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BÁO CÁO 

Kết quả công tác Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2019, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 
 

Thực hiện công văn số 741/SYT-KH-TC ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Sở Y 

tế Vĩnh Phúc về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác y tế 6 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc 

báo cáo kết quả công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 

tháng cuối năm 2019 như sau: 

Phần 1 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ-KHHGĐ 

 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

I. Đặc điểm của đơn vị, thuận lợi, khó khăn 

1. Đặc điểm của đơn vị 

 Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập tại Quyết định số 
27/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; trong giai đoạn hiện 
nay, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 190/QĐ-
SYT ngày 15/5/2015 của Sở Y tế Vĩnh Phúc. Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh là cơ 
quan trực thuộc Sở Y tế, giúp giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà 
nước về công tác Dân số-KHHGĐ bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân 
số và chất lượng dân số, chỉ đạo thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về 
Dân số-KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Dân số-KHHGĐ thuộc Bộ Y 
tế.  

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị năm 2019, thực hiện Nghị 
quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 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 ban hành chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ-TW; Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 
14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số-Sức khỏe sinh 
sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của 
Thủ trướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế-dân số giai đoạn 
2016-2020. Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh xây dựng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phù 
hợp hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, với mục tiêu chung: “Chủ động 
duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng 
cao chất lượng dân số đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi góp phần sự phát 
triển nhanh, bền vững của tỉnh”. 

SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC 

CHI CỤC DS-KHHGĐ 
 

Số: 14/BC-CCDS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 7 năm 2019 
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2. Thuận lợi 

Công tác Dân số-KHHGĐ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Sở Y tế và các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành 
đoàn thể ở địa phương. 

 Ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 
2019 tại Quyết định số 3368/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 Quyết định về việc giao chỉ 
tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của ngành y tế tỉnh 
Vĩnh Phúc; Tổng cục Dân số-KHHGĐ đã có công văn số 856/TCDS-KHTC ngày 
15/11/2018 về việc xây dựng kế hoạch và dự toán thực hiện CTMT Y tế - Dân số 
năm 2019 (công tác Dân số-KHHGĐ) và công văn số 1022/BYT-TCDS ngày 
01/03/2019 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2019 công tác Dân số.  

Ngoài nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu của Trung ương, ngân 
sách tỉnh được bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, góp phần giúp ngành chủ động trong việc triển khai cơ bản các 
hoạt động chuyên môn về công tác Dân số-KHHGĐ. 

3. Khó khăn 

Nhận thức của một bộ phận nhân dân về thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ 
vẫn còn hạn chế. Tư tưởng trọng nam hơn nữ, mong muốn phải có con trai để nối dõi 
tông đường, dòng họ còn ăn sâu vào một bộ phận quần chúng nhân dân. Hơn nữa, 
một số người dân muốn sinh thêm con để dự phòng rủi ro do tại nạn giao thông, 
nghiện hút, các tệ nạn xã hội khác... 

Kinh phí chương trình mục tiêu Y tế-Dân số hạn chế do đó ảnh hưởng đến 
triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn.  

Đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ các cấp, một số tuổi đời còn trẻ, 
trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm công tác chưa đáp ứng được yêu cầu 
nhiệm vụ.  

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác Dân số-
KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019 

1. Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong việc ban 
hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Dân số-KHHGĐ, của 
Sở Y tế; Chi cục Dân số-KHHGĐ đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực 
hiện đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.  

2. Kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, của tỉnh về công tác 
Dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.  

Bám sát vào nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác Dân 
số-KHHGĐ, Chi cục đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với Sở Y tế để 
triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh. 

- Tổ chức học tập, phổ biến các văn bản mới tới toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức trong cơ quan. 

- Cung cấp thông tin, số liệu về tình hình dân số cho Sở Thông tin và Truyền 
thông, các sở, ngành, các cơ quan báo chí để tổ chức tuyên truyền rộng rãi, thường 



3 

 

xuyên, liên tục về công tác dân số trong tình hình mới theo định hướng Nghị quyết số 
21-NQ/TW. 

- Tiếp tục tham mưu cho Sở Y tế phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, 
các ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ, triển khai 
thực hiện theo định hướng các nội dung của Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 
14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh 
sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của 
Ban chấp hành TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị 
khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ; Chương trình số 
775/CTr-UBND ngày 02/02/2016 của UBND nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về Chương 
trình công tác Dân số-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 776/KH-UBND 
ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Nghị Quyết số 
205/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị 
quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu 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 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 
của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân 
số trong tình hình mới; Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 29/1/2018 của Tỉnh ủy về triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017; các nội dung 
hoạt động phù hợp với đặc điểm của địa phương. 

Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết các hoạt động công 

tác Dân số-KHHGĐ năm 2019 trình Sở Y tế phê duyệt để triển khai thực hiện. 

3. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, 

nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ 

Đơn vị đã tổ chức học tập các Nghị quyết chuyên đề về công tác y tế, dân số: 
Công tác dân số trong tình hình mới theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW; 
Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 
tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 29/1/2018 
của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 
2017; Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban chấp hành TW về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ; Chương trình số 775/CTr-UBND ngày 
02/02/2016 của UBND nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về Chương trình công tác Dân số-
Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 776/KH-UBND ngày 
02/02/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Nghị Quyết số 205/2015/NQ-
HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho phù hợp với đặc 
điểm của từng địa phương. 

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Dân số-KHHGĐ không dao động 
trước những khó khăn thách thức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Cán bộ, 
công chức, viên chức trong cơ quan chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 
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nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn ý thức từ lời 
nói đến việc làm để hoàn hành nhiệm vụ và trách nhiệm của người cán bộ công chức, 
viên chức. 

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn về Dân số-KHHGĐ 
6 tháng đầu năm 2019 (Số liệu thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, có phụ lục số 02 
kèm theo) 

4.1. Kết quả cụ thể 

4.1.1. Mức giảm sinh: 6 tháng đầu năm có 8.479 trẻ em sinh ra tăng 703 trẻ 
(9,04%) so với cùng kỳ năm 2018.  

4.1.2. Tỷ số giới tính khi sinh: có 8.479 trẻ em sinh ra, trong đó bé trai là 4.471, 
bé gái là 4.008; Tỷ số giới tính khi sinh là 111,55 bé trai/100 bé gái (KH năm là 111 
bé trai/100 bé gái), tăng 0,55  điểm % so với KH năm; giảm 5,05 điểm % so với cùng 
kỳ năm 2018.  

4.1.3. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: Có 8.367 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước 
sinh/10.278 bà mẹ mang thai chiếm 81,4%, đạt 108,5% KH (KH năm 75%), so với 
cùng kỳ năm 2018, tăng 1.049 người (tăng 14,33%). 

4.1.4. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: có 4.501 trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh 
chiếm 53,08% số trẻ em sinh ra, đạt 117,96% KH (KH năm 45%). So với cùng kỳ 
giảm 501 trẻ (giảm 10,02%). 

4.1.5. Tỷ lệ sinh con thứ 3: có 1.316 trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên trong 

tổng số 8.479 trẻ em sinh, chiếm 15,52 % số trẻ em sinh ra (KH năm 10,3%). So với 

cùng kỳ năm 2018 tăng 198 trẻ (tăng 17,71%)  

4.1.6. Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn và cung cấp kiến thức về chăm sóc 
sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ: có 103.786 nam, nữ thanh niên được tư vấn, được cung 
cấp kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ/ tổng số 245.761 nam, nữ 
thanh niên chiếm 42,23% và đạt 52,79% KH năm (KH năm 80%).  

4.1.7. Tỷ lệ người cao tuổi được tư vấn, được cung cấp kiến thức về chăm sóc 
sức khỏe: Có 58.746 người cao tuổi được tư vấn, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức 

khỏe/tổng số 157.868 NCT chiếm 37,21%, đạt 57,25% KH năm (KH năm 65%).   

4.1.8. Tăng thêm tỷ lệ NCT được khám sức khỏe định kỳ: có 15.734 người cao 

tuổi được khám sức khỏe định kỳ, chiến 10% trong tổng số người cao tuổi đạt 

66,67% KH năm. 

4.1.9. Số người mới sử dụng BPTT hiện đại: Có 60.188 người mới sử dụng 
BPTT hiện đại, đạt 89,7% so với KH (KH năm 67.090 người).  

Trong đó: 

- Số phụ nữ đặt vòng tránh thai mới là 5.057 người đạt 42,14% KH năm (KH 

năm là 12.000 người), so với cùng kỳ tăng 820 người (tăng 19,35%);  

- Số nữ mới triệt sản là 16 người, đạt 40% KH năm (KH năm là 40 người), so 
với cùng kỳ giảm 8 người (giảm 33,33%). 
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- Số người mới cấy thuốc tránh thai là 4 người, đạt 8% KH năm (KH năm là 50 
người), so với cùng kỳ giảm 2 người. 

- Số người sử dụng bao cao su là 26.268 người, đạt 101,03% KH năm (KH 
năm là 26.000 người), so với cùng kỳ giảm 214 người (giảm 0,81%).  

- Số người uống thuốc tránh thai là 27.899 người, đạt 99,64% KH năm (KH 
năm là 28.000 người), so với cùng kỳ giảm 521 người (giảm 1,83%). 

- Số người tiêm thuốc tránh thai là 944 người, đạt 94,4% KH năm (KH năm là 
1.000 người), so với cùng kỳ tăng 10 người (tăng 1,07%).  

4.1.10. Tỷ lệ áp dụng các BPTT: Có 154.527 người đang sử dụng các BPTT/ 
215.989 PN 15-49 tuổi có chồng chiếm 71,54%, đạt 98% KH năm (KH năm là 73 
%). 

