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KE HOCH 
Thti'c hin Dê an Kim soát mt can bang giói tInh khi sinh 

giai don 2021-2025. 

Can cir Quyt djnh s 468/QD-TTg ngày 23/3/20 16 cña Thu tuO'ng Chfnh 

phü v vic phê duyt D an Kim soát mt can bang gii tmnh khi sinh giai don 

20 16-2025; 

Thi'c hin Nghj quyt s 21-NQ/TW ngây 25/10/2017 cüa Hi nghj IAn 

thu sáu Ban Chp hânh Trung 1.ro'ng Dãng khóa XII v cong tác Dan s trong 

tInh hInh rnói; 

Thijc hin Cong van s 4275/BYT-TCDS ngáy 26/5/202 1 cüa B Y tê ye 

vic huOng dAn xây dl/ng k ho?ch thirc hin Dé an Kim soát mAt can bang giOi 

tInh khi sinh giai don 202 1-2025; 

Th'c hin Kê hoch s 525/KH-UBND, ngày 17/9/202 1 cüa UBND tinh 

Ngh An v k hoich thrc hin D an Kim soát mAt can bAng giOi tInh khi sinh 

giai doin 202 1-2025; 

Dê gop phAn thirc hin tOt miic tiêu, chi tiêu cña K hoch d ra, Uy ban 

nhân dan thi xä Cira Là ban hânh "K hoach thuc hiên D an Kim soát mAt can 

bAng giâi tInh khi sinh giai don 2021-2025", vO'i các ni dung cci the nhu sau: 

I. MIJC D!CH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Tang cung các hoot dng tuyên truyn, cung cAp thông tin, ph biên 

pháp luât, truyAn thông, vn dng, tu vAn, can thip, h trçl... nhAm nâng cao 

nhn thü'c, thirc trách nhim cüa mi cá nhân, gia dInh và cong  dông trong 

vic thci'c hin cac quy djnh cüa pháp 1ut v nghiêm cAm 1?a  ch9n giài tInh thai 

nhi duâi moi hInh thuc. 

- T?o sij dng thun cüa toàn xa hi trong vic thçrc thi các quy djnh cüa 

pháp 1uit v nghiêm cAm vic cung cAp djch vi1 lien quan dn lira chQn giOi tInh 

thai nhi. 

2. Yêu cãu 

- Các cAp, nganh và dja phuo'ng, dn vj can cü ke ho?ch nay dë xãy dirng. 

c th hoã tung ni dung, nhim vi,i phü h9'p vi dac thu cüa da phuo'ng, dun vj 
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dê t1c hin có hiu qua các hott dng nhäm kiëm soát vâ giãrn thiêu tInh trtng 

chënh 1ch gii tInh khi sinh, tin ti dua giói tInh khi sinh v rnrc can bang t,r 

nh i en. 

- Các hoit dng can phâi barn sat chü truGng, duO'ng lôi cüa Dâng và chInh 

sách pháp 1ut cüa Nhà nixOc v 1ya ch9n gii tInh khi sinh; dông thai, triên khai 

kip thai, thit thirc, hra chçn cách lam phü hcrp, có hiu qua, diing tin d vâ chi 

tiCu dC ra. 

II. MUC TIEU, CHI TIEU 

1. Mijc tiêu tong quãt 

Tip t1c khng ch có hiu qua tc d gia tang chênh 1ch giO'i tInh khi 

sinh. tin tó'i du'a chênh 1ch giâi tInh khi sinh tra 1ti rnii'c can bang tx nhiên. 

gop phân nâng cao chat lucmg ngun nhân 1irc. phic vi sir nghip phát triên 

kinh te - xä hOi cüa thi xã. 

2. Muc tiêu cu the 

- Giarn tc d gia tang chênh 1ch gii tInh khi sinh, tto c sO' thun lçii d dit 

khoang 110 be trai/100 be gái närn 2025, gop ph.n dua t' so giO'i tInh khi sinh 

cia tinh Ngh An v rn1rc can bing tir nhiên. 

