
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Till  XA c!J'A  LO Doe lap - Tu' do - Hanh phüc  

S: 4O/KH-UBND Cii'a Lô, ngày,(,f(tháng 7 nàm 2021 

KE bACH 
Giãm sinh, giãm t l sinh con thu 3 trô' len; cung cp phu'o'ng tin tránh thai, 

hang hoá và nâng cao chat lu'Q'ng djch viii kê hoch hoá gia dInh, sü'c khoé 
sinh san giai doin 2021 - 2025, tam nhIn den nám 2030 

trên dia bàn thi xa Cira Lô 

Thuc hiên k hoach s 269/KH-UBND, ngày 10/5/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An ye ban hành "Kê hoach giàm sinh, giàm t 1 sinh con thir 3 tr& len; cung 
cap phuong tin tránh thai, hang hóa và nâng cao chat lung djch vi kê hoich hoá 
gia dInh, sirc khoé sinh san giai dotn 2021 - 2025, tarn nhIn dn nàm 2030" trên da 
bàn tinh Ngh An; dê gop phân thrc hin tot m1ic tiêu, chi tiêu cong tác dan so trén 
dja bàn thi xã, Uy ban nhân dan thj xä Cira Là ban hành "Kê hoch giàrn sinh, giâm 
t 1 sinh con thtI 3 tth len; cung cap phuang tin tránh thai, hang hoà Va nâng cao 
chat luçmg djch vi kê hotch hoá gia dInh, sü'c khoé sinh san giai don 2021 - 2025, 
tam nhin den nãm 2030" trên dja bàn tM xã Cira LO, vài các ni dung cu the nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
- Triên khai thirc hin Kê hoch nhàrn the chê hóa các chü truo'ng chInh sách 

cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nba nu'cc ye giãm sinh, giárn sinh con thur 3 tth len; cüng 
cô, phát triên và nâng cao chat lu'çxng djch viii kê hoich hoá gia dlnh; mi rng xä 
hi hóa cung cap phuong tin tránh thai (PTTT), hang hoá và djch vi ké hoch hóa 
gia dInh, siirc khöe sinh san trên dja bàn thj xä Cira Là, bão dam tInh khã thi, thiêt 
thirc, hiu qua. 

- Dáp üng nhu câu ngày càng cao và da dng ye PTTT, hang boa và djch vi 
KHHGD-CSSKSS có chat lu'ng cho nguà'i dan nhärn giàm rnüc sinh, giàm t 1 
sinh con thur 3 tth len, dam bão sir cong bang xã hi, tInh ben vüng cUa chuong 
trInh dan so, gop phân phát triên kinh tê - xà hi ti dja phuong. 

- Nâng cao nhnthurc, trách nhiêrn cüa các cap, các ngành, các to chirc, cá 
nhân ye cong tác dan sO trong tinh hInh mâi. Phát huy vai trà, trách nhim xä hôi, 
huy dng và nâng cao hiu qua cüa các nguôn 1urc dâu tu cho chuong trInh dan sO 
phü hçp vâi xu hrnrng phát triên cüa xà hi. 

2.Yêucãu 
- Các cap, các ngành và các dja phu'ong, don vj can cur ke hoach nay dê xây 

durng, ct th hoá tü'ng ni dung, nhim vi phi hp vâi d.c thu cüa dia phuong, don 
vj d thrc hin cO hiu qua các hot dng ye giãm sinh, giãm sinh con thü 3 tth len; 
cüng cô, phát triên và nâng cao chat lugng djch vi1 k hoach boa gia dinh; ma rông 
xà hi hóa cung cap phuong tin tránh thai (PTTT), hang hoá và djch vit k hoach 
hóa gia dInh, surc khOe sinh san ti dja phuong, don vj. 

- Các hot dng can ducic trien khai kjp thai, thiêt thuc, lua chon cách lam 
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phñ hap, có hiu qua, diing tin d và chi tiêu dê ra. 
II. MIJC TIEU, CHI TIEU 
1. Mtic tiêu tong quát 
Tiêp tic duy tn müc sinh thay the, giãm t 1 sinh con th 3 tr len hang 

nàm; tang cung khà nãng tiêp cn PTTT, hang hoá và djch vi KHHGD-CSSKSS, 
bào dam day dü, da dng, kjp thai, an toàn, thun tin các dch vi k hoach hóa gia 
dInh, dáp trng thu câu ngày càng cao cüa ngui dan; gop phân phát tnin kinh t - 
xà hi thi xã Cüa Là nhanh, ben vüng. 