4.2. Kết quả các hoạt động  

4.2.1. Quy mô dân số và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ 

a) Cung ứng phương tiện tránh thai và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ 

Thực hiện miễn phí các biện pháp tránh thai cho đối tượng hộ nghèo, cận 
nghèo, gia đình chính sách vùng nông thôn, miền núi và tuyên truyền, vận động để 
các nhóm đối tượng khác tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và tự 
chi trả chi phí theo giá viện phí của các cơ sở y tế.   

Tổ chức tiếp nhận và cung cấp đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai an 
toàn, đa dạng, thuận tiện, đúng tiêu chuẩn, quy định. 

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch và xây dựng kế hoạch tiếp thị xã hội các 
phương tiện tránh thai năm 2019. 

Hướng dẫn thực hiện phân phối sản phẩm Quicktana và Quickstrip trong 
khuôn khổ Đề án 818 

Chi cục Dân số-KHHGĐ đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-CCDS ngày 
01/7/2019 về Kế hoạch chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung 
cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại các xã thuộc vùng khó khăn, địa bàn có mức sinh cao 
địa bàn trọng điểm. 

b) Quản lý chất lượng phương tiện tránh thai 

Duy trì hoạt động hệ thống thông tin quản lý hậu cần phương tiện tránh thai 
tuyến tỉnh. Cấp vật tư trang thiết bị phục vụ kho hậu cần phương tiện tránh thai tuyến 
huyện, thị, thành phố, thực hiện bảo quản vận chuyển phương tiện tránh thai và thông 
tin báo cáo kịp thời, chính xác.  

Duy trì việc vận chuyển, bảo quản, lập báo cáo thuộc kho hậu cần phương tiện 
tránh thai.  

4.2.2. Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và can thiệp xã hội về cơ 
cấu dân số tại cộng đồng 

 Ban hành Kế hoạch số 04/KH-CCDS ngày 25 tháng 6 năm 2019, Kế hoạch 
triển khai Đề án Can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019. 
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Tham mưu Sở Y tế ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh 
ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính 
thai nhi. 

Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn ký cam kết thực hiện 
các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. 

Ký hợp đồng phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 
đề án. 

Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn rà soát tổng hợp trẻ 
em trong các gia đình sinh hai con một bề là gái có thành tích cao trong học tập đề 
nghị trao hỗ trợ. 

Xây dựng kế hoạch tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về mất 
cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở.  

Khuyến khích các địa phương xây dựng mới và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ 
phụ nữ không sinh con thứ 3 ở các  xã, phường, thị trấn.  

Khuyến khích các địa phương đưa nội dung can thiệp giảm thiểu mất cân bằng 
giới tính khi sinh như bình đẳng giới; không phân biệt vai trò con trai trong chăm sóc 
bố mẹ già, trong công việc gia đình, họ tộc; không lựa chọn giới tính thai nhi vào 
hương ước, quy ước tại địa phương. 

Tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động can thiệp, giảm tỷ lệ mất cân bằng 
giới tính khi sinh đúng quy định. 

Tổng hợp số liệu về số trẻ em sinh ra và tỷ số giới tính khi sinh. 

4.2.3. Nâng cao chất lượng dân số về thể chất 

Chi cục Dân số-KHHGĐ đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-CCDS ngày 

01/7/2019,  Kế hoạch triển khai đề án nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên 

truyền, vận động, can thiệp giảm thiểu sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh trên địa bàn 

tỉnh năm 2019. 

Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai chương 

trình sàng lọc sơ sinh năm 2019 

Phối hợp với các đơn vị Y tế trong tỉnh tổ chức thực hiện chương trình sàng lọc 

trước sinh, sơ sinh theo quy định. 

Tổng hợp, báo cáo số liệu thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh 

tại tỉnh. 

4.2.4. Mô hình tư vấn tiền hôn nhân 

Chi cục Dân số-KHHGĐ đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-CCDS ngày 
26/6/2019, Kế hoạch triển khai mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 
2019. 

Thực hiện báo cáo kết quả Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân 
theo quy định. 
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4.2.5. Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng 

Chi cục Dân số-KHHGĐ đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-CCDS ngày 25 

tháng 6 năm 2019, Kế hoạch triển khai Đề án tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa 

vào cộng đồng năm 2019. 

Ký hợp đồng với các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn triển khai các hoạt động 

của đề án. 

Duy trì sinh hoạt câu lạc người cao tuổi giúp người cao tuổi quý 6 tháng đầu 

năm 2019 tại 72 xã. Duy trì các hoạt động câu lạc bộ người cao tuổi và mạng lưới 

tình nguyện viên. 

4.2.6. Truyền thông chuyển đổi hành vi 

Chi cục Dân số-KHHGĐ ban hành công văn số 36/CCDS-TTGD ngày 

21/3/2019 về việc hướng dẫn thực hiện truyền thông giáo dục về công tác Dân số 

năm 2019. 

