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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 750 /BC-YTVN Vạn Ninh, ngày 07 tháng 6  năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tháng 5 

và kế hoạch công tác tháng 6 năm 2022 

 

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:  

- Giao ban công tác Dân số tháng 05/2022. 

  - Phát động cuộc thi chương trình truyền thông thi ảnh/tranh vẽ giữ tay 

sạch khuẩn hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới (05/05/2022) trên page: Vụ 

Truyền thông – Giáo dục Tổng DS-KHHGĐ theo công văn 134/CCDS-NV ngày 

09/5/2022 của Chi cục Dân số tỉnh. 

- Báo cáo truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới (8/5) năm 

2022. 

- Tổ chức nói chuyện cộng đồng do UBND xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí tại: 

xã Vạn Thắng (Sáng ngày 18/5), thị trấn Vạn Giã (Sáng ngày 26/5), xã Vạn 

Bình (Chiều ngày 26/5). 

 - Đôn đốc cán bộ chuyên trách và Cộng tác viên tập trung thực hiện tốt 

hoạt động rà soát, thu thập và cập nhật các thông tin biến động dân số - KHHGĐ 

vào kho dữ liệu dân cư nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo cáo điện tử. 

 2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch: (đính kèm phụ lục) 

Stt Chỉ tiêu 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 

Thực 

hiện 

trong 

tháng 04 

Lỹ kế 

đến 

nay 

So với 

Kế 

hoạch 

(%) 

Ghi chú 

01 

Tổng số sinh: 

Trong đó: 

- Trẻ sinh ra là nam 

- Trẻ sinh ra là nữ 

1.650 71 

 

32 

39 

492 

 

248 

244 

29,8 

Tỉ số 

GTKS: 

101,6% 

Trong đó 

trong tháng: 

BV: 51 

Vạn Phú: 01 

02 Tổng số con thứ 3 trở lên  16 110   

03 Tổng số chết  31 271   

04 Tổng số người chuyển đi   9 62   

05 Tổng số người chuyển đến  76 291   



 

06 Tổng số kết hôn   82   

07 Tổng số ly hôn  0 0   

08 Triệt sản nữ - 5 22   

09 
Dụng cụ tử cung  

350 31 129 36,9 
Miễn phí  

trong tháng: 29 

10 
Tiêm tránh thai (quản  lý 

trong  tháng) 
600 216 620 139,3 

Miễn phí trong 

tháng: 01 

11 Cấy tránh thai 80 0 0 0  

12 Viên tránh thai 7.050 6986 6.986 99,1  

13 Bao cao su 4.500 4.999 4.999 111,1  

Ghi chú:  

- Trong 31 ca dụng cụ tử cung có 29 ca đặt tại Trạm và 02 ca đặt tại cơ sở 

tư nhân. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN 

- Giao ban công tác Dân số tháng 06/2022. 

- Tiếp tục nói chuyện cộng đồng tại xã, thị trấn về công tác dân số trong 

tình hình mới; thực trạng và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; lợi ích 

khám sức khỏe tiền hôn nhân, lợi ích sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc 

SKSS VTN/TN 

- Tiếp tục cập nhật các thông tin biến động Dân số vào kho dữ liệu điện tử 

và chiết suất báo cáo kho dữ liệu. 

- Báo cáo Sơ kết 6 tháng công tác DS-KHHGĐ và truyền thông chuyển 

đổi hành vi quý 2 năm 2022. 

- 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 

theo Kế hoạch đầu năm. 

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

giới 11/7/2022./. 

 

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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