2. Muc tiêu cii the 
2.1. T/irc /zin duy trl má'c sin/i thay the và gidmtj I sinh con i/ia' 3 tró' len: 
- Tiêp tç[c duy trI mrc sinh thay the mt cách ben vüng; 
- Hang nàm giãrn t lê sinh con thü' 3 tth len dat: 0,1%. 
- Den nàm 2025, 100% phu nr trong d tuôi sinh dé ducc tiêp cn thun tin 

vó'i các bin pháp tránh thai hin dti, phông tránh vô sinh, h tr sinh san và duy trI 
den nãrn 2030. 

- Den nãrn 2025, có It nhât 72% phii nü trong d tuôi sinh dé áp diing các 
bin pháp tránh thai hin di và duy trI den närn 2030. 

2.2. Güng cô, phdt triên và nâng cao chat lu'çYng djc/i vy kê hoçich hod gia dinh: 
- 100% vj thành niên, thanh niên duc'c cung cap các thông tin ye chãm soc 

SKS S/SKTD/KHHGD. 
- 100 % co sO' cung cp djch vii k hotch hóa gia dInh dtt tiêu chun cht 

luçng theo quy djnh. 
- 100% cap phuO'ng tiep tc triên khai cung 1rng các bin pháp tránh thai phi 

lam sang thông qua di ngü cong tác viên dan so, y tê thôn ban vào nãrn 2025 và 
duy tn den nãrn 2030; 

- 100% trrn Y tê dü khâ näng cung cap các bin pháp tránh thai theo quy 
dinh (tric triêt san) vào nãm 2025, duy trI den närn 2030; 

- 100% cap phung thung xuyen tO chiirc tuyen truyên, vn dng: Ngui 
dan thirc hin kê hoch hóa gia dInh, sir diing bin pháp tránh thai; h liiy cüa phá 
thai, nht là dôi vó'i vj thành nien, thanh nien vào närn 2025 và duy trI den nãrn 2030. 

2.3. Day mçinh và ma r3ng xã /z3i hod phu'o'ng tin trdnh thai, hang hod 
và dich vu KHHGD-SSKSS: 

- Den nãm 2025, 90-95% can b cüa các tO chirc Dãng, chInh quyên, doàn 
th& t chirc xà hi các cap và nhüng ngu?ñ có uy tin tui dja bàn tniên khai nhân 
thiirc sâu sac diiçc nghia, vai trO và tam quan tr9ng cña xà hi hOa các PTTT Va 
dat 95-100% vào nàrn 2030. 

- 100% can bô, nhân viên tharn gia thçrc hin xà hi hóa PTTT cüa các co sO' 
y t, dan s, các don vj cung cap djch vu KHHGD-CSSKSS du'ac cung cap thông 
tin, kin thtrc ye xà hôi hóa PTTT, hang hoá và djch vi KHHGD-CSSKSS vào nãrn 
2025 và duy trI den nàm 2030. 

- Den näm 2025, có It nhât 90% ngu'O'i dan có nhu cau hi8u biët duoc tuyên 
truyn, tu vn, vn dng sr ditng bin pháp tnánh thai, hang hoá va dich vu 
KHHGD-CSSKSS; san phm và djch vii phàng ng11a, phát hin và xü' l nhirn 
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khun duô'ng sinh san; san phrn và djch viii h trçY src khoé tInh diic và dat 95% 
vào närn 2030. 

- Den nãrn 2025, các co quan y té cap Thi, phung to chrc cung üng san 
phâm xä hi hoá PTTT, hang hoá và djch vii KHHGD-CSSKSS và dt 90% vào 
näm 2030. 

- Den närn 2025, ft nhât 90% co s y tê dU diêu kin tham gia xä hi hoá 
PTTT, hang hoá và djch vii KHHGD-CSSKSS dugc bô sung, h try' trang thit bj 
dat chuân dê triên khai dich vu k thuât và dat 100% vào nãm 2030. 

III. PHiM VI, DOl TUONG vA THO! GIAN TRIEN KHAI 
1. Phtm vi: Triên khai trên toàn thj xä. 
2. Dôi tu'Q'ng 
- Cap üy Dàng, chInh quyên, các ban, ngành, doàn the tr thj xA den co sO. 
- Nam, ni, các cp vo chOng trong dO tuôi sinh dé, vj thành niên, thanh niên. 
- Ngu'äi cO uy tin, nguOi dirng dâu tO chi.rc tti cong dông, tOn giáo, dOng ho, 

cá nhân lien quan. 
- Can bô y tê, dan so; to chiirc, cá nhân tharn gia thixc hin Chuo'ng trInh. 
3.Tho'igian: 
- Giai dotn 1: Tfr närn 2021 den näm 2025: Ban hành và triên khai thuc hiên 