Ban hành Kế hoạch số 06/KH-CCDS ngày 26/6/2019, kế hoạch hoạt động 

tuyên truyền, vận động về Dân số-KHHGĐ năm 2019; Kế hoạch số 03/KH-CCDS 

ngày 01/7/2019, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7. 

Xây dựng 02 pa nô tuyên truyền ngoài trời đặt nơi đông người qua lại có nội 

dung liên quan đến ngày Dân số thế giới 11/7. 

Làm mới 30 chiếc băng zôn, 70 chiếc phướn treo trên các tuyến phố tuyên 

truyền hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7/2019. 

Tổ chức tuyên truyền lưu động, cổ động diễu hành qua các trục đường chính 

của thành phố Vĩnh Yên tuyên truyền hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7. 

Xuất bản 2.300 cuốn thông tin Dân số cấp cho Lãnh đạo Sở Y tế, cán bộ ngành 

dân số từ tỉnh tới cơ sở. 

Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình của tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng 02 

chuyên mục có nội dung “Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ tâm huyết với nghề” và 

“Hạnh phúc từ những điều giản dị” phát sóng trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Vĩnh Phúc; 01 Phóng sự có nội dung “Thực hiện sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ 

sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số”  tuyên truyên ngày Dân số thế giới 11/7 phát 

sóng trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc.  

Đặt mua và cấp phát “Báo Gia đình và xã hội” năm 2019 cấp cho Lãnh đạo 

tỉnh và cán bộ ngành dân số làm tài liệu tuyên truyền. 

Tiếp tục đăng tải các thông tin, hoạt động của ngành trên Cổng thông tin giao 

tiếp điện tử của tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử của Sở Y tế, trang facebook 

Truyền thông giáo dục Vĩnh phúc 

Thực hiện báo cáo các hoạt động truyền thông do Sở Y tế và Tổng cục Dân số 

-KHHGĐ yêu cầu. 
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4.2.7. Đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ  

Cử cán bộ tham dự các Lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do 

Bộ Y tế, Tổng cục Dân số-KHHGĐ và ngành Y tế tổ chức. 

Cử 01 đồng chí dự học lớp chuyên viên chính; 01 đồng chí học lớp Trung cấp 

lý luận chính trị. 

100% cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ các cấp thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ được giao, hoàn thành nhiệm vụ công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 

2019. 

4.2.8. Thông tin số liệu, cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành Dân số-
KHHGĐ 

Duy trì việc thu thập, cập nhật thông tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành 

Dân số-KHHGĐ. Thu thập và cập nhật các thông tin thay đổi về Dân số-KHHGĐ 

vào các kho dữ liệu điện tử MIS.  

Duy trì và nâng cấp trang thông tin điện tử của ngành, kết nối internet cho tỉnh 

và 9 huyện, đảm bảo việc truyền dữ liệu điện tử giữa các cấp để lập và in báo cáo 

thống kê điện tử MIS tại tỉnh và huyện trên mạng diện rộng theo quy định và các hoạt 

động tin học hoá quản lý nhà nước theo Chương trình của Chính phủ. 

Duy trì kiểm tra giám sát việc thu thập dữ liệu, lập báo cáo thống kê, nhập kho 

dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số các cấp. 

Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác thu thập thông tin, lập báo cáo thống kê 

chuyên ngành năm 2019. 

4.2.9. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý và điều hành. 

Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ các cấp, tổ chức 

quản Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ các cấp, tổ chức 

quản lý, điều hành công tác Dân số-KHHGĐ đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ Dân số-

KHHGĐ và các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương. 

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá công tác Dân số-

KHHGĐ năm 2019. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra chấp hành quy định về điều kiện hành 
nghề, phạm vi hoạt động, quảng cáo và nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, dịch 
vụ KHHGĐ theo quy định của pháp luật tại 06 phòng khám chuyên khoa phụ sản và 
phòng khám đa khoa trên địa bàn huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo. 

Hướng dẫn các địa phương củng cố và kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số 

thôn, làng, khu dân cư, duy trì các hoạt động của cộng tác viên dân số. 

Duy trì hoạt động của Ban dân số xã, chỉ đạo Trung tâm Dân số-KHHGĐ 

huyện tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát kiểm tra việc thực hiện chương trình 

Dân số-KHHGĐ ở địa phương.  
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4.2.10. Xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn 

Chỉ đạo 100% cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ tiếp tục nghiên cứu chính 

sách, chế độ về công tác Dân số-KHHGĐ, cụ thể hóa bằng các văn bản tham mưu 

cho cấp trên, các văn bản hướng dẫn các địa phương quản lý điều hành chương trình 

mục tiêu Dân số-KHHGĐ. Đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản mới về 

công tác Dân số-KHHGĐ cho các cấp kịp thời, hiệu quả. 

