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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: 1353/BC-YTVN Vạn Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Công tác Dân số - KHHGĐ 9 tháng đầu năm và 

 Kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi:  Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2022  

1. Các văn bản điều hành, tham mưu 

STT Trích yếu nội dung văn bản 
Đối tượng  

tác động 

Số CV, ngày 

tháng ban hành 

01 

Kế hoạch triển khai chương trình 

điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 

trên địa bàn huyện Vạn Ninh 

Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

170/KH-YTVN 

ngày 28/01/2022 

02 
Kế hoạch công tác Dân số-

KHHGĐ năm 2022 

Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

278/KH-YTVN 

ngày 23/02/2022 

03 
Kế hoạch giám sát hỗ trợ công tác 

DS-KHHGĐ năm 2022 

Chuyên trách Dân 

số xã, Trạm Y tế 

xã, thị trấn 

301/YTVN-DS 

ngày 28/02/2022 

04 
KH công tác truyền thông Dân số 

năm 2022 
Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

376/KH-YTVN 

ngày 14/3/2022 

05 
Kế hoạch thực hiện chuyên mục, 

phóng sự truyền hình về dân số 
Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

412/ KH-YTVN 

ngày 23/3/2022 

06 

Kế hoạch thực hiện Đề án 

MCBGTKS giai đoạn 2021-2025 

huyện Vạn Ninh 

TTYT, Phòng YT, 

các tổ chức XH, 

đoàn thể,.. 

1016/KH-UBND 

ngày 29/03/2022 

07 

Kế hoạch hoạt động chương trình 

truyền thông Dân số trên địa bàn 

huyện Vạn Ninh đến năm 2030 

Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

460/KH-YTVN 

ngày 04/04/2022 

08 

Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên 

giai đoạn (2022-2030) 

Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

523/KH-YTVN 

ngày 18/04/2022 

09 

KH truyền thông hưởng ứng ngày 

Thalassemia thế giới (8/5) năm 

2022 

Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

563/KH-YTVN 

ngày 27/4/2022 
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10 
Kế hoạch truyền thông hưởng ứng 

Ngày Dân số thế giới 11/7/2022 

Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

889/KH-YTVN, 

ngày 04/7/2022 

11 

Kế hoạch Triển khai Đề án nghiên 

cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ 

máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp 

liên ngành làm công tác dân số và 

phát triển huyện Vạn Ninh 

TTYT, Phòng YT, 

các tổ chức XH, 

đoàn thể,.. 

2444/KH-UBND 

ngày 22/07/2022 

12 

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 

Truyền thông về bình đẳng giới của 

Ngành Y tế đến năm 2030 trên 

huyện Vạn Ninh 

TTYT, Phòng YT, 

các tổ chức XH, 

đoàn thể,.. 

3000/KH-UBND 

ngày 29/8/2022 

13 

Kế hoạch truyền thông hưởng ứng 

Ngày Tránh thai Thế giới, Ngày 

Quốc tế Người Cao tuổi và Ngày 

Quốc tế Trẻ em gái năm 2022 

Khoa Dân số, Trạm 

Y tế xã, thị trấn 

1267/KH-YTVN 

ngày 19/9/22 

2. Các hoạt động chuyên môn triển khai 

- 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 

quý II và quý III  năm 2022. 

- Phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa thực hiện 01 chuyên 

mục, phóng sự truyền hình tại xã Vạn Hưng (ngày 15/04/2022) và thị trấn Vạn Giã 

(ngày 05/10/2022).  

  - 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 và Sáng 04/10), xã Vạn Thạnh (Sáng ngày 11/6), xã Xuân Sơn 

(Sáng ngày 21/6) và xã Vạn Hưng (Chiều ngày 30/6), xã Vạn Long (ngày 12/07), xã 

Đại Lãnh ngày (14/07), xã Vạn Thắng (ngày 22/7), xã Vạn Phú  (ngày 29/7). 

- Tiếp tục duy trì Đề án Sàng lọc trước sinh & Sơ sinh tại Trung tâm Y tế  và 

Câu lạc bộ tư vấn Tiền hôn nhân tại Thị Trấn Vạn Giã. 

- Triển khai Cuộc thi chụp ảnh gia đình hoặc quay clip gia đình cùng nhảy thể 

hiện thông điệp“Gia đình sạch khuẩn-Gắn kết yêu thương” do Tổng cục Dân số-

KHHGĐ, Bộ Y tế với sự đồng hành của Aiken Việt Nam tổ chức. 
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- Tham gia 06 bài dự thi chụp ảnh gia đình thể hiện thông điệp“Gia đình sạch 

khuẩn-Gắn kết yêu thương” do Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế với sự đồng 

hành của Aiken Việt Nam tổ chức. 