Kê hoach. 
-, Giai doan 2: Tir nàrn 2026 den näm 2030: So kêt, dánh giá kêt qua thirc 

hin Kê hoch giai dotn 1, tiêp titc triên khai thirc hin Ké hoch giai don 2. 
IV. NHIEM VU VA GIAI PHAP 
1. No hyc thc hin duy trI mñc sinh thay the Va giãm t 1 sinh con thir 

3 trO' len 
1.1. Tang cu'ô'ng sir lãnh t1to cüa các cp u, chInh quyên 
- Tiêp tiic quán trit sâu sac hon nUa vic chuyén huâng tr9ng tam cong tác 

dan so tr Dan so- KHHGD sang Dan sO và Phát triên. Thông nhât nhn thüc trong 
lãnh do và chi dto cuc vn dng "Môi cp vç' chông nên có 2 con". 

+ Ban hành các van bàn chi do tiêp tiic thirc hin duy tn mirc sinh thay the 
và giám sinh con thu 3 trO len. 

+ To chirc các cuc hi nghj, hi thâo chuyen dê, cung cap thông tin cho 
lành do clang, chinh quyên, doàn the các cap ye thirc trng cOng tác dan sO, däc 
bit là thiic tring ye mrc sinh và sinh con thr 3 trO len dê d ra các giãi pháp duy 
trI rnüc sinh và giâm tST 1 sinh con thir 3 trO len. To chrc rà soát, dánh giá thirc 
trng và xu hu'Ong rnc sinh den nãm 2025 và 2030 cüa tlrng dja phuong e tap 
trung chi do huOng den mic tieu duy tn mic sinh thay ben vüng. 

- Cap u' clang, chinh quyen chü trI huy dng các ngành, doàn the, to chüc 
tharn gia thirc hin k hoch; giao nhim vi cii the cho tü'ng dja phuong, don vi 
trong t chirc thirc hin; kjp thOi có bin pháp dieu chinh ph hgp vOi dieu kin 
thirc tin cüa dja phuong trong trng thOi kST. 

+ Ban hành các quy djnh ye co ché phôi hp lien ngành trong vic thirc hin 
k hoch duy tn rnirc sinh thay the, giâm t' l sinh con thu 3 trO len. 
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+ T chirc các cuc hi nghi, hi thâo huy dng các ban, ngành, doàn th t 
chi.irc tharn gia thirc hin kê hotch duy trI mtirc sinh thay the, giàm t' 1 sinh con thir 
3 tth len. 

+ Lông ghép các miic tiêu dan so vã phát triên vào ni dung quy hotch, kê 
hoch, chuang trmnh, di.r an phát triên kinh tê - xà hi cüa các ban, ngành, doàn the. 

+ Thuô'ng xuyên kiêm tra, giám sat, dánh giá tInh hinh thixc hiên cüa các dia 
phuo'ng, dan vj dê có bin pháp diêu chinh kp thai trong tiing giai don. 

- Ban hành quy djnh, quy chê t?i  dja phuang, don vj nhãrn darn bào sir 
gu'o'ng rnu cña can b, dãng viên trong th1xc hin "Mi cp vç' chông nên có 2 
con", xay dirng gia dinh tiên b, hnh phiic; gän kêt qua thirc hin cac miic tiêu duy 
tn mi'ic sinh thay the, giãm t' l sinh con thu 3 tr len ducc giao cho các dja 
phuang, dan vj vói dánh giá hoàn thành nhim vi cüa länh dao cap üy, chInh 
quyên dja phu'ang, dan vj, nhât là nhUng nguà'i dirng dâu. 

+ Ban hành quy djnh darn bão sr guong rnâu cña can b, dàng viên trong 
vic thirc hin "Môi cp vç chông nên có 2 con", nuôi dy con tot, xay dirng gia 
dinh tiên b, hmnh phüc. 

+ Thuà'ng xuyên kiêrn tra, giám sat, dánh giá thirc hin quy dinh darn báo 
guang rnu cüa can bô, dàng viên và trách nhirn cüa ngui drng dâu cap üy, chinh 
quyên, dja phuang, dan vj. 

- Gän kêt qua thirc hin các rniic tiêu ye rnirc sinh, giàm tr l sinh con thur 3 
tr len vi vic dánh giá xêp loi hang näm dOi vó'i cap üy, chInh quyên các dja 
phu'ang, don vj. 