5. Nhân lực làm công tác Dân số-KHHGĐ  

- Tổng số cán bộ trong đơn vị là 17 người, trong đó (hợp đồng lao động phổ 

thông 01 người). Biên chế được giao 16 người, hiện có mặt 16 người. 

-  Thực hiện chế độ: 

+ Chi trả tiền Lương; BHXH; BHYT; Nghiệp vụ cho CBCCVC và LĐHĐ. 

+ Thực hiện báo cáo và duyệt Quỹ tiền lương Sở Y tế, Sở Nội vụ. 

+ Thực hiện chế độ lương 6 tháng đầu năm 2019 cho CBCCVC và HĐLĐ. 

+ Thực hiện nâng lương thường xuyên cho cán bộ CCVC và HĐLĐ. 

6. Trang thiết bị, công trình phục vụ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn  

Về cơ bản, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Chi cục Dân số-KHHGĐ 

tỉnh đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ;  

Năm 2019 đơn vị không có công trình, dự án được đầu tư mới. 

7. Công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo hệ thống Dân số-KHHGĐ ở địa 

phương. 

Đơn vị chủ động hướng dẫn 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham 

mưu cho UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Chương 

trình Dân số-KHHGĐ và Kế hoạch triển khai các đề án, dự án năm 2019 cho phù hợp 

với đặc thù của từng địa phương.  

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Dân số-KHHGĐ; Sở Y tế và 

chương trình công tác năm, đơn vị tiếp tục cụ thể hoá thành kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả. 

Chi cục Dân số-KHHGĐ đề xuất đăng ký với Sở Y tế xây dựng 01 đề tài 

nghiên cứu cấp cơ sở. 

8. Đánh giá tình hình thu, chi tài chính 6 tháng đầu năm 2019 

 - Đơn vị đã thực hiện kinh phí chi thường xuyên và tổ chức chi tiêu 6 tháng 

đầu năm 2019 theo đúng chế độ tài chính hiện hành. 

 - Đối với nguồn kinh phí TW hỗ trợ có mục tiêu cho công tác Dân số-KHHGĐ 

của tỉnh hiện nay đơn vị chờ Sở Y tế phê duyệt để triển khai thực hiện.  

9. Công tác xã hội hóa y tế, dân số... 

Đơn vị tiếp tục triển khai tiếp thị xã hội các loại phương tiện tránh thai. Tiếp 

tục nghiên cứu và triển khai Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 12 tháng 03 năm 2015, 
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Quyết định về việc phê duyệt Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và 

dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn 

phát triển giai đoạn 2015-2020. 

III. Đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 

2019 

1. Đánh giá chung 

Công tác Dân số-KHHGĐ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tham gia tích cực của các Ban ngành, đoàn 
thể và các tổ chức xã hội, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao và toàn diện của Sở Y 
tế. 

Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh có bước 
chuyển biến rõ rệt, quy mô gia đình có một hoặc hai con được đại đa số nhân dân 
trong tỉnh đồng tình, thực hiện. Việc xây dựng mô hình gia đình ít con, no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được toàn dân hưởng ứng và ngày càng phát triển.  

2. Hạn chế tồn tại 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác Dân số-
KHHGĐ ở một số cấp uỷ, chính quyền địa phương còn thiếu đồng bộ, chưa 
thường xuyên nên kết quả triển khai còn hạn chế. 

Chất lượng dân số của tỉnh trong những năm qua tuy đã được nâng lên 
nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay vẫn 
còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu.  

Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ đã từng bước được ổn 
định và đi vào hoạt động, tuy nhiên, do mô hình tổ chức mới nên nhiều huyện còn 
khó khăn, vướng mắc khi chỉ đạo, triển khai thực hiện. Một số nơi công tác chỉ đạo, 
điều hành chưa thật tích cực. Tư tưởng, nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính 
quyền còn chủ quan buông lỏng, ít quan tâm đến công tác Dân số-KHHGĐ nên ảnh 
hưởng đến kết quả công tác Dân số-KHHGĐ. 

Đội ngũ cán bộ dân số các cấp luôn có thay đổi nên công tác đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ mới mặc dù đã được triển khai tích cực 
nhưng chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế. Do vậy trình độ cán bộ Dân số -
KHHGĐ cũng là một thách thức cho việc triển khai thực hiện công tác Dân số -
KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay. 

Kết quả giảm sinh chưa vững chắc; mất cân bằng giới tính khi sinh tuy có giảm 
nhưng vẫn còn cao; kết quả thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ chưa đồng đều giữa 
các địa phương. Một số huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn tương đối cao. Tỷ lệ 
áp dụng một số biện pháp tránh thai còn rất thấp như: triệt sản, thuốc cấy tránh thai... 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  

Những định kiến về giới tính, tư tưởng trọng nam hơn nữ, gia đình phải có con 
trai để nối dõi tông đường, thậm chí tư tưởng đông con vẫn còn tồn tại và ăn sâu vào 
nhận thức của người dân, của một số cán bộ, đảng viên. 