 - Tham gia tập huấn về ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên 

ngành dân số do Tổng cục Dân số-KHHGĐ tổ chức tại tỉnh Cần Thơ ngày 22-

23/6/2022. 

 - Báo cáo kiểm kê kho phương tiện tránh thai miễn phí đến thời điểm 

01/07/2021. 

  - Triển khai Kế hoạch 3000/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện 

Vạn Ninh về Chương trình Truyền thông và bình đẳng giới trên địa bàn huyện Vạn 

Ninh đến năm 2030 và Công văn 4348/BYT-TCDS của Tổng cục DS về việc ổn 

định tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ đến cơ sở. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về thanh niên năm 2021 và từ đầu năm 

2022 cho Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. 

- Cung cấp số liệu thống kê 05 năm (2017-2022) về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết 21/NQ/TW về công tác Dân số trong tình hình mới cho Chi cục Dân số 

tỉnh. 

 3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu 9 tháng năm 2022 

T

T 
Nội dung 

Chỉ 

tiêu 

Thực hiện 

9 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 

 

870 

 

455 

415 

52,7 

 

Tỉ số GTKS 

là 109,6% 

Giảm 19,2 

 

 

           Giảm 1,9 

02 Tỷ suất sinh + 0,2‰ 7,93 ‰ Giảm 2,84 ‰ Giảm 2,64 ‰ 

03 

Tỉ lệ sàng lọc trước sinh 

TĐ. Tổng số ca sàng lọc 

trước sinh được hỗ trợ 

60 % 

50 

85% Tăng 25%  Giảm 15,2% 

04 

Tỉ lệ sàng lọc sơ sinh 

TĐ. Tổng số ca sàng lọc 

sơ sinh được hỗ trợ 

30% 

50 

1,7 

15 

Giảm 28,3 - 

05 

Tỉ lệ  cặp vợ chồng trong 

độ tuổi sinh đẻ hiện đang 

sử dụng BPTT  

76,5 76,8 Tăng 0,3 Tăng 1,9 

06 

Số người mới thực hiện 

BPTT hiện đại trong năm 
12.580 12.976 103,1 Giảm 1,4 

- Dụng cụ tử cung 350 255 72,9 Tăng 22,9 
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Trong đó miễn phí 70    

- Thuốc tiêm tránh thai  600 642 107,0 Tăng 8,8 

Trong đó miễn phí 33    

- Thuốc cấy tránh thai 80 4 5,0 - 

- Viên uống tránh thai 7.050 7.046 99,9 Tăng 2,6 

- Bao cao su 4.500 5.029 111,8 Tăng 3,2 

 

4. 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: 

TT Tên hoạt động 

Đối 

tượng 

tác động 

Tóm tắc kết 

quả 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

01 

Phát tin-bài trên 

đài truyền thanh 

xã 

Cộng 

đồng 

509 lần với 

2.855 phút, 

199 lượt tin-

bài 

Trạm Y tế 

xã, thị trấn 

Truyền 

thanh xã 

9 tháng 

2022 

02 
Thảo luận nhóm 

   

Phụ nữ 

15-49 

62 nh/904 

lượt đối 

tượng 

Trạm Y tế 

xã, thị trấn 

Hội liên 

hiệp phụ 

nữ 

9 tháng 

2022 

03 
Thăm hộ gia đình

   

Hộ gia 

đình 
2.556 lượt hộ 

Cán bộ DS 

xã và CTV 
Hộ sinh 

9 tháng 

2022 

04 

Sinh hoạt CLB tư 

vấn và khám sức 

khỏe tiền hôn 

nhân  

Thanh 

niên tiền 

hôn nhân 

9 lần/135 

lượt  đối 

tượng. 

Trạm Y tế  

thị trấn 

Đoàn 

Thanh 

niên 

9 tháng 

2022 

05 Tư vấn tại trạm  

Phụ nữ 

15-49 có 

chồng 

138 lượt 

khách hàng 

Trạm Y tế 

xã, thị trấn 
CBCT 

9 tháng 

2022 

06 Xây dựng chuyên Cộng 01 chuyên Truyền Khoa 15/4/2022 
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mục truyền hình đồng mục hình tỉnh Dân số 

