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HUYỆN PHÚ VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Số: 45 /KH-UBND

Phú Vang, ngày 15 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch và đợt tăng cường truyền thông
dân số lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản/
Kế hoạch hóa gia đình năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-SYT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Sở Y tế
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Chiến dịch và đợt tăng cường tuyên truyền vận
động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình
(SKSS/KHHGĐ) đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, vùng khó khăn
và đề án 52 năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang xây dựng kế hoạch tổ chức
Lễ phát động đợt tăng cường truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc
SKSS/KHHGĐ năm 2018 như sau:
I. Mục đích ý nghĩa: Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong
việc chấp hành, thực hiện chính sách DS-KHHGĐ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ bằng
các hoạt động truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ để
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
II. Hình thức tổ chức: Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông dân số
lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và diễu hành.
III. Thời gian: Vào lúc 7 giờ, ngày 27 tháng 03 năm 2018 (Thứ 3).
IV. Địa điểm: Tại UBND xã Vinh Thái .
V. Thành phần tham dự:
1. Cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố:
- Lãnh đạo Sở Y tế; Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh; Trung tâm truyền thông giáo dục
sức khỏe tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban giám đốc
Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố.
2. Huyện Phú Vang:
- Đại diện Thường vụ Huyện uỷ;
- Đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện;
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và
UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ban Dân vận huyện ủy, Trung tâm Y tế,
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Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Công an, Ban CHQS, Phòng giáo dục-ĐT,
Phòng tài chính-KH, Chi cục Thống kê, Phòng VHTT, Phòng LĐTBXH, Phòng Dân
tộc, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Hội LH Phụ nữ, Hội CCB, Hội
người cao tuổi, Liên đoàn Lao động huyện, Đội BVSKBMTE-KHHGĐ, Đài phát
thanh truyền hình huyện.
3. Cấp xã:
- Đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng trạm Y tế, cán bộ chuyên trách Dân số và
toàn thể Cộng tác viên Dân số của 20 xã, thị trấn.
VI. Chương trình buổi Lễ phát động chiến dịch:
1. Lễ phát động:
- 7h00: Ổn định tổ chức
- 7h15’: Văn nghệ chào mừng
- 7h45’: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 7h55’: Phát biểu của lãnh đạo Sở Y tế
- 8h05’: Phát biểu hưởng ứng của lãnh đạo huyện
- 8h15’: Phát biểu hưởng ứng của đại diện lãnh đạo UBND xã Vinh Thái
- 8h25’: Bế mạc buổi lễ
2. Các hoạt động hưởng ứng:
a) Từ 8h30’: Tổ chức đoàn xe ô tô, mô tô diễu hành cổ động
- Đội hình diễu hành: Đi đầu mở đường là 2 xe mô tô của Công an huyện, theo
sau ô tô Phòng Văn hóa huyện tiếp đến là các xe máy chạy theo thành 02 hàng và cuối
cùng là xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện.
- Lộ trình diễu hành: Xuất phát từ UBND xã Vinh Thái đến thị trấn Phú Đa thì
kết thúc.
b) Từ 8h40’: Thăm buổi tư vấn cộng đồng tại xã
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Vinh Thái
- Thời gian tư vấn: Từ 8h30’ trong sáng phát động đợt tăng cường.
- Đối tượng: Nam nông dân của các xã Vinh Thái, Vinh Phú, Vinh Hà, Vinh
Thanh (mỗi xã mời từ 20-25 nam nông dân tham dự tư vấn cộng đồng)
- Báo cáo viên: Trung tâm y tế cử cán bộ làm báo cáo viên tại buổi tư vấn
- UBND xã Vinh Thái chuẩn bị trang trí hội trường, âm thanh, màn chiếu, phục
vụ buổi tư vấn cộng đồng.
c) Từ 8h50’: Thăm điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ
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- Địa điểm: Trạm y tế xã Vinh Thái
- Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 8 giờ 30 phút trong sáng phát động chiến dịch.
- Đối tượng: Ban chỉ đạo xã Vinh Thái mời đối tượng đã đăng ký thực hiện các
biện pháp tránh thai (vòng tránh thai, thuốc tiêm, thuốc cấy) đến Trạm y tế xã Vinh
Thái để thực hiện dịch vụ.
- Trạm y tế xã Vinh Thái chuẩn bị:
+ Trang trí cờ phướn, băng rôn, âm thanh tuyên truyền.
+ Nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc men, cơ sở vật chất (bàn tiếp đón, phòng
tư vấn, phòng thực hiện dịch vụ) để thực hiện dịch vụ.
- Trung tâm y tế: Tăng cường cán bộ của Đội BVSKBMTE-KHHGĐ để làm tư
vấn và thực hiện các dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ.
VII. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện:
1. UBND xã Vinh Thái:
- Chuẩn bị địa điểm, 150 ghế, bàn cho đại biểu ...và các điều kiện khác phục vụ
buổi lễ.
- Huy động 100 cán bộ và nhân dân tham dự Lễ phát động
- Chỉ đạo Trường TH Vinh Thái chuẩn bị đội trống tham dự Lễ.
- Chỉ đạo Trạm y tế xã Vinh Thái chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện
dịch vụ theo kế hoạch.
- Cử cán bộ dân quân tự vệ mặc trang phục quy định để giữ xe và bảo vệ trật tự.
- Treo cờ phướn tại UBND và Nhà văn hóa xã.
2. Trung tâm y tế huyện:
- Chỉ đạo Trạm y tế xã Vinh Thái chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc
men để làm dịch vụ.
- Hỗ trợ cán bộ làm dịch vụ cho Trạm y tế.
- Cử Y, Bác sĩ, xe cứu thương (có trang trí băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền theo
quy định) đủ các đồ dùng phương tiện và thuốc cấp cứu để phục vụ buổi lễ phát động.
- Cử Báo cáo viên tư vấn cộng đồng tại hội trường UBND xã Vinh Thái.
3. Phòng Văn hóa thông tin huyện:
- Chuẩn bị xe lưu động tuyên truyền, diễu hành, trang trí treo 2 băng rôn 2 bên
và 1 pa nô trước xe tuyên truyền.
- In treo và tháo gỡ băng rôn tuyên truyền trên trụ điện trục đường chính tại thị
trấn Phú Đa ngày 20/3 đến ngày 30/3/2018
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- Làm bảng tên của 20 xã, thị trấn và các đoàn thể (Hội nông dân, Hội liên hiệp
phụ nữ và Huyện đoàn).
4. Đài truyền thanh huyện:
- Phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tăng cường tuyên truyền trên hệ
thống truyền thanh - truyền hình các chuyên đề về DS-KHHGĐ nhằm hưởng ứng
Chiến dịch và đợt tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc
SKSS/KHHGĐ năm 2018.
- Bố trí 2 cán bộ, phóng viên quay phim, ghi hình và đưa tin tại buổi lễ và đoàn
diễu hành.
5. Công an huyện:
- Bố trí 02 chiếc xe mô tô cảnh sát dẫn đường, bảo vệ vào thời điểm các đoàn
diễu hành đi qua, bố trí cảnh sát giao thông điều hành đảm bảo trật tự tại các giao lộ.
6. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ:
Mỗi đơn vị huy động 50 người có 10 cờ Tổ quốc, 10 cờ phướn (cán dài 2,5 m)
tham dự Lễ phát động và 01 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền theo quy định.
7. Huyện Đoàn huyện:
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng thời gian 25 – 30 phút gồm 5 tiết
mục trong đó có 1 đồng ca, 1 tốp ca có phụ họa, 1 tiết mục múa, 1 song ca và 1 đơn ca
với nội dung ưu tiên thể hiện Dân số-KHHGĐ.
- Huy động 100 đoàn viên tham gia dự lễ.
8. UBND các xã, thị trấn:
- Mỗi đơn vị cử 20 người (số người tham gia này không tính đại biểu tham dự)
và 10 xe máy (mỗi xe 2 người) có cờ tổ quốc, cờ phướn (cán dài 2.5m) tham gia dự Lễ
phát động và diễu hành.
- Treo băng rôn tuyên truyền trên các trục đường và tại UBND xã, Trạm y tế xã
từ ngày 20/3/2018 đến khi kết thúc đợt tăng cường.
- Chủ động mời các đối tượng cấp xã tham dự lễ phát động và huy động nam
nông dân tham dự buổi tư vấn cộng đồng theo kế hoạch.
8. Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện:
- Xây dựng kế hoạch, kinh phí chi tiết tham mưu UBND huyện.
- Phối hợp và ký hợp đồng với các đơn vị mà UBND huyện phân công.
- Trang trí sân khấu và treo băng rôn tại điểm tổ chức Lễ phát động, UBND và
Trạm y tế xã Vinh Thái.
- Hậu cần, phục vụ buổi lễ
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- Nghiệm thu và báo cáo UBND huyện về công tác chuẩn bị vào lúc 16 giờ ngày
26/03/2018
VIII. Kinh phí hoạt động:
Nguồn kinh phí Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh hỗ trợ là : 20.000.000đ ( Hai
mươi triệu đồng chẵn).
Nhận được Kế hoạch này, UBND huyện đề nghị Trung tâm Dân số-KHHGĐ
huyện, các Phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các xã, thị trấn sớm triển
khai thực hiện nhằm đảm bảo cho Lễ phát động đợt tăng cường tuyên truyền dân số
lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018 diễn ra thành công./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
-Sở Y tế (b/c);
-Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh(b/c);
-Thường trực Huyện ủy (b/c);
-TTHĐND huyện;
-CT, các PCT UBND huyện;
-Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
-UBND, Trạm y tế các xã, thị trấn;
-Lưu VT, DS.