Kết quả giảm sinh chưa vững chắc, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Một số 
cán bộ, Đảng viên chưa gương mẫu thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ, ảnh h-
ưởng đến hiệu quả tuyên truyền và thực hiện các mục tiêu chương trình. Tỷ số giới 
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tính khi sinh tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao. Xu hướng muốn có nhiều con và phải 
có con trai vẫn tồn tại trong một bộ phận nhân dân.  

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số cơ quan, địa phương chưa 
nhận thức đầy đủ tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài của công tác Dân số-
KHHGĐ; chưa sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách Dân 
số-KHHGĐ; chưa thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và xử lý kịp thời 
những vấn đề nảy sinh trong công tác Dân số-KHHGĐ. 

Nguồn lực đầu tư cho công tác Dân số-KHHGĐ còn hạn hẹp.  

Phần 2 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

 CÔNG TÁC DÂN SỐ-KHHGĐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

  

I. Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch  

Tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh triển khai các hoạt động công 
tác Dân số-KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm 2019 đảm bảo theo đúng kế hoạch; tạo 
tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019, cụ thể như sau: 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,19% 

- Tỷ suất sinh giảm 0,1%o. 

- Tổng tỷ suất sinh 2,1 con. 

- Tỷ số giới tính khi sinh là 111 trẻ trai/100 gái.  

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 10,3%.  

- Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 75%.  

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 45%. 

- Tỷ lệ thanh niên, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn được tư vấn, được cung 
cấp kiến thức về SKSS/KHHGĐ đạt 80%. 

- Tỷ lệ người cao tuổi được tư vấn và cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe 
dựa vào cộng đồng đạt 65%. 

- Số người mới sử dụng các BPTT hiện đại 67.090 người. 

- Tăng thêm tỷ lệ NCT được khám sức khỏe định kỳ 15% 

II. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu  

1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi 

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số-KHHGĐ nhằm nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm 
quan trọng của công tác Dân số-KHHGĐ. 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực 
hiện các chính sách Dân số-KHHGĐ. Chú trọng, củng cố và phát triển các mô hình 
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truyền thông ở cơ sở, đặc biệt là ở những địa bàn có mức sinh cao...; nội dung tuyên 
truyền tập trung vào việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, việc giảm sinh 
và nâng cao chất lượng dân số. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về 
Dân số-KHHGĐ ở các cấp theo các nội dung, đối tượng đã hướng dẫn; sản xuất, 
nhân bản và cung cấp sản phẩm truyền thông cho cơ sở. 

 Phối hợp với Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục Dân số và 
phát triển. 

Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng của tỉnh: Báo Vĩnh 
Phúc, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Vĩnh 
Phúc tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác Dân số-KHHGĐ. 

Biên tập, xuất bản bản tin dân số Vĩnh Phúc. 

Ký hợp đồng phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về công 
tác Dân số-KHHGĐ trong tình hình mới. 

Tiếp tục đăng tải các thông tin, hoạt động của ngành trên Cổng thông tin giao 
tiếp điện tử của tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử của Sở Y tế, trang facebook 
Truyền thông giáo dục Vĩnh phúc. 

2. Đảm bảo hậu cần PTTT và cung cấp dịch vụ KHHGĐ  

Tổ chức có hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ 
KHHGĐ đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm 2019.  

Thực hiện việc mua, bảo quản, vận chuyển và cung cấp phương tiện tránh thai 
bao gồm cả phương tiện tránh thai miễn phí và thực hiện tiếp thị xã hội bảo đảm đầy 
đủ, kịp thời cho các đối tượng sử dụng theo kế hoạch. Đảm bảo cung cấp thuốc, vật 
tư đầy đủ phục vụ chiến dịch.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dịch vụ KHHGĐ 
và đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai tại các tuyến. Đẩy mạnh việc tiếp thị xã 
hội các phương tiện tránh thai. Thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý hậu 
cần các phương tiện tránh thai (LMIS), quản lý phương tiện tránh thai đến tuyến 
huyện nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo điều phối kịp thời đáp 
ứng nhu cầu theo kế hoạch. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị thực hiện mô hình, giải pháp nâng cao chất 
lượng dân số, cơ cấu dân số 

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của đề án kiểm soát mất cân 
bằng giới tính khi sinh; mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; đề án sàng 
lọc sơ sinh và trước sinh; đề án Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng 
đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các hoạt động.   

 

4. Củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác Dân số-KHHGĐ 

Tiếp tục thực hiện việc củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác 
Dân số-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở. 
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Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ở tỉnh và cơ 
sở nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các lĩnh vực 
của công tác Dân số-KHHGĐ. 

5. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử về Dân số-KHHGĐ  

Tiếp tục duy trì, cập nhật biến động và hoàn thiện kho dữ liệu điện tử. Tăng 
cường giám sát, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, thẩm định số liệu đảm bảo số liệu có độ 
chính xác, tin cậy cao phục vụ việc quản lý, điều hành công tác Dân số-KHHGĐ.  

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Dân số-KHHGĐ 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 
hoạt động của chương trình, dự án tại các cấp; thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, quản 
lý tài chính, các chính sách, chế độ liên quan đến công tác Dân số-KHHGĐ. Tăng 
cường các hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra việc sử dụng kinh phí chương trình Dân 
số-KHHGĐ. Thực hiện đúng, đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Dân số-
KHHGĐ năm 2019 đã được Sở Y tế phê duyệt. Thực hiện nghiêm chế độ quyết toán 
theo quy định quản lý ngân sách hiện hành nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các 
sai sót, điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình và tiến độ thực hiện hoạt động. 

III. Những kiến nghị, đề xuất 

 1. Đối với Tổng cục Dân số-KHHGĐ  

 - Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Dân số-
KHHGĐ tại địa phương. 

 - Quan tâm tăng cường tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 
trong hệ thống Dân số-KHHGĐ các cấp. 

 - Cung cấp mẫu ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về công tác Dân số-KHHGĐ 
cho địa phương tham khảo, nhân bản theo quy định. 

2. Đối với tỉnh 

- Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Dân số-
KHHGĐ của Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh. 

- Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác Dân số-KHHGĐ 

3. Đối với Sở Y tế 

- Thường xuyên tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ cấp tỉnh 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện công tác Dân 
số-KHHGĐ. 

- Quan tâm và chỉ đạo sát sao để các đơn vị y tế triển khai tốt các dịch vụ 
KHHGĐ; chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực thực hiện xã hội hóa chương trình sàng lọc 
trước sinh, sơ sinh và dịch vụ KHHGĐ. 

- Triển khai thực hiện Thông tư 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y 
tế về hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

4. Đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 
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- Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương 
quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ tại cơ sở. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Dân số-KHHGĐ góp phần 
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác Dân số-KHHGĐ năm 2019. 

- Bố trí đủ số cán bộ làm công tác dân số cấp huyện, xã đảm bảo các hoạt động 
công tác Dân số-KHHGĐ. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.   

Chi cục Dân số-KHHGĐ Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo. 

 
Nơi nhận:    
- Tổng cục DS-KHHGĐ; 

- Sở Y tế;  

- PGĐ SYT Nguyễn Văn Phong; 

- Phòng KH-TC; phòng NVY- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ (qua Email); 

- Các phòng CM thuộc Chi cục (qua Email); 

- Trung tâm Y  tế tuyến huyện (qua Email); 

- Lưu: VT, DS.                                                                                

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH 
 

(Đã Ký) 

 

 

 Nguyễn Hoài Nam 
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SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC 

CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ 
 

 

 

Phụ lục 2a. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2019 
 (Kèm theo Báo cáo sô: 14 /BC-CCDS ngày 09 tháng  7 năm 2019 của Chi cục Dân số-KHHGĐ) 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu năm 

2018 

Năm 2019 So sánh (%) 

Kế 

hoạch 

TH 6 

tháng 

đầu năm 

2019 

TH 6 

tháng 

đầu  

2019/TH 

6 tháng 

2018 

TH6 

tháng 

đầu  

2019/ 

KH 2019 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 

I 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Tổng 

cục Dân số giao 
 

  
  

1 Mức giảm sinh ‰  0,1    

2 
Tốc độ tăng tỷ số giới tính 

khi sinh 
Điểm %  0,3    

3 Tỷ lệ sàng lọc trước sinh % 84,4 75 81,4 96,45 108,5 

- 
 Số phụ nữ mang thai được 

sàng lọc trước sinh  
Người 7.318  8.367   

-  Tổng số phụ nữ mang thai  Người 8.667  10.278   

4 Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh % 64,33 45 53,08 82,5 117,96 

- Số trẻ được sàng lọc sơ sinh  Trẻ 5.002  4.501   

- Tổng số trẻ em sinh ra  Trẻ 7.776  8.479   

5 
 Tổng số người mới áp dụng 

các BPTT hiện đại  
Người 60.102 67.090 60.188 100,14 89,7 

 Đặt vòng Người 4.237 12.000 5.057 119,35 42,14 

 Thuốc uống Người 28.420 28.000 27.899 98,17 99,64 

 Thuốc Tiêm Người 933 1.000 944 101,18 94,4 

 Thuốc cấy Người 6 50 4 66,67 8 

 Bao cao su Người 26.482 26.000 26.268 99,19 101,03 

 Triệt sản  24 40 16 66,67 40 

6 
Tăng thêm tỷ lệ NCT được 

khám sức khỏe định kỳ  
% 33,5 15 10 29,8 66,67 

II 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của 

UBND tỉnh, Sở Y tế giao 
     

1 Mức giảm sinh  ‰  0,1    



16 

 

