
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  896  /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày  29 tháng 8 năm 2019
V/v tăng cường thực hiện 

công tác Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác  
   Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS -
KHHGĐ) của tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 
đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội 
của tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo công 
tác DS - KHHGĐ tỉnh công tác DS - KHHGD của tỉnh đang đứng trước những 
khó khăn, hạn chế, đặc biệt là mức sinh chưa ổn định, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 
đang có xu hướng gia tăng (như ở huyện Hữu Lũng tăng 17,4%, huyện Đình 
Lập tăng 21,2%, huyện Chi Lăng tăng 12,4%). Đặc biệt, tỷ lệ sinh con thứ 3 tập 
trung những nơi có mức sống cao, gia đình có kinh tế khá giả và một bộ phận 
cán bộ, đảng viên do hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai về chính sách dân số hiện nay 
để sinh thêm con; tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh còn ở mức cao (116,3 trẻ 
nam/100 trẻ nữ); các hoạt động tư vấn, truyền thông và việc triển khai các mô 
hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số vẫn còn nhiều hạn chế, tình trạng tảo 
hôn, có thai ngoài ý muốn của vị thành niên, thanh niên còn diễn ra ở cả thành 
thị và nông thôn... 

Để thực hiện có hiệu quả công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới, khắc phục những hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ 
quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và Nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác 
DS -KHHGĐ trong tình hình mới; chú trọng phát huy vai trò nêu gương của 
người đứng đầu, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, đơn 
vị phụ trách về thực hiện chính sách dân số; đổi mới và đa dạng các hình thức, 
phương pháp truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực 
tế của địa bàn, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên. Củng cố và phát 
triển các mô hình truyền thông ở cơ sở, nhất là những địa bàn có mức sinh và tỷ 
lệ sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh cao.  

2. Tiếp tục rà soát các cơ quan, đơn vị có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 
trở lên còn cao, triển khai các hoạt động cụ thể, bằng cách làm cụ thể, đề ra các 
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biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số phù hợp, nhằm giảm tình 
trạng tăng sinh, giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu tỷ số 
chênh lệch giới tính khi sinh. Xử lý kịp thời đúng quy định những đảng viên, 
cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân vi phạm chính sách DS - KHHGĐ và 
Luật Bình đẳng giới. 

3. Ngành Y tế phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành 
phố đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dân số và cơ 
cấu dân số; tập trung triển khai các mô hình, đề án đã được phê duyệt, phấn đấu 
hoàn thành các mục tiêu về công tác DS - KHHGĐ, góp phần hoàn thành các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2019 và tạo đà cho những năm 
tiếp theo. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác DS - 
KHHGĐ tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai 
thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Dương Xuân Huyên 
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