Ký bởi: Hồ Viết Nhuận
Email: hvnhuan.phuvang@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 15.03.2018 15:10:45 +07:00

Hồ Viết Nhuận
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Một số nội dung của băng rôn:
1. KIỂM SOÁT VÀ GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI
SINH - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA.
2. DÂN SỐ ỔN ĐỊNH, XÃ HỘI PHỒN VINH, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.
3. ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH LÀ ĐẦU TƯ
CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
4. DUY TRÌ ỔN ĐỊNH MỨC SINH THAY THẾ - TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG DÂN SỐ.
5. THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN SỐ LÀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA
MỌI CÔNG DÂN.
6. NHÀ NƯỚC, XÃ HỘI, GIA ĐÌNH VÀ CÔNG DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC
HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH.
7. NGHIÊM CẤM LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
8. KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƯỚI
MỌI HÌNH THỨC.
9. CON GÁI HAY CON TRAI ĐỀU LÀ NIỀM VUI, HẠNH PHÚC CỦA MỖI GIA
ĐÌNH.
10. HÃY ĐỂ VIỆC SINH CON TRAI HAY CON GÁI THEO QUI LUẬT CỦA TỰ
NHIÊN.
11. NAM GIỚI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA PHỤ NỮ TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
SINH SẢN.
12. THỰC HIỆN QUY MÔ GIA ĐÌNH ÍT CON, ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG ẤM NO, HẠNH
PHÚC.
13. HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP ĐỂ TRÁNH
MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN.
14. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CẶP VỢ CHỒNG.
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