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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tháng 9 

và kế hoạch công tác tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRONG THÁNG 

  1. Các hoạt động chuyên môn triển khai:   

 - Phát thanh, truyền thanh xã: 65 lần/29 tin-bài với thời lượng 340 phút; thăm 

75/76 lượt hộ gia đình. 

- Báo cáo truyền thông – giáo dục chuyển hành vi về dân số - KHHGĐ quý 

III/2021. 

- Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới (26/9), Ngày 

Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2021. 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng 

trong độ tuổi sinh đẻ, sinh con 1 bề, đã sinh đủ 2 con sử dụng các biện pháp 

tránh thai, hạn chế sinh con thứ 3. 

 2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch: (đính kèm Biểu 01 – DSH) 

Stt Chỉ tiêu 

Kế 

hoạch 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

trong 

tháng 9 

Lỹ kế 

đến 

nay 

So với 

Kế 

hoạch 

(%) 

Ghi chú 

a) Chỉ tiêu Dân số: 

01 

Tổng số sinh : 

Trong đó: 

- Trẻ sinh ra là nam 

- Trẻ sinh ra là nữ 

1.620 171 

 

90 

81 

1.165 

 

610 

    555 

71,9 

Tỉ số 

GTKS 

109,9% 

02 Tổng số con thứ 3 trở lên 276 26 202 73,2  

03 Tổng số chết  30 426   

04 
Tổng số người chuyển đi 

khỏi địa bàn 
 39 449   

05 
Tổng số người chuyển đến 

địa bàn  96 847   

06 Tổng số kết hôn  48 335   

07 Tổng số ly hôn  8 26   



 

08 Triệt sản (nam/nữ) - 7 48   

09 Dụng cụ tử cung (DCTC) 502 19 214 42,6  

 
Trong đó:  Số mới đặt DCTC 

tại Trạm Y tế  19 187   

10 Tiêm tránh thai quản lý 890 155 588 66,1  

 
Trong đó:  Số mới TTT tại 

Trạm Y tế 
 0 0   

11 Cấy tránh thai 170 0 0 0  

12 Viên tránh thai 7.050 6.855 6.855 97,2  

13 Bao cao su 4.500 4.867 4.867 108,2  

* Ghi chú: 

- Trong 1.162 phụ nữ sinh trong 9 tháng có 01 trường hợp thai chết lưu và 04 

trường hợp sinh đôi nên số sinh đến 9 tháng là 1.165 trẻ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 10/2021: 

- Giao ban công tác dân số tháng 10/2021. 

- Phối hợp Phòn Y tế tham mưu UBND huyện Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao 

chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 

trên địa bàn huyện Vạn Ninh. 

- Báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới (26/9), Ngày Quốc tế 

Người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2021. 

 - Tiếp tục hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, 

hướng dẫn các cặp vợ chồng tham gia dịch vụ chăm sóc SKSS và thực hiện các 

biện pháp tránh thai lâm sàng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 

 Trên đây là toàn bộ cáo cáo công tác Dân số - KHHGĐ tháng 9 và phương 

hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên (VBĐT); 

- Ban Giám đốc TTYT (VBĐT); 

- Khoa Chăm sóc SKSS (VBĐT); 

- 13 Trạm Y tế xã, thị trấn (VBĐT);      

- Lưu: VT, DS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lương Đăng Trường 
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