1.2. Day mtnh tuyên truyên, vn dng thay dôi hãnh vi 
- Tiêp tiic day rnmnh tuyên truyên sâu, rng trong can bô, dáng viên và rnpi 

tang hp nhân dan thurc hin tOt chU truang, dung lOi, Chi thj, Nghj quyêt, chinh 
sách cUa Dáng và pháp lut cüa Nhà nuó'c ye chInh sách dan so trong tInh hmnh 
myi. Dc bit các ni dung cüa Chuang trInh hành dng sO 75-CTr/TU ngày 
06/12/2018 cüa Ban ThuO'ng viu Tinh u ye thrc hin Nghj quyêt sO 21-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 cüa H5i nghj lan thur sáu Ban chap hành Trung uang Dáng khóa 
XII ye cong tác dan so trong tInh hlnh rnó'i. Kê hotch sO 1 14-KH/ThU, ngày 
11/4/20 19 cña Thj üy Cüa Là ye triên khai thixc hin chi thj sO 25-CT/TU, Chuxang 
trInh hành dng sO 75-CTr/TU. Tp trung tuyen truyên, n lu'c duy tn muc sinh 
thay the, giám t' l sinh con thu3 trO len, vn dng "rni cp v chông nên có 2 
con" d chàm sóc, nuôi dty cho tOt. 

+ To chuc các cuc hi nghj quán trit ye các chü tru'ang, chInh sách cüa 
Dáng và pháp lut cüa Nha nuc ye cOng tác dan so; To chuc các sir kin truyen 
thông thrc hin miic tieu duy trI muc sinh thay the vàgiàm sinh con thu 3 tn len. 

+ Xây drng phóng su, bàn tin phãt tren truyen hInh, truyen thanh và tnen 
internet; chuyên tnang, chuyen rniic tren báo trung uong, dja phuang. 

- Xây di.rng h thông thông dip tnuyên thOng, ni dung tuyen truyen, vn 
dng phü hcip vâi khâu hiu vn dng là "Drng 0. hai con dé nuôi, dty cho tOt". 

+ Tiêp tiic thirc hin tuyen truyen ye lcii Ich cüa vic sinh it con dOi vâi phát 
tnin kinh t - xã hi và nuOi dy con tot, xây dirng gia dlnh htnh phñc. 
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+ Tp trung vn dng không kt hon và sinh con qua só'rn, không sinh qua 
dày và không sinh nhiêu con. 

+ Dôi tu'çmg tuyên truyên, vn dng chü yêu là các cp vç chông dã sinh hai 
con và có dinh sinh them con. 

- Day mnh các hot dng tuyên truyên, vn dng vâi các hInh thüc da dng, 
phong phü, sinh dng, hap dan và thuyêt phic ph h9p van hoá, tp quán tmg 
nhóm dôi tuçmg, trng vñng. 

+ Tiêp tc to chirc Chiên djch truyên thông lông ghép vi cung cap dich vu 
chãrn soc s'Cic khóe sinh sán/kê hoch hóa gia dInh trên dja bàn thj xä. 

+ Tuyên truyên, vn dng tri1c tiêp các dôi tucYngti h gia dInh, cong dOng 
thông qua di ngQ cong tác viên dan so, nhân viên y tê thôn bàn và tuyên truyên 
viên cüa các ngành, doàn the co s. 

+ To chtrc các hott dng truyên thông qua các phuong tin thông tin di 
chüng,chü tr9ng vic si1r drng cac phuang tin truyên thông da phucing tin, phát 
buy the mnh cüa cong ngh 4.0, tuyên truyên qua ming Internet, Zalo, Facebook 
ye các van dê lien quan den mirc sinh, sinh con thr 3 tr len. 

+ To chirc các chiên djch, sir kin truyên thông tti ni dông dan cu, tp 
trung nhiêu thanh niên, chñ trong tuyên truyên, vn dng dôi vâi các nhóm däc 
thU nhu ngui dan theo do COng giáo, vUng biên. 

+ San xuât, nhân bàn các phóng sir, phim, tiêu phârn, kjch bàn truyên hinh, 
truyên thanh; cung cap các tài lieu, tä roi, an phârn truyên thông pano, áp phIch; 
to chUc các loai hInh van hóa, van ngh quân chUng. 

- Dôi rnó'i toàn diên, chixong trInh, phirnng pháp truyên thông ye dan so, sUc 
khoé sinh san trong và ngoài nhà tru?mg phU hçp vói tirng cap hoc, liLra tuôi trong 
h thng giáo diic, darn bão trang bj kiên thUc, ki nang ye chäm soc sUc khoê sinh 
san, phông tránh mang thai ngoài )2 muOn, vô sinh và các bnh lay truyên qua 
duäng tlnh diic; dnh hInh giá trj rnôi gia dInh nên có hai con vI lyi Ich gia dinh và 
xãhôi. 