07 
Nói chuyện cộng 

đồng 

Phụ nữ 

15-49 có 

chồng, 

VTN/TN 

10 buổi/466 

đối tượng 

Khoa 

Dân số 

Trạm Y 

tế   

9 tháng 

2022 

08 Khẩu hiệu 
Cộng 

đồng 
treo 44 câu 

Khoa 

Dân số 

Ban 

VHTT   

9 tháng 

2022 

09 Tọa đàm 

Lãnh 

đạo, 

CBVC, 

CTV 

9 buổi/145 

đối tượng 

Khoa 

Dân số 

Trạm Y 

tế   

9 tháng 

2022 

 

5. Công tác đào tạo 
Cử cán bộ tham dự lớp tham dự Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần 

mềm MIS theo Thông tư 01/2022/TT-BYT phiên bản cấp tỉnh/huyện mới năm 2022, 

tập huấn về ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, bồi 

dưỡng  báo cáo viên cấp tỉnh, huyện về Dân số và Phát triển tại tp.Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định và tham dự buổi truyền thông, tư vấn sản phẩm Đề án 818. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN SỐ 9 

THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Đánh giá chung 

- Lãnh đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ hoạt 

động truyền thông về dân số trên địa bàn. 

- Tổ chức quản lý tốt các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo chặt chẽ trong công 

tác qua giao ban hằng ngày, hằng tháng kịp thời phản ảnh tình hình để hướng dẫn 

hoạt động.  

2. Thuận lợi, khó khăn 

a. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh 

Hòa, cấp ủy đảng, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, 

đoàn thể liên quan. Các hoạt động luôn được tổ chức, phối hợp triển khai một cách 

đồng bộ, chặt chẽ và đảm bảo đúng tiến độ đề ra.  

- Đội ngũ cán bộ từ huyện đến chuyên trách các xã thị trấn và lực lượng cộng 

tác viên luôn tham gia tích cực, các hoạt động truyền thông về Dân số và phát triển ở 

cơ sở được tổ chức thường xuyên. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục vẫn phát huy thế mạnh và được xem là một 

trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 
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b. Khó khăn 

- Tiền thù lao Cộng tác viên (CTV) chưa được chi trả kịp thời (21 tháng chưa 

chi trả tiền cho CTV). Làm ảnh hưởng đến kết quả thu thập cập nhật thông tin biến 

động về dân số-KHHGĐ của CTV.  

- Do tình hình kinh phí của chương trình Y tế-Dân số chưa được cấp kịp thời, 

nên đã ảnh hưởng đến việc triển khai công tác Dân số, đặc biệt là hoạt động truyền 

thông dân số cộng đồng. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Hiện nay công tác Dân số đã có nhiều thay đổi về nội dung hoạt động; đề 

nghị Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh mở các lớp tập huấn cho đội ngũ Cộng tác viên 

và cho cán bộ làm công tác Dân số ở trạm Y tế nắm bắt thêm kỹ năng tư vấn và nội 

dung mới về công tác truyền thông nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.  

 III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỒI NĂM 2022 

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

công tác Dân số của Bộ Chính trị về đẩy mạnh chính sách Dân số/KHHGĐ và Pháp 

lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số có hiệu lực từ ngày 01/02/2009. 

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022: 

 

T

T 
Nội dung 

Chỉ 

tiêu 

Thực hiện 

9 tháng 

Kế hoạch thực hiện 

3 tháng cuối năm 

01 Tổng số sinh 1.650 870 780 

02 Tỷ suất sinh + 0,2‰ 7,93 ‰ 11,0‰ 

03 

Số người mới thực hiện 

BPTT hiện đại trong năm 
12.580 12.976 12.780 

- Dụng cụ tử cung 350 255 95 

- Thuốc tiêm tránh thai  600 642 600 

- Thuốc cấy tránh thai 80 4 6 

- Viên uống tránh thai 7.050 7.046 7.050 

- Bao cao su 4.500 5.029 5.029 

- Ban hành Kế hoạch hoạt động truyền thông Tháng hành động Quốc gia về 

Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12). 

- Phối hợp các Trường PTCS/PTTH thực hiện chương trình ngoại khóa về nội 

dung giáo dục y tế-dân số, giới tính, bình đẳng giới, bạo lưc và xâm hại trẻ em, sàng 

lọc trước sinh và sơ sinh, SKSS/vị thành niên-thanh niên phù hợp với các cấp học 

theo các chuyên đề phổ thông. 
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- Tiếp tục thực hiện chuyên mục truyền hình về dân số.  

- Nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng, phối hợp các Trạm Y tế và Trung tâm 

học tập cộng đồng xã về nội dung Y tế - dân số. 

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

KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử. 

 Trên đây là tình hình thực hiên công tác Dân số-KHHGĐ 9 tháng đầu năm và 

kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2022 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 (VBĐT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Lương Đăng Trường 
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