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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
và thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-SYT, ngày 26 tháng 03 năm 2020 của Sở Y tế
tỉnh Đồng Tháp, về việc chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân,
mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 03 cao và vùng khó khăn tỉnh Đồng Tháp năm
2020. Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền
thông về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và thực hiện khám sàng lọc
bệnh phụ khoa, chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình huyện
Hồng Ngự năm 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU.
1. Mục tiêu chung:
Tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, chuyển đổi thái độ
hành vi về SKSS/KHHGĐ, đặc biệt đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh
sản, nữ chuẩn bị kết hôn, vị thành niên và thanh niên trẻ, những cặp vợ chồng đã
có 2 con một bề gắn với chăm sóc SKSS/KHHGĐ, tạo điều kiện cho mọi người
hiểu rõ hơn về việc tham gia thực hiện chương trình KHHGĐ nhằm thực hiện đạt
chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, nhất là các biện pháp tránh thai lâm sàng tại các
địa bàn; đồng thời khám, phát hiện sớm những bệnh tìm ẩn để kịp thời điều trị
thích hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi gia đình và toàn xã
hội.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Tổ chức triển khai thực hiện tại 10/10 xã, thị trấn trên đại bàn Huyện.
- Trong địa bàn tổ chức chiến dịch phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sau:
+ 100% đối tượng có nhu cầu được cung cấp các Kế hoạch hóa gia đình
phù hợp.
+ 100% phụ nữ đến khám phát hiện mắc bệnh phụ khoa thông thường
được hướng dẫn điều trị ở cơ sở y tế theo quy định.
+ 100% phụ nữ có nhu cầu hưởng thụ các gói dịch vụ đều được tư vấn về
SKSS/KHHGĐ.
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- Tại các xã, thị trấn triển khai chiến dịch thực hiện đạt 50% chỉ tiêu về
các biện pháp tránh thai năm 2020 và 100% gói dịch vụ viêm nhiễm đường sinh
sản trong quá trình thực hiện.
3. Chỉ tiêu cần đạt:
3.1. Gói KHHGĐ: Thực hiện 10/10 xã, thị trấn:
Tổng số cặp vợ chồng thực hiện biện pháp tránh thai là 4.640 trường hợp,
trong đó:
- Triệt sản: 12 trường hợp.
- Dụng cụ tử cung: 700 trường hợp.
- Thuốc cấy: 58 trường hợp.
- Thuốc tiêm tránh thai: 200 trường hợp.
- Thuốc viên: 2.930 trường hợp.
- Bao cao su: 740 trường hợp. (Đính kèm phụ lục I)
3.2. Gói dịch vụ viêm nhiễm đường sinh sản:
Tổng số khám là: 1.100 cas, trong đó:
- Soi nhuộm khí hư: 990 cas.
- Phiến đồ âm đạo: 42 cas.
- Chuyển các trường hợp mắc bệnh phụ khoa cần điều trị đến các cơ sở y
tế theo quy định nhất là bệnh nhân có Bảo hiểm y tế. (Đính kèm phụ lục II)
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
1. Công tác tuyên truyền vận động:
1.1. Nội dung tuyên truyền, vận động:
- Triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn thông qua các kênh thông
tin đại chúng và tổ chức các buổi truyền thông về các chủ trương, chính sách về
Dân số - KHHGĐ trong tình hình mới, đặc biệt tập trung tăng cường cung cấp
dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến các vùng đông dân, vùng có mức sinh
cao, tỷ lệ sinh con thứ 03 cao và vùng khó khăn trên địa bàn Huyện năm 2020.
- Tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện mục tiêu, chính sách Dân số KHHGĐ, vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 02 con, xây dựng gia đình hạnh
phúc, phấn đấu từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cá nhân, từng hộ gia
đình và toàn xã hội.
- Tuyên tuyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện tốt các biện pháp tránh
thai, đặc biệt là biện pháp triệt sản và thuốc cấy trong năm 2020.
- Tập trung nguồn lực mở đợt tuyên truyền diện rộng, cung cấp những
thông tin, số liệu cơ bản về kết quả thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ
trong thời gian qua đã đạt được và phát động tuyên truyền cho phụ nữ đến cơ sở
Y tế khám phụ khoa định kỳ mỗi năm 2 lần.
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- Treo băng rôn hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, ngày Dân Số Việt
Nam 26/12 và tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) trên các trục
đường chính tại địa bàn Huyện, xã.
- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho các nhóm đối tượng là nam
giới và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, các
biện pháp tránh thai, vấn đề về giới, Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc
sức khỏe Người cao tuổi, mất cân bằng giới tính khi sinh,… nhằm cung cấp
thông tin, kiến thức, sự hiểu biết và là trách nhiệm chung để cả nam giới và phụ
nữ đối xử bình đẳng cả ngoài xã hội cũng như trong gia đình.
1.2. Đối tượng, số lượng thực hiện:
- Phụ nữ và nam giới tuổi sinh sản, người cao tuổi trong toàn Huyện.
- Thực hiện ở 10 xã, thị trấn.
1.3. Địa điểm, thời gian thực hiện:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đơn vị xã, thị trấn
Long Khánh A
Long Khánh B
Long Thuận
Phú Thuận A
Phú Thuận B
Thường Lạc
Thường Phước 1
Thường Phước 2
Thường Thới Hậu A
Thường Thới Tiền
Tổng cộng