+ Tham gia hot dng tp huân, dào to giàng viên tuyên Thi xã, phu?ng, 
giãng viên là nhân viên y t hpc dixing tharn gia giàng dy ye dan so, sUe khOe sinh 
san. 

+ Danh giá nhu cau ye kiên thUc, k näng chäm soc sUc khôe sinh san, hon 
nhân, gia dinh và các van dê có lien quan cUa narn, ntt thanh niên truOc khi kêt hOn. 

1.3. Rã soát, hoãn thin và bô sung co' chê chInh sách ye dan so 
Triên khai thuc hiên các chInh sách, pháp lut cUa Nhà nuóc ye dan so hin 

hành; dê xuât ban hành quy djnh ye vic dê cao tInh tiên phong, guo'ng rnâu cUa 
rni can b, Dàng viên trong vic thirc hin rni cp vi chOng nén có 2 con, nuôi 
dy con tot. 

- Rà soát, dánh giá tác dng cUa các quy djnh lien quan den vic thirc hiên 
miic tiêu duy trl mUc sinh thay the và giãrn sinh con thU 3 tr len. 

- D xuât ban hành các quy djnh sUa dOi, bO sung hoc bai bó nhUng nôi 
dung khOng cOn phU hçip vi cOng tac dan sO trong tInh hInh mó'i. 

Ci th hoa cac chInh sách h trq, khuyen khIch phU hçip. 
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- Tiêp tic áp diing và nâng cao hiu qua thirc hin chInh sách h tro, khuyn 
khIch ngu?i dan sinh It con: 

+ H trçY ngu'1i dan thirc hin djch v11 KHHGD, bao gôm câ phu'ong tiên 
tránh thai. 

+ Bôi duOng, h trg nguäi thirc hin nhim vii cung cp djch vu, ngui van 
dng thirc hin kê hoch boa gia dInh,.... 

+ Khuyên khIch các cp vç chông, gia dInh, tp th& cong dng không có 
ngui sinh con thuir 3 trâ len. 

- Tiêp tiic th?c hin va nâng cao hiu qua các chInh sách khuyn khIch theo 
Nghj quyêt so 1 5/NQ-HDND tinh ngày 13/11/2020 cüa HDND tinh v quy dinh 
mt so chInh sách dan so trên dja bàn tinh trong giai dotn hin nay. 

1.4. Mo' rng tiêp cn các dlch  viii sü'c khoé sinh sãn/k hoch hoá gia 
dInh và các dlch  viii có lien quan 

- PhO cp djch v KHHGD-CSSKSS tó'i rni ngui dan darn báo cOng bang, 
bInh däng trong tiêp can, si:r diung djch vu, khOng phân bit gii, nguà'i dä kt hôn, 
ngu'ôi chua kêt hOn. 

+ Dam bão ho trg PTTT và djch v1i KHHGD cho mi ngui dan có nhu dU. 
+ To chtirc cung Crng các djch vii KHHGD- CSSKSS than thin cho vj thành 

niên, thanh niên. 
+ ThI diem cung cap djch vii KI-IHGD-CSSKSS qua website, email, 

facebook, zalo,... 
+ Dir báo nhu câu PTTT theo phân doin thj trung phc viii xay dçrng k 

hoch hang näm, trung hn và dài hmn. 
- Xây dirng và triên khai oác 1oii hinh phOng, tránh vô sinh t1r tuôi vj thành 

niên tai  cng dông: ThI diem rnô hlnh xà hi hóa djch vi dir phOng, sang icc yO 
sinh, ung thu du'ng sinh san ti cong dông cho nhórn dan so tré dáp uirng nhu câu 
và khà näng chi trá cüa nguñ dan. 

- To chuirc các loi hlnh cung cap djch v phühcip; tu van, kiêm tra suirckhoé, 
phát hiên só'm, phông tránh các yêu to nguy co dan den sinh con dj tat, mAc các 
bnh, tt ành huO'ng den vic suy giãm chat luçmg nOi giông. 

+ To chuirc Chiên djch truyên thông lông ghép cung cap djch vii KHHGD-
CSSKSS tii các phuthng, tO chiirc khám sang lc, cap thuôc diêu trj cho các truO'ng 
hçp viêm nhim duing sinh san truó'c khi thrc hin djch vii K}IHGD; 

+ Kim tra suirc khoé, phát hin, tu van ye phông, tránh và diêu trj cho narn, 
nii chun bj kt hon các nguy co sinh con dj tt và mAc các bnh hiêm nghèo vüng 
dng bào dan tc thiu sO, vüng khó khän. 

