
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày  

Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 5463/BYT-TCDS ngày 09/10/2020 của Bộ Y tế về 

việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt 

Nam (26/12/1961 - 26/12/2021), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn 

thể, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình (DS-KHHGĐ) đối với sức khoẻ của mỗi người dân, mỗi gia đình và sự 

phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh. 

Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Triển khai hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới, quyết tâm phấn đấu 

hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của công tác DS-KHHGĐ. Thông qua các hoạt 

động hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác 

truyền thông, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận 

thức và hành động của toàn xã hội về công tác DS-KHHGĐ.  

2. Yêu cầu  

Các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam phải bám sát vào nhu 

cầu và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và được triển khai đồng bộ, 

thống nhất; lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông dân số.  

Các hoạt động tổ chức trang trọng, mang tính quần chúng và hướng về cơ sở; 

tạo được ấn tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY DÂN SỐ 

VIỆT NAM 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Nội dung 
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- Tăng cường các hoạt động truyền thông vận động, cung cấp thông tin đến 

cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về công tác dân số trong tình hình mới. 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội thi tuyên truyền viên dân số 

các cấp về công tác dân số, với sự tham gia của các ngành, tổ chức đoàn thể, nhà 

quản lý và những người có uy tín trong cộng đồng.  

- Tổ chức hoạt động truyền thông chuyên đề tại các địa bàn có mức sinh cao, 

mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh; địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; truyền thông đến đối tượng khó tiếp cận... 

b) Đơn vị thực hiện 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các 

huyện, thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

c) Thời gian thực hiện 

Trước và trong thời gian tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm 

ngày Dân số Việt Nam (từ nay đến hết ngày 26/12/2021). 

2. Các hoạt động tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam 

a) Nội dung  

- Tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam lồng ghép với hội nghị biểu 

dương cán bộ chuyên trách và cộng tác viên y tế/dân số cơ sở tiêu biểu các cấp phù 

hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn.  

- Liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở các cấp: dưới hình thức sân khấu 

hóa nhằm tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết số      

21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

công tác dân số trong tình hình mới, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương 

trình, dự án về dân số khác. Đặc biệt, tuyên truyền những vấn đề mà công tác dân 

số đang cần tập trung giải quyết về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số. 

- Hội nghị biểu dương những người có thành tích xuất sắc trong công tác 

truyền thông về dân số trong tình hình mới: trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả và 

những thành tựu đã đạt được của công tác dân số. Lựa chọn cán bộ tiêu biểu của 

tỉnh tham dự lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam và hội nghị biểu dương 

cán bộ dân số toàn quốc. 

b) Đơn vị thực hiện 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ 

chức Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam và tổ chức hội thi tuyên truyền viên 
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dân số cấp tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 

năm ngày Dân số Việt Nam. 

- UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 60 năm 

ngày Dân số Việt Nam lồng ghép với hội nghị biểu dương cán bộ dân số cơ sở tiêu 

biểu trên địa bàn huyện; tổ chức liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở cấp 

huyện và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn.  

c) Thời gian thực hiện 

- Liên hoan tuyên truyền viên dân số cấp huyện được tổ chức và hoàn thành 

trước ngày 15/9/2021. 

- Liên hoan tuyên truyền viên dân số cấp tỉnh được tổ chức và hoàn thành 

trước ngày 01/10/2021. 

- Hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam lồng ghép với Hội nghị 

biểu dương cán bộ chuyên trách và cộng tác viên y tế/dân số cơ sở tiêu biểu cấp 

tỉnh hoàn thành trước ngày 26/12/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 60 năm ngành Dân 

số Việt Nam được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã cấp hàng năm 

cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước năm 2021 và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

2. Căn cứ các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế về tổ chức các hoạt động Kỷ 

niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam, Sở Y tế xây dựng kế hoạch chi tiết và lập dự 

toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tài chính hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ 

chức Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động Kỷ 

niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức 

Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam cấp tỉnh; xét, chọn các tập thể, cá nhân đủ 

tiêu chuẩn, thành tích tham dự lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam và hội 

nghị biểu dương cán bộ dân số toàn quốc. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan 

tuyên truyền viên dân số cấp tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương thường trú trên địa 
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bàn tỉnh, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động hướng tới Kỷ 

niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam; thực hiện chiến dịch truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt, là 

những vấn đề mà công tác dân số đang cần tập trung giải quyết về quy mô, cơ cấu, 

phân bố, chất lượng dân số. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí cho các hoạt động 

kỷ niệm. 

- Tổng hợp kết quả các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định. 

2. Sở Tài chính 

 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức các 

hoạt động đúng quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông của tỉnh, các đơn vị liên quan tổ 

chức tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam. 

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức Liên hoan tuyên 

truyền viên dân số cấp tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân số trong tình 

hình mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW; lồng ghép công tác tuyên truyền với các 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và hệ thống thiết chế văn hóa các cấp.  

5. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền nội dung và các hoạt động Kỷ 

niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam, các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác DS - KHHGĐ nhằm tạo sự đồng thuận của 

dư luận xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia công tác DS-KHHGĐ. 

- Tăng số lượng chuyên trang, chuyên mục “Dân số và phát triển”, kịp thời 

biểu dương gương người tốt, việc tốt nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi 

về công tác dân số, bảo đảm quyền, trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy 

con tốt.  

6. Các sở, ban, ngành liên quan 

Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ 

chức triển khai các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam theo chức 

năng, nhiêṃ vu ̣của ngành, với các nội dung thiết thực, hiệu quả. 

7. UBND các huyện, thành phố 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 60 năm 

ngày Dân số Việt Nam trên cơ sở nội dung định hướng của Kế hoạch này và hướng 
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dẫn của Sở Y tế, phù hợp điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng huyện, thành phố. 

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh 

Tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách 

dân số theo quy định và phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm 

ngày Dân số Việt Nam trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Y tế;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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