III. BA BAN, BOI TUiNG vA THO'I GIAN TRIEN KHAI 

1. Ba ban: Triên khai trên pham vi toãn th xã 

2. Bôi tu''ng 

- Di tu'cmg dIch: Vj thành niênithanh nién; nam, nü' trong d tuôi sinh dC: 

phii nr mang thai dang sinh sang và lam vic trCn da ban tinh. 

- Di tu'çng tác dng: Mci nguO'i dan trong toàn xa hi, ban, ngành doàn 

the, can bô y t. dan s; th chirc. Ca nhân tharn gia thirc hin Chung trInh. 

3. ThO'i gian 

Tir näm 2021 dn närn 2025: Ban hành va triên khai thuc hin Ké hoach. 

IV. NHIM VIJ, HOT BONG C1J THE THU'C HIN BE AN 

1. Truyn thông nâng cao nhn thirc vi thay dôi hãnh vi dôi vó'i cong 
tác kiêm soát nit can bang giói tInh khi sinh 

- Cung cap thông tin cho lãnh do Dâng, chInh quyên các cap, các t chrc 

chInh tr xä hi, nhO'ng ngthi có uy tin trong cong dng, dOng hç; các c quan 

thông tan, báo chi v thijc trang, nguyen nhân vã h liiy cOa rnt can bng giO'i 
tInh khi sinh hin nay và các van ban quv djnh cüa pháp 1u.t v không lua chon 

giO'i tInh thai nhi. 



3 

- To chrc các cuc truyên thong. tu van. nói chuyn chuyên dê ye thirc 

trng, nguyen nhãn, h Iy cüa mt can bang gii tInh khi sinh cho cãc cp v 

chng trong d tui sinh dé, nhung ngi.thi dirng dAu dông hç Va gia dnh, nam/nU 

thanh nien chun bj kt hôn; pM bin, tuyên truyn, giáo diic pháp 1ut v 

nghiern crn cung c.p các tài 1iu, thông tin lien quan dn chân doán, 1ra chcn 

giâi tInh thai nhi cho nhü'ng ng1xi cung cp djch vçi v giâi tInh thai nhi. 

- Tuyên truyn vn dng trirc tip v kim soát mAt can bang gii tInh khi 

sinh dn các di tuçmg t?i cong dng, dja bàn cu tr1i thông qua mng cong tác 

viën dan s kiérn ctng tác viên y t kMi và tuyén truyn viên cüa các ngành. 

doàn th a co 

- Lông ghép CáC ni dung truyn thông v kim soát mat can bang giái tInh 

khi sinh vai các hot dng cüa chirnng trInh, d an, dr an lien quan hoic các 

hoit dng van hOa xà hi khãc. 

- San xuAt, phát song, dang tãi các chuong trInh v nghiêm Cam lçra chçm 

giói tInh thai nhi; h hiy cüa mAt can bang giai tInh khi sinh d& vâi gia dInh và 

xà hi... trên cac phuong tin thông tin dai  chüng cüa dja phuGng. 

- 16 chirc CáC dt chin djch, sij kin truyn thông phong phi.i, da dng v 

bInh dAng giO'i trong di sng gia dInh và xà hi, không phân bit con gái con 

trai, không 1ira ch9n giri tInh thai nhi nhân ngày quOc té tré em gái; các sx kin 

ngành dan s; hi thi; chwng trInh sinh hot ngoai khOa... 

2. Ciing cap thông tin, tài lieu, san phãm truyn thông v mAt can 

bang giói tInh khi sinh 

- Nhân và cap phát tài lieu truyn thông vn dng v thirc hin kim soát 

mAt can bang giai tInh khi sinh, giai, bInh dAng giâi. 

- San xuAt bang ron, khAu hiu tuyén truyn ti noi t.p trung dan cu, CO s 

cung cAp djch vi lien quan dn hra chçn giai tinh thai nhi. 

3. Lng ghep các ni dung v kiêm soát mAt can bang giOi tInh khi sini 

vào h tlilng các truông hçc 

- Hang näm, pMi hçp vai các nhà tnthng t chirc các buôi sinh hoat ngoi 

khóa giáo ditc v giOi, bInh dAng giai, nham cung cAp kin thtrc, k nãng binh 

dAng giai. dnh hInh vUng chAc quan dim, nhn thirc v bInh dAng giai trong 

däi sng gia dlnh và xa hi cho th h tré. 