1.5. Nãng cao nAng lirc cho d1 ngü can b lam cong tác dan si 
- TO chiirc dào to cp nht kiên thiirc miri, tp huân li bâo dam di ngü 

cong tác viên dan sO/y tê thOn bàn thirc hin day diii, có hiu qua vic tuyên 
truyên, vn dng nhân dan thurc hin mi gia dInh nén có hai con dê chAm soc 
nuOi day cho tét; tham gia cung cap mt so djch vii ti tn h gia dInh. 

- Dy manh dào tao, bOi duO'ng, nâng cao nAng hrc can b lam cong tác dan 
s các cp, các ngành, doàn th& tO chuirc xA hi, däc biêt là kien thü'c, ki nAng 



7 

lông ghép các ni dung duy tn rniLrc sinh thay the, giãrn sinh con thi 3 tr len vào 
nhiêm vu, hoat dng cüa các ngành, don vj. 

1.6. Nghiên cuu khoa hQc vã h thông tin quãn 1 
- Nghiên ciru, thrc hin nhim vii khoa h9c cong ngh ye quy rnO dan so, 

mirc sinh trong môi quan h qua li vi phát triên kinh te - xâ hi; các nghiên c1ru 
tác nghip ye giãm rni.irc sinh, giãm t' l sinh con thu 3 trO' len. 

- ThuO'ng xuyen cung cap, thông tin ye dng thai dan s và thirc trtng mirc 
sinh cho các CO quan chi do, diêu hành i trung i.Iong và dja phuong. 

1.7. Kiêm tra, giám sat, dánh giã 
- Dinh kiêm tra, giárn sat, dánh giá; kjp thai dê xuât Co ch, chInh sách 

phü hçip vói thrc tin. 
- So kêt, tong kêt, dánh giá kêt qua thirc hin giai dotn 2021 - 2025 d dieu 

chinh cho phil hçp vri giai dotn 2026 - 2030. 
2. Cling cô, phát triên và nãng cao chat IlrQ'ng dlch  viii kê hoich hoá gia dInh 
2.1.Nãng cao chat lu'qng cüa mtng hró'i djch viii KHHGD-CSSKSS 
- TO chrc cung cap djch v KHHGD-CSSKSS báo dam các nhu câu thiêt 

yêu, thun tin, an toàn và có chat lugng theo phân cap, phân tuyên ki thu.t. Phô 
biên các k thut mdi, hin di nâng cao chat luçmg dch vi ké hoch hóa gia dInh. 

- Xây dirng và th?c hin quy trInh kiêrn tra, giárn sat, dánh giá vic thirc hin 
các quy djnh chuyên mOn, quy trInh k thut các djeh vii KHHGD-CSSKSS tai tat 
cã các Co s cung cap djch vi. 

2.2. Tuyên truyên, vn dng thay dôi hành vi 
- Da dane hóa các loi hInh, san phârri truyen thông ye dan so và phát trien, 

darn báo ye chat lup'ng, dôi mai ye hInh thilc, ni dung truyên thông, chü trong 
kênh thông tin dii chün. Tang cuang áp diing cong ngh hin di, internet, mng 
xä hi trong tuyen truyen, vn dng ye kê hoch hóa gia dInh; lông ghép vâi các 
hot dng tnuyen thông vào các mô hInh, D an khác. 

- Dôi mó'i ni dung, phuong pháp truyên thông ye giáo duc dan so, sue khôe 
sinh san, sue khOe tInE due, giâi và giai tInh trong nhà tru'ilng phñ hp vó'i tirng cap 
h9c, lüa tuOi. 

- Tang cuang tu van truc, tnong và sau khi su dirng djch vii ti các co sa 
cung cap djch vii k hoch hóa gia dinh. Tu van ti cong dOng ye tInh diic an toàn, 
h Fyy cüa phá thai, h tn sinh san, dir phOng vO sinh. 

2.3. Phát triên ming lu'ó'i djch viii kê hoich hóa gia dInh 
- Hang nàrn dào to cho nuai cung cap djch vii k hoich hóa gia dInh, thirc 

hin bin pháp tránh thai; tp huân, bOi duang k' nãng tu van, theo dOi, quán l dOi 
tuçlng yà cung cap bin pháp tnánh thai phi lam sang ti cong dOng. 

- M rng cac hinh thuc cung cap phuong tin tránh thai, dch vii kê hoch 
hóa gia dInh tii CáC co sa y te tnong và ngoài cong lap; ung ding cong ngh thông 
tin trong cung cp djch y1i ke hotch hóa gia dInh; thI diem rnô hinh cung cap djch 
v phü hgp vâi tü'ng nhóm dôi tung, tilng dja bàn. 

