quy định, chính sách về Dân số và phát triển trên địa bàn thành phố. Đặc biệt 

xử lý nghiêm những trường hợp chẩn đoán giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. 

2. Trung tâm Y tế 

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo CSSKND 

hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chương trình, đề án, dự án 
mô hình tại cơ sở xã, phường; Đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng 

truyền thông cho viên chức và cộng tác viên dân số.  

- Tổ chức cung cấp thuốc, vật tư tiêu hao, các phương tiện tránh thai, các sản 

phẩm truyền thông theo định mức được giao; sổ quản lý theo dõi sức khỏe Người 
cao tuổi, sổ theo dõi khám sức khỏe trước kết hôn theo quy định của chương trình. 

- Giám sát, kiểm tra các xã, phường trong việc tổ chức triển khai thực hiện 
các hoạt động công tác dân số và phát triển trên địa bàn; Là đầu mối tổng hợp, 

thanh quyết toán và báo cáo kết quả thực hiện chương trình theo quy định; tổ chức 
sơ kết, tổng kết các hoạt động y tế - dân số năm 2023. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động Dân số 

và phát triển đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2023.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền 

cho học sinh về giới, bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên ít 
nhất 01 lần/năm học. 

- Chỉ đạo hệ thống các nhà trường trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chính 
sách Dân số và phát triển; tuyên truyền cho học sinh tại các trường Trung học cơ 

sở trên địa bàn về giới, bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên 
ít nhất 01 lần/năm học. 

5. Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức các hoạt động tư vấn cung cấp các dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe 
Người cao tuổi, tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn nhằm nâng cao chất lượng 

dân số hoàn thành các chỉ tiêu Nhà nước giao trên địa bàn thành phố năm 2023. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền về Pháp lệnh dân số; Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng về ‘‘Công tác dân số trong tình hình mới"; Nghị 
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quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng 

dân số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền trong các ngày phòng chống bệnh Thalassemia (8/5); 

Ngày người cao tuổi Việt Nam (6/6); Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày tránh 
thai thế giới (26/9); Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10), tháng hành động quốc 

gia vì người cao tuổi, Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10), “Tháng hành động quốc 
gia về Dân số” và ngày Dân số Việt Nam (26/12).  

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến 
xã, phường; Tăng cường thời lượng phát sóng trong những ngày sự kiện Dân số 
thế giới (11/7), Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10), tháng hành động quốc gia vì 

người cao tuổi, Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10),“Tháng hành động Quốc gia về 
Dân số”, ngày Dân số Việt Nam (26/12) và các đợt triển khai cung cấp dịch vụ 

CSSKSS/KHHGĐ; Tuyên truyền chủ yếu các nội dung về thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước về dân số và phát triển.  

7. Đề nghị Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc 

sức khỏe cho Người cao tuổi; Thống kê, cung cấp thông tin về Người cao tuổi 
thành phố. Tăng số Người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe định kỳ trong 

năm 59% trong tổng số NCT từ 60 tuổi trở lên trên địa bàn. Thực hiện giám sát 
việc triển khai những chính sách về khám chữa bệnh và khám sức khỏe cho Người 

cao tuổi. 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ liên thế hệ đã được thành lập. 

8. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố 

Chỉ đạo các chi hội tổ chức tuyên truyền vận động tới các hội viên và nhân 
dân tham gia thực hiện tốt chính sách Dân số và phát triển trên địa bàn. Đưa việc 

thực hiện chính sách Dân số và phát triển vào Quy ước, Hương ước của thôn, tổ 
dân phố. Duy trì tốt sinh hoạt các Câu lạc bộ: “Hội Phụ Nữ với công tác Dân số 

và phát triển”, “Hội Nông dân với công tác Dân số và phát triển”... 

9. Các đơn vị thành viên BCĐ CSSKND thành phố 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ (theo Quyết định của UBND thành phố Lào Cai 
về việc kiện toàn BCĐCSSKND trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023), chỉ 

đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân dân hưởng ứng các đợt truyền thông trọng điểm trong năm). thực hiện 
tốt chính sách dân số và phát triển trên địa bàn.  

10. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo CSSKND xã, phường; phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho các thành viên Ban chỉ đạo. Căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế của địa 

phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả công tác Dân số và phát 
triển năm 2023.  
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- Chỉ đạo các đơn vị y tế và các ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo CSSKND, 

các trường THCS phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực 
hiện tốt chính sách Dân số và phát triển trên địa bàn; Tổ chức truyền thông thường 

xuyên, trong các đợt truyền thông tăng cường lồng ghép, các ngày Lễ lớn trong 
năm, Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và Tháng hành 

động Quốc gia về Dân số (tháng 12); Duy trì sinh hoạt của các Câu lạc bộ, lồng 
ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ, thôn, tổ dân phố...  

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, tư vấn  và cung cấp dịch vụ đến 
các đối tượng; Theo dõi lập hồ sơ quản lý, khám sức khỏe Người cao tuổi; quản 
lý, tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn; khám đối tượng thực hiện dịch vụ 

KHHGĐ, tư vấn truyền thông sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh...theo chỉ tiêu 
kế hoạch tỉnh và thành phố giao, thực hiện tốt việc rà soát hỗ trợ cho các đối tượng 

được hưởng chính sách theo Nghị định 39/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện 
đúng quy định. 

- Cân đối bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động Dân số và phát triển tại 
địa bàn đảm bảo thiết thực và hiệu quả.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân số và phát triển năm 
2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai. Các phòng ban, cơ quan, Uỷ ban 

nhân dân các xã, phường căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND TP; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 
- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh; 
- Thành viên BCĐ CSSKND TP; 
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể TP; 
- Phòng TCKH, GD&ĐT; 
- Trung tâm Văn hóa TTTT; 
- Trung tâm Y tế thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu:VT, VP. 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 Ngô Vũ Quốc 
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