4. Tp huãn v kim soát mAt can bang giói tInh khi sinh 

- Tp huAn v ni dung, phuong pháp, k nang truyn thong, vn dng v 

mAt can btng giai tInh khi sinh cho di ngü can b lam cOng tác y t - dan so. 
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can b thuOc các ban, nganh CO lien quan. 

- Tp hun v các quy djnh nghiëm crn !ra chyn gii tInh thai nhi cho 

nhân viCn y t các cci s cung cAp djch vii lien quan dn hra chyn giO tInh thai 

nhi. 

5. Chinli sách khuyên khIch, h try' 

Thu'c hiên các chInh sách nhm h tro', khuyn khIch, dng viên, nâng cao 

vai trO, vi th cOa phij n vâ tré em gái trong gia dInh, cong dng vã xã hi gop 

phân giãm thiu tinh tr?.ng mat can bang giói tInh khi sinh. 

- Ngânh dan s& y té các cap phi hcip vi các cci quan, ban ngãnh lien quan 

thra các chInh sách khuyn khIch, h trcl tré em gái chäm ngoan, hyc giOi vâo các 

quy u'ó'c, hu'o'ng uic cüa da phu'o'ng. 

- Khuyn khIch thçrc hin bInh dng giii trong d6 sang gia dInh va xâ hi. 

khOng phän bit con gái con trai. khOng lira chyn gii tInh thai nhi. 

6. Nng cao hi@i 1i'c thti'c thi pháp lut v cAm các hInh thü'c Iy'a chyn 

gió'i tInh thai nhi 

- Ho try' các tO chirc xã hi ngh nghip du'a ni dung nghiêm cam lira chyn 

gió'i tInh thai nhi vào các quy djnh, quy ch, diëu l cüa t chrc áp dung cho các 

thành viên. 

- TO chO'c huo'ng dn, phO bin, giáo dic pháp lut cOa Nhâ mrfyc và quy 

chê, quy djnh ye binh dang giO'i và nghiêrn cAm hja chyn gii tInh thai nhi cho 

nhân viên y t, can b, cOng chirc, viên chO'c, ngu'O'i lao dng, thành viên các to 

chirc x hi ngh nghip có lien quan. 

- TO chO'c các dcm vi. cá nhân cung cap các djch v có lien quan cam két 

khOng hxa chyn giO tInh thai nhi vã tham gia tuyCn truyën ye kiêm soát mat can 

hang giri tinh khi sinh. 

- Giám sat, dánh giá vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye nghiêm 

cam lii'a chyn giO'i tInh thai nhi. 

7. Các hoit dIng quãn li', giám sat 

- Dnh giám sat, kiêm tra tiën d, kt qua thrc hin Kê hotch. 

- Dánh giá, so' kit, tng kt trin khai K hoach tai  dja phu'cing. 

- lông hy'p, báo cáo kt qua thrc hin Ké hooch theo quy djnh. 

V. TO CHU'C THIIC HIN 

1. Kinh phi thi'c hin: Ngun ngân sách Nhà nu'O'c theo phân cAp ngán 

sách và các quy djnh hin hânh; Lông ghép trong các chu'o'ng trinh, dir an khác 

du'çic cAp có thAm quyên phe duyt. 
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2. Phãn cong trách nhim 

2.1 Phông Y tê: Tang cumg cong tác chi do, kiêm tra, giám sat vic triên 
khai thrc hin cüa các cci quan, &m vj trên dja bàn. 

2.2 Trung tm Y t thj xä: 

- Ph& hcip vâi các Ban, ngãnh lien quan. UBND các phuOng, Mt trn TO 
quôc và các doàn the, các to chrc thirc hin tot Ké hoch. 

- Chü tn, pMi hcp vri các don vj lien quan t chirc trin khai, hu'àng dn 
thi'c hin kê hoach trên dja bàn. 