-. Nâng cao chat lucmg h thông tin quãn l hu can phuong tin tnánh thai và 
cung cap djch vi1 kê hoch hóa gia dInh (LMIS). 

2.4. Day m,nh xã hi hóa, huy dng nguôn hrc thçrc hin Chtro'ng trInh. 
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Dy minh xã hi boa djch vii kê hotch hóa gia dInh, to diu kin thuân loi 
cho các to chrc, cá nhân tham gia ké hoch; huy dng toàn b h thng y t, dan s 
tham gia thirc hin ké hoch theo chirc nàng, nbirn vij thrn'c giao. 

- Tang cu'àng dâu tu nguOn lçrc dam bão thçrc hin miic tiêu, yêu cu, nhiêm 
vu cña chuong trInh; dê xuât co' chê chInh sách khuyên khIch các cá nhân, t chirc 
tharn gia xâ hi hóa chuong trInh. 

- Lông ghép các rnô hInh, dê an, dir an ti dja phu'ong dê huy dng ngun 
lrc, tang curng hiu liic hiu qua dâu tu. 

- Triên khai tiêp thj xa hi PTTT các bin pháp tránh thai lam sang thông qua 
các gói djch viI. 

3. Day mtnh Va m& rng xã hi hoá cung cap phu'o'ng tin tránh thai, 
hang hoá và djch vi KHHGD-CSSKSS 

3.1. Tuyên truyên, vn dng, cung cap thông tin, tio môi trtrrng xã hi 
dông thun thtic day, phãt triên xã hui hóa PTTT, hang hóa và djch viii 
KHHGD-CSSKSS 

- T chrc các hot dng truyn thông, tu vn trirc tip ti h gia dInh và cong 
dOng, các cuc truyên thông sir kin ye xä hi boa PTTT, hang hoá va djch vu 
KHHGD-CSSKSS; tp trung cho các san phâm, dch vu mo'i. 

- T chrc các cuc hi nghi, hi tháo chuyên dê, cung cap thông tin cho lanE 
dto dâng, chInh quyên, doàn the các cap ye igi Ich, sir can thiêt cüa xã hôi hoá 
PITT, hang hoá và djch vij KHHGD-CSSKSS. 

- Phi hgp vâi các Ca quan truyên thông di chüng (báo chI, truyên hInh) xay 
drng các chuyêntrang, chuyên dê, ban tin, phóng sr...; Phát buy cOng nghê 4.0 day 
mb tuyên truyên các san phâm xã hi hoá PITT, hang hoá và djch v KHHGD-
CSSKSS trên các trang mng xA hi: Zalo, Facebook. 

3.2. Ciing cô va mo rng cung frng san phãm xã hi hoá PTTT, hang hoá 
va djch vt,i KHHGD-CSSKSS 

- Bô sung san phâm, djch vi.m rni: Tiên hành däng k, hO sung các san phâm, 
djch vu imi, dc bit nhüng san phâm có tác dimng phàng chông nhim khuân, h 
tro siirc khoé tinh due, dir phông sang 19c ung thu vu, ung thu cO tir cung, dua trên 
nhu cu, diu kin cüa nguäi dan và nãng 1irc cüa h thông cung cap; DanE giá khâ 
nang tip c.n và chap nhn sü dmng cüa nguà dan. C,p nhât, bO sung các tài lieu 
huóng dn k thut, tu van san phâm, djch vim rni. 

- T chirc cung i1ng san phâm trong h thông dan so: Xây dirng và m rng 
rntng luâi cong tác viên, nhân viên y tê thOn ban, chü trpng ngu'i dñ nang lirc, 
diêu kin va có nguyen v9ng tham gia cung cap san phâm xä hi hoa PTTT, hang 
boa và djch vii KHHGD-CSSKSS. TO ch'irc bOi du'O'ng, tp huân k' näng, chuyên 
mOn phü hgp các nhOm dOi tugng tham gia cung cap san phârn xâ hi hoá PTTT, 
hang boa va djch v1m KHHGD-CSSKSS. 