2 Tỷ lệ tăng DS tự nhiên %  1,19    

3 Tổng tỷ suất sinh 

Số con 

TB của 

một phụ 

nữ 15-49 

 2,1    

4 Tỷ số giới tính khi sinh  

Số bé 

trai/100 

bé gái 

116,60 111 111,55 95,67 100,50 

- Số trẻ em sinh ra là nam Trẻ 4.186  4.471   

- Số trẻ em sinh ra là nữ Trẻ 3.590  4.008   

5 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên % 14,38 10,3 15,52  107,93 150,68 

- 
Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở 

lên 
Trẻ 1.118  1.316   

- Tổng số trẻ em sinh ra  Trẻ 7.776  8.479   

6 Tỷ lệ sàng lọc trước sinh  % 84,4 75 81,4 96,45 108,5 

- 
Số phụ nữ mang thai được 

sàng lọc trước sinh  
Người 7.318  8.367   

- Số phụ nữ mang thai  Người 8.667  10.278   

7 Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh % 64,33 45 53,08 82,5 117,96 

- Số trẻ được sàng lọc sơ sinh  Trẻ 5.002  4.501   

- Tổng số trẻ em sinh ra sống Trẻ 7.776  8.479   

8 

Tỷ lệ thanh niên, các cặp 

nam nữ chuẩn bị kết hôn 

được tư vấn và cung cấp 

kiến thức về sức khỏe sinh 

sản, KHHGĐ 

% 28,5 80 42,23 148,18 52,79 

- 

Số thanh niên, các cặp nam nữ 

chuẩn bị kết hôn được tư vấn 

và cung cấp kiến thức về sức 

khỏe sinh sản, KHHGĐ 

Người 68.799  103.786   

-  Tổng số VTN, TN  Người 241.051  245.761   

9 

Tỷ lệ người cao tuổi được tư 

vấn và cung cấp kiến thức về 

chăm sóc sức khỏe dựa vào 

cộng đồng  

% 35,4 65 37,21 105,11 57,25 

- 

Số người được tư vấn và cung 

cấp kiến thức về chăm sóc sức 

khỏe dựa vào cộng đồng 

Người 51.445  58.746   

- Số người cao tuổi  từ 60+ Người 145.287  157.868   
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10 
 Tổng số người mới áp dụng 

các BPTT hiện đại  
Người 60.102 67.090 60.188 100,14 89,7 

- Đặt vòng Người 4.237 12.000 5.057 119,35 42,14 

- Thuốc uống Người 28.420 28.000 27.899 98,17 99,64 

- Thuốc Tiêm Người 933 1.000 944 101,18 94,4 

- Thuốc cấy Người 6 50 4 66,67 8 

- Bao cao su Người 26.482 26.000 26.268 99,19 101,03 

- Triệt sản Người 24 40 16 66,67 40 

11 

Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong 

độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử 

dụng các BPTT  hiện đại  

% 71,76 73 71,54 99,69 98 

- 
Số người sử dụng biện pháp 

tránh thai hiện đại 
Người 154.580  154.527   

- 
Tổng số phụ nữ 15 - 49 tuổi có 

chồng 
Người 215.421  215.989   
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Phụ lục 5b. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 
 (Kèm theo Báo cáo sô:  14/BC-CCDS ngày 09 tháng  7 năm 2019 của Chi cục Dân số-KHHGĐ) 

 

 

STT Nội dung Kết quả cử đào tạo 6 

tháng đầu năm 2019 

I Đào tạo chuyên ngành khác 01 

 Thạc sỹ 01 

II Đào tạo lý luận chính trị 01 

 Trung cấp lý luận chính trị 01 

III Đào tạo quản lý nhà nước 01 

 QLNN chương trình CV chính 01 
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Phụ lục 5a. NHÂN LỰC Y TẾ ĐẾN 30/6/2019 
 (Kèm theo Báo cáo sô:  14/BC-CCDS ngày  09 tháng 7 năm 2018 của Chi cục Dân số-KHHGĐ) 

 

STT Trình độ cán 

bộ 

Tổng 

số 

Cán bộ công chức, viên chức 

và HĐLĐ 

Hợp đồng LĐ ngoài biên chế 

Tổng 

số 

Tuyến Tổng 

số 

Tuyến 

Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã 

1 2 3=4+8 4=5+6+7 5 6 7 8 9 10 11 

1 Tổng số Bác sỹ 02         

- Thạc sỹ 01 01 01       

- Bác sỹ CK I 01 01 01       

2 Tổng số cán bộ 

viên chức khác 
15         

- Trình độ ĐH và 

sau ĐH 
13 13 13       

- Trình độ trung 

cấp, khác 
02 01 01   01 01   
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