
  

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VẠN NINH 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 477 /BC-YTVN Vạn Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Công tác Dân số - KHHGĐ quý I và 

 Kế hoạch hoạt động quý II năm 2022 

 

Kính gửi: Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2022 

1. Các hoạt động chuyên môn triển khai:  

- Ban hành kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2022 cho 13 

xã, thị trấn. 

- Ban hành Kế hoạch truyền thông – giáo dục chuyển hành vi về dân số - 

KHHGĐ năm 2022. 

- Ban hành Kế hoạch chuyên mục truyền hình về công tác dân số - KHHGD 

năm 2022. 

- Ban hành Kế hoạch giám sát hỗ trợ công tác DS-KHHGĐ năm 2022 tại 13 

xã, thị trấn. 

- Tăng cường nhập thông tin biến động vào kho dữ liệu dân cư đặc biệt là chú 

trọng khâu rà soát số sinh trên từng địa bàn.  

- Triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục về Dân số - KHHGĐ quý 

I/2022. 

 2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu 3 tháng năm 2022: (đính kèm Biểu 01,02 – 

DSH) 

TT Nội dung Chỉ tiêu 
Thực hiện 

3 tháng 

So sánh 

chỉ tiêu 

So sánh 

cùng kỳ 

01 

Tổng số sinh: 

Trong đó: 

- Trẻ sinh ra là nam 

- Trẻ sinh ra là nữ 

1.650 327 

 

164 

163 

19,8 

 

 

97,3 

 

02 Tổng số con thứ 3 trở lên  74  115,6 

03 

Số người mới thực hiện 

BPTT hiện đại trong quý 
12.580 12.030 95,6 92,3 

- Dụng cụ tử cung 350 67 19,1 58,3 



  

- Thuốc tiêm tránh thai 600 8 1,3 - 

- Thuốc cấy tránh thai 80 0 0 - 

- Viên uống tránh thai 7.050 6.957 93,6 99,2 

- Bao cao su 4.500 4.998 111,1 98,2 

3. Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi: 

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị Nghị quyết 

137/NQ-CP về công tác Dân số trong tình hình mới  

- Đẩy mạnh hoạt động công tác truyền thông giáo dục Dân số - KHHGĐ  năm 

2021 nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông về công tác Dân số  trên địa 

bàn huyện Vạn Ninh.  

- Tổ chức, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao kiến thức, 

hiểu biết về chính sách Dân số-KHHGĐ trong nhân dân qua các hoạt động cụ thể 

như sau: 

Tên hoạt 

động 

Đối 

tượng 

tác 

động 

Tóm tắc 

kết quả 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

Phát tin-bài 

trên đài 

truyền thanh 

xã  

Cộng 

đồng 

172 lần với 

782 phút, 

71 lượt tin-

bài 

Trạm Y tế 

xã, thị trấn 

Truyền 

thanh xã 

 

3 tháng 

2022 
 

Thảo luận 

nhóm    

Phụ nữ 

15-49 

10 

nhóm/135 

lượt đối 

tượng 

Trạm Y tế 

xã, thị trấn 

Hội liên 

hiệp phụ 

nữ 

3 tháng 

2022 
 

Thăm hộ gia 

đình   

Hộ gia 

đình 
494 lượt hộ 

Cán bộ DS 

xã và CTV 

Hội liên 

hiệp phụ 

nữ 

3 tháng 

2022 
 

Tư vấn tại 

trạm  

PN 15-

49 có 

chồng 

34 lượt 

khách hàng 

Trạm Y tế 

xã, thị trấn 
 

3 tháng 

2022 
 

 II. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, HẠN CHẾ 

1. Thuận lợi:  

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền. 

- Bên cạnh đó đã có sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn 

thể trong việc thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ. 



  

- Trưởng trạm Y tế tạo điều kiện cho chuyên trách Dân số phối hợp với Hộ 

sinh, CTV đi thăm, khám và tư vấn cho bà mẹ mang thai và sau sinh và tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 đến hộ gia đình. 

2. Hạn chế: 

- Do tình hình dịch bệnh nên hạn chế trong công tác truyền thông họp nhóm 

và nói chuyện cộng đồng.  

- Kinh phí hỗ trợ đội ngũ CTV còn thấp làm cho một bộ phận CTV không 

mặn mà với công việc, vì vậy đội ngũ này thay đổi thường xuyên gây khó khăn 

trong quá trình hoạt động. 

 III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2022 

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết 137/NQ-CP về 

công tác Dân sốcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh chính sách Dân số/KHHGĐ. 

- Phối hợp với Đài Truyền hình&truyền thanh tỉnh Khánh Hòa và Chi cục 

DS-KHHGĐ thực hiện chuyên mục truyền hình về công tác dân số - KHHGD năm 

2022 tại xã Vạn Hưng. 

- Xây dựng Kế hoạch  tổ chức hưởng ứng hoạt động Ngày Thalassemia thế 

giới (08/5/2022).  

- Tiếp tục rà soát và nhập thông tin biến động về tình hình Dân số - KHHGĐ 

vào kho dữ liệu điện tử. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 

11/7/2022. 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi. Triển 

khai liên tục vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn các cặp vợ chồng 

áp dụng các BPTT nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2022. 

 Trên đây là tình hình thực hiên công tác Dân số-KHHGĐ 3 tháng đầu năm và 

kế hoạch hoạt động quý II năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh./. 

 
Nơi nhận:     
- Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa (VBĐT); 

- Ban Giám đốc TTYT (VBĐT); 

- Khoa Chăm sóc SKSS (VBĐT); 

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

- Lưu: VT, DS (VBĐT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lương Đăng Trường 
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