2.3. Phông Tãi chInh — Kê hoch: Can Cu khà nãng can dôi ngân sách 
cOa Thj xã, tham miJu bô tn kinh phi thijc hin Ké hoach. 

2.4 Phông Van hóa - Thông tin 

- Chi dio Trung tam Van hOa - Th thao và Truyn thông dy manh  các 
hinh tliO'c tuyCn truyên ye các ni dung hot dng cüa Ké hotch tren các phuo'ng 
tin thông tin dai  chüng, dc bit là h thông thông tin co' sO'; Tn diing trit dë 
the minh cOa cong ngh tnuyên thông hin di, internet, mng xà hi... trong 
truyên thông ye dan so. 

- Tang cu'ng cong tác kim tra, thanh tra và xir Iy nghiêm nhQ'ng hành vi 

san xut các n phm, san phm thông tin có ni dung vi phm quy djnh v lija 

chpn giOi tInh thai nhi theo Nghj djnh s 176/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cüa 

ChInh phu quy djnh xcr pht hành chinh trong linh vi'c t. 

2.5. PhOng Lao dng- Thu'o'ng binh và Xä hi 

Can ci.i' vào chrc näng, nhirn vii du'çrc giao cO trách nhim phi hcrp vó'i 

PhOng Y t d trin khai các hoit dng tuyên truyn v giO'i, bInh dng giO'i 

nhäm giám thiêu mit can bang giO'i tinh khi sinh theo K hoach d ra. 

2.6. Phông Giáo dt,ic vã Dào to 

Phi hçp vâi Trung tarn th (PhOng Dan sO ) to chirc các hoit dng tuyên 

truyn v dan s, si.'rc khOe sinh san, sirc khOe tinh diic, giO'i, giO'i tInh và bInh dtng 

gió'i cho hçc sinh pha hçip vOi timg cp hçc, lua tuôi theo dnh huO'ng cüa Kê hoach. 

2.7. Trung tam Van hóa- The thao và Truyn thông 

Tang ci.thng thO'i lung phát sOng, dua tin, xây drng chuyCn trang. phOng 
sir, chuyên dê ye các ni dung hot dng cOa Kê hoach. 

2.8. Be ngh Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam và các to chti'c chInh 
trj - xa hi cap thj 

Gtn vO'i nhim v1i chInh trj và các phong trào thi dua dê phOi hp vO'i 

PhOng Y t và các ban ngânh lien quan, các t chuc doàn th& chInh trj xã hi. 

các chO'c sac, chuc viêc, nba tu hãnh các tOn giáo. ngithi có uy tin trong cOng 

dng hng ghep t chuc các hoat dng tuyên truyn, ph bin ye mt can bang 
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giói tInh khi sinh. Tiêp tic div mçinh phong trào thi dua thrc hin các cuc vn 

d5ng ye dan s, dc bit là cupc vn dng Không lixa chçn gió tInh thai thi 

dui rnoi hinh thirc". 

2.9. Uy ban nhãn dan các phtthng 

- Can cir vào tinh hinh thirc të cüa dja phuGng và ni dung ti Ké hooch 
nay xây dirng Va to chirc thçic hin kê hoich phà hcp vO'i diêu kin cüa dja 
phuong. 

- Hang närn, chü dng can di Va bô trI nguôn hrc h trV triCn khai thii'c 
hiin các hott dng cüa Kê hoach trên dja bàn có hiu qua. 

TrCn dày là 'Kê ho.ch tIc hin D an Kiëm soát mat can bang gii tInh 

lKhi sinh giai domn 2021-2025". Yëu cu các PhOng, ban ngành; UBND các 

phung triên khai hiu qua. 

Trong qua trInh trin khai, nu gp các vEn d phát sinh, gi1ri kin ngh ye 

PhOng Y t tng hop, trinh UBND tinh diu chinh cho phii hop vói thirc t nhäm 

dat muc tiCu k hoach./. 

iVoi ,zlia,z: 
- ThuOng trçrc Thi iy- HDND TX; 
- Chi cuc Dan sO-K HHGD Tinh; 
- Các phOng, ngãnh lien quan; 
- UBND các phuOng; 
- Lw: VT. YT. 

Hoàng Van Phñc 
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