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KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới,
Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái năm 2021

Căn cứ Công văn số 101/TCDS-TTGD ngày 11/3/2021 của Tổng cục Dân
số - Kế hoạc hóa gia đình về việc định hướng thực hiện truyền thông, giáo dục
về công tác dân số năm 2021;
Thực hiện Kế hoạch số 4566/KH-SYT ngày 21/9/2021 của Sở Y tế tỉnh
Kon Tum về Kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh
thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái năm 2021.
Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền
thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 26/9, Ngày quốc tế người cao tuổi
01/10 và Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10 năm 2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Kêu gọi hành động từ lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban,
ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ y tế hưởng ứng
Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em
gái.
- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của mọi
tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu
quả các hoạt động hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao
tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm
2021.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động hưởng ứng phải được thiết kế trong một kế hoạch tổng thể;
nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai
đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các
hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các địa
phương, đơn vị hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người để đảm bảo
các yêu cầu về phòng chống dịch.
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II. Chủ đề, nội dung và các hoạt động truyền thông
1. Ngày tránh thai thế giới 26/9
1.1. Chủ đề: “Hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp
để không mang thai ngoài ý muốn”.
1.2. Nội dung
- Nâng cao nhận thức cho giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và
chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích phụ nữ và nam giới trong độ tuổi
sinh đẻ chủ động về hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng
đồng.
- Truyền thông nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu
sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa các
phương tiện tránh thai, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai
an toàn.
2. Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10
2.1. Chủ đề: “Chủ động thích ứng với già hóa dân số: Gia đình, cộng đồng
và toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.
2.2. Nội dung
- Truyền thông vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính
quyền, đoàn thể các cấp; các chức sắc tôn giáo; những người có uy tín trong
cộng đồng... về cơ hội, thách thức đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò
người cao tuổi (NCT) nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế
hoạch và đầu tư cho việc chủ động thích ứng với già hóa dân số; xây dựng môi
trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với NCT nhất là ở gia đình và cộng đồng.
- Tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về: Quyền, nhu
cầu chăm sóc sức khỏe của NCT; các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng
không kỳ thị và coi người cao tuổi là gánh nặng; cần quan tâm giúp đỡ, chăm
sóc sức khỏe và phát huy vai trò NCT; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng NCT
của gia đình và cộng đồng có NCT.
- Tuyên truyền về các văn bản liên quan đến chăm sóc NCT: Quyết định
1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Kế hoạch số
1211/KH-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chăm sóc sức
khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030…
- Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của NCT tại gia
đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung; thực hiện hướng
dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc bản thân, nâng cao
sức khỏe đối với NCT và gia đình có NCT; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa
bệnh của NCT với chất lượng ngày càng cao, với chi phí và hình thức phù hợp.
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3. Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10
3.1. Chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng
giới tính khi sinh”.
3.2. Nội dung
- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia
đình; Luật hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính
sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung,
đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái.
- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới
tính thai nhi: Pháp lệnh Dân số năm 2003; Nghị định số 104/2013/NĐ ngày
16/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều
của Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quyết định
số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề
án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2016 - 2025...
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy
của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vận động từng bước làm thay đổi
nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái.
III. Khẩu hiệu tuyên truyền: Phụ lục đính kèm.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Trung tâm Y tế huyện
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền về nội dung,
thông điệp và chủ đề của các ngày lễ; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương trong thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới.
- Chỉ đạo các trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai
các hoạt động truyền thông hưởng ứng, đảm bảo nội dung truyền thông phù hợp,
sát với nhóm đối tượng.
- Báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
trước ngày 25/10/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Tổng cục Dân số - Kế
hoạch hóa gia đình.
2. Trạm Y tế các xã, thị trấn, Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Môn
- Căn cứ vào các nội dung trên, triển khai các hoạt động truyền thông
hưởng ứng, đảm bảo nội dung truyền thông phù hợp, sát với nhóm đối tượng; tổ
chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông
thường xuyên, cần chú trọng các giải pháp để đảm bảo việc phòng, chống dịch
COVID-19.
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- Báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Y tế huyện (qua Phòng Dân số)
trước ngày 19/10/2021 để tổng hợp báo cáo về Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa
gia đình.
3. Các bộ phận trực thuộc
Theo chức năng nhiệm vụ của bộ phận tổ chức các hoạt động truyền
thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, Ngày Quốc tế người cao tuổi và
Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2021 theo tình hình thực tế của đơn vị.
Trung tâm Y tế huyện yêu cầu Trạm Y tế các xã, thị trấn và các bộ phận
trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chi cục DS - KHHGĐ;
- UBND huyện;
- Trung tâm VHTT – DL và TT;
- Lãnh đạo TTYT.
- Các Bộ phận trực thuộc TTYT;
- Lưu: VT, PDS.
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