V. TO CHU'C THC HIN 
1. Kinh phi thirc hin: Ngun ngân sách Nhà nuó'c theo phân cp ngân sách 

va các quy djnh hin hành. 
2. Phân cong trách nhim 
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2.1. Phông Y tê 
- Chü trI phôi hcip vó'i các phông, ban ngành lien quan, UBND the phung; 

Mt tran  T quôc và các doàn the, các to chi.'xc hOi thirc hiên tot Kê hoach. 
- Chi do Trung tam Y te chü tn thrc hin Kê hotch hang näm và hung 

dan, chi do các hoit dng chuyen mon cüa Kê hotch; chü dng phôi hc'p vi các 
dan v tharn gia dê triên khai thông nhât các hot dng Kê hoch trên da bàn th 
xã; Tiên hành kiêm tra, giám sat, dánh giá vic th?c hin Kê hoeh theo dnh ki và 
dot xuât (neu co). 

2.2. Phông Tài chInh- Kê hoch: 
Can cr khá nàng can dôi cüa ngân sách thj xã, tharn muu cap có thrn quyên 

bô tn kinh phi thixc hin Kê hoich. 
2.3. Phông Van hóa và Thông tin: 

- Chi do Trung tam Van boa — The Thao- Truyên ThOng, dài truyn thanh 
các phthng phôi hcp Trung tarn Y tê day mnh các hlnh thirc tuyên truyn v the 
ni dung hott dng ciia Kê hotch trên các phuong tin thông tin dai chüng, däc biêt 
là h thông thông tin 0' ca s0'; tn dung trit de the rnnh cüa cong ngh truyn 
thông hin di, internet, mtng xã hii... trong truyên thông ye dan so. 

- Tang cuO'ng cOng tác kiêrn tra, thanh tra và xü 1 theo quy djnh cüa pháp lut 
dôi v0'i the co' quan truyên thông, xuât bàn, trang thông tin din tiir và các tO chirc, Ca 
nhân neu cO hành vi vi phtrn các ni dung tuyên truyên chii tnrorig, chinh sách dan s6. 

2.4. Các Phông, Ban ngành lien quan: 
PhOi hçp v0'i Trung tam Y tê và Uy ban nhân dan các phu'à'ng tharn gia thirc 

hin Kê hotch trong phm vi nhirn vi duçc giao. 
2.5. Be ngh Uy ban MIt trn To quOc và các to chwc chInh trj - xä hi 

thixä: 
Gän vO'i nhim vi chinh trj và các phong trào thi dua dê phôi hgp vói Trung 

tam Y tê thi, xà và các ban ngành lien quan, các to chirc doànthê, chInh trj xã hôi, 
các chirc sac, chüc vic, nhà tu hành các ton giáo 1ôn ghép to chirc các hoatdông 
tuyên truyên, phô biên, vn dng nhân dan thirc hin tot chinh sách dan so. Tiep tic 
day manh  phong trào thi dua thirc hin các cuc vn dng ye dan sO, däc bit là 
cuc vn dng "MOi cp v' chOng nen có hai con d nuOi dty cho tOt. 

2.6. Uy ban nhân dan các phtrô'ng: 
- Can cir vào tinh hinh thirc te và ni dung tii k hoch nay xay dirng và to 

chüc thirc hin k hoich phñ hcp vOi dieu kin cña dja phu'ong. 
- Tang cu'?mg lãnh dto, chi dto quyêt lit hon nita trong vic thirc hin dt 

duc mitc tieu, các chi tiêu ciia Ke hoach, dc bit là chi tieu duy tn rnrc sinh thay 
the, giãm sinh ( dOi vâi cac phu0'ng có mirc sinh cOn cao), giãm sinh con thir 3 tr0' 
len tnen dia bàn. 

- Hang nàm, chü dng can dOi và bO tn nguOn hrc hO tn tnien khai thçrc hiên 
cac hot dng cüa K hoch tren da bàn có hiu qua. 

Tren dày là "Kê hoch giàm sinh, giám t' l sinh con thiir 3 tn0' len; cung cap 
phuang tin tnánh thai, hang hóa và nâng cao chat 1u9'ng dch v k hoach hoá gia 
dInh, suire khoé sinh san giai don 2021 - 2025, tam nhIn den nàm 2030" tnên dia 
bàn thi xà Cuira Là. 
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Trong qua trInh triên khai, nêu gtp các van dé phát sinh, giri kiên nghj ye 

Trung tam Y tê tong hçip (qua phOng Dan so- Trung tam Y tê thj xä) trInh UBND 
thj xã diêu chinh phü h9p vâi thirc tê nhäm dt rniic tiêu kê hoch./. -yyV/ 

4,.  

No'i n/i In: 
- Nhu Kê hoch; 
- S&Ytê; 
- Chi cuc Dan s6 - KHHGD tinh; 
- TT Thj üy,TT HDND thj xã; 
- Chii tich, các Phó CT UBND thj xã; 
- CVP, PCVP VX UBND thj x; 
- UBND các phung; 
- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

bang Vin Phñc 
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