Số cuộc

Số người

04
03
04
03
03
04
04
03
02
03
33

Ghi chú

160
120
160
120
120
160
160
120
80
120
1.320

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
2. Thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ:
2.1. Công tác tuyên truyền, vận động:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng
như: Trên Đài Truyền thanh Huyện, Trạm truyền thanh các xã, thị trấn nhằm
cung cấp thông tin, nâng cao hiểu biết và khả năng lựa chọn biện pháp tránh
thai, các gói dịch vụ của đối tượng và người dân trong việc chăm sóc
SKSS/KHHGĐ, xây dựng gia đình ít con, thực hiện chính sách Dân số KHHGĐ, để cho đối tượng có nhu cầu đăng ký và tham gia thực hiện.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp đến các nhóm đối
tượng ưu tiên bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn như: Nói chuyện
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chuyên đề, họp nhóm, mít ting, vận động tuyên truyền trực tiếp đến hộ gia
đình…
- Tiếp nhận và cấp phát sản phẩm truyền thông về các gói dịch vụ chăm
sóc SKSS/KHHGĐ.
- Đối với gói dịch vụ phát hiện nhiễm khuẩn đường sinh sản cần tuyên
truyền, vận động cho đối tượng đến thụ hưởng gói dịch vụ hiểu rõ mục đích của
đội lưu động là chỉ khám sàng lọc, phát hiện bệnh cho phụ nữ 15 - 49 tuổi và đối
tượng mắc bệnh phụ khoa được điều trị tại cơ sở y tế theo quy định.
2.2. Điều tra quản lý đối tượng:
Thông qua hoạt động của mạng lưới cộng tác viên Dân số - KHHGĐ,
nhân viên y tế ấp rà soát các đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có
chồng, các cặp vợ chồng chưa áp dụng biện pháp tránh thai; các cặp vợ chồng
có hai con một bề là gái hoặc trai và có từ 02 con trở lên, có nhu cầu khám sức
khỏe sinh sản. Đăng ký và lập danh sách để hẹn thời gian đến khám.
2.3. Thời gian tổ chức thực hiện:
- Tổ chức 01 đợt, mỗi xã, thị trấn tổ chức khám 01 ngày, thời gian cụ thể
tuỳ theo đặc điểm của từng xã bố trí thời gian phù hợp.
- Dự kiến tổ chức khám trong khoảng tháng 06 hoặc tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm khám tại các Trạm Y tế xã, thị trấn (sẽ có lịch khám cụ thể
sau).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng Y tế:
- Phối hợp Trung tâm Y tế Huyện xây dựng kế hoạch triển khai tuyên
truyền vận động, thực hiện đợt khám sàng lọc chăm sóc SKSS/KHHGĐ theo
các nội dung của Kế hoạch.
- Theo dõi, giám sát các hoạt động chăm sóc SKSS/KHHGĐ trên địa bàn
Huyện, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo thực hiện.
2. Trung tâm Y tế Huyện:
- Tiếp nhận và cung cấp kinh phí, phương tiện tránh thai, tài liệu, phương
tiện truyền thông kịp thời phục vụ đúng thời gian của Kế hoạch.
- Thành lập Đội khám bệnh lưu động cơ cấu nhân sự đủ thành phần.
- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn dự trù cơ số thuốc cung ứng đầy đủ thuốc
thiết yếu cho những bệnh nhân có thẻ BHYT và chuẩn bị phòng khám đúng quy
định, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền vận động, thảo luận nhóm, tư vấn
hộ gia đình.
- Báo cáo nhanh tiến độ thực hiện hàng tuần vào đầu buổi chiều ngày thứ
6 kết quả thực hiện trong tuần các thông tin như: Báo cáo sơ kết sau kết thúc
mỗi đợt chiến dịch trong 15 ngày; Báo cáo tổng kết chiến dịch trong 15 ngày khi
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kết thúc chiến dịch đợt 2; Báo cáo đột xuất về Ủy ban nhân dân Huyện (qua
Phòng Y tế tổng hợp).
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm Chăm sóc
Sức khoẻ sinh sản - KHHGĐ năm 2020 trên địa bàn quản lý.
- Tăng cường công tác quản lý các cặp vợ chồng có hai con một bề là gái
hoặc trai và có từ 02 con trở lên để Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ phát
động tuyên truyền cho phụ nữ trên địa bàn xã, thị trấn.
- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 01 năm về Phòng Y tế theo quy định
(vào ngày 30 của tháng 5 và tháng 11).
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
Kinh phí thực hiện đã được bố trí trong dự toán đầu năm của Phòng Y tế.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện
tốt nội dung Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng Y tế;
- Trung tâm Y tế Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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