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Quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình
mới, từ tình hình thực tiễn của tỉnh, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khoá XVI, họp 2 ngày từ 19/4 - 20/4/2018 đã thống nhất ban hành Chương
trình hành động với những nội dung sau:
L TÌNH HÌNH T H ự C HIỆN CÔNG TÁC DÂN SÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII, 12 năm thực hiện
Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03NQ/TU, ngày 26/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV và các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác dân số và kế hoạch
hóa gia đình (dân số - KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ và đạt được
những kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về dân số - KHHGĐ được các cấp ủy Đảng, chính
quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức trong cán bộ, đảng viên
và Nhân dân. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về dân số tiếp tục được
đổi mới về phương pháp, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp
với từng nhóm đổi tượng và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân số - KHHGĐ
trong từng thời kỳ; trong đó, hình thức truyền thông trực tiếp của đội ngũ cộng tác
viên dân số là hình thức mang lại hiệu quả cao. Nhận thức và hành động của toàn
xã hội về dân số - KHHGĐ đã được nâng lên rõ rệt.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã coi công tác
dân số là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố cơ
bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân con người, từng gia đình
và xã hội; việc cụ thể hóa và ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực
tiễn địa phương, trong đó đề ra nhiều biện pháp, giải pháp có tính khả thi1.

1 Tình ủy ban hành N ghị quyết số 03-NQ /TU, ngày 26/7/2006, H Đ N D tỉnh ban hành N ghị quyết số 06/2010/N Q j
HĐND ngày 20/4/2010 về chính sách dân số - KHHGĐ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số
11/2017/N Q -H Đ N D ngày 29/7/2017 về chính sách dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị giai đọạn 2017 - 2020, tầm
nhìn đến năm 2030. U B N D tỉnh ban hành Kế hoạch số 3402/K H -U B N D ngày 05/10/2010 về việc thực hiện Nghị
quyết số 0 6 /2 0 10/N Q -H Đ N D cùa H Đ N D tỉnh ngày 20/4/2010 về chính sách dân số - KHHGĐ đến năm 2015, định

2

Hệ thống tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn
phù hợp với thực tế của từng địa phương2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên
môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước
cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác dân số được
chú trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới3.
Việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đã cơ bản dưp ứng được nhu
cầu của người sử dụng về sự đa dạng, thuận tiện và an toàn. Các chính sách hỗ trợ
và nguồn lực đầu tư cho công tác dân số được tăng cường4.
Các chỉ tiêu về giảm sinh trên địa bàn đạt được những kết quả khả quan5. Cơ
cấu dân số chuyển dịch theo hướng tích cực6, chất lượng dân số cải thiện về nhiều
mặt7. Hiện nay, Quảng Trị đang trong thời kỳ dân số vàng, tuổi thọ bình quân đạt
trên 68 tuổi.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số - KHHGĐ ở tỉnh thời gian
qua vẫn còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan
tâm đến công tác dân sổ, thiếu quyết liệt trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công
tác dân số - KHHGĐ tại địa phương. Tình trạng đảng viên sinh con thứ 3 trở lên
trong những năm trở lại đây có xu hướng tăng. Nội dung, hình thức tuyên truyền
về dân số - KHHGĐ còn chủ yếu tập trung vào việc thực hiện giảm sinh, các nội
dung về cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng dân số chưa được chú trọng đúng mức.
Sự phối họp hoạt động của các ngành, các cấp, các đoàn thể vẫn còn thiếu đồng bộ và
thường xuyên. Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số - KHHGĐ ngày càng giảm,
nhất là nguồn vốn từ Trung ương; chế độ hỗ trợ đãi ngộ đối với đội ngũ cộng tác
viên dân số còn quá thấp (150.000 đồng/tháng). Mức sinh vẫn còn cao (2,48 con)
chưa đạt mức sinh thay thế và có sự khác biệt giữa các địa phương. Cơ cấu dân số
có nhiều thay đổi, mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh. Chất lượng dân số
vẫn còn thấp, tình trạng quan hệ tình dục, có thai ở tuổi vị thành niên, tảo hôn, hôn
hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 919/KH-UBND ngậy 23/03/2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyá số 06/2010/NQ-HĐND giai đoạn
2016 - 2020 và Kế hoạch số 4617/KH-UBND ngày 18/9/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh ngày 29/7/2017 về chính sách dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Tri giai đoạn 2017 - 2020 vè tầm nhìn đến năm
2030.
2 Hiện nay, tỉnh có Chi cục Dân số - KHHGĐ; ở cấp huyện có Trung tâm D S/KHHGĐ; cấp xã bố tri một viên chức
tại Trạm Y tể phụ trách công tác Dân số - KHHGĐ và Ban DS/KHHGĐ; thôn bản có cộng tác viên dân sổ.
3 Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cơ bàn đã được chuẩn hóa theo quy định (hơn 90% công chức dân số cấp tình,
viên chức dân số cấp hụyện và 80% viên chức dân số cấp xã được đào tạo nghiệp vụ dân số cơ bản).
4 Như chính sách khuyên khích xây dựng mô hình thôn, bàn, khu phố không có người sinh con thứ 3 trờ lên; chính
sách hỗ trợ chi phí dịch vụ KHHGĐ cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ thù lao và mua thẻ BHYT tự
nguyện cho cộng tác viên (CTV) Dân số thôn, bản, khu phố.
5 Tỷ suất sinh thô đến nay chì còn 15,56%0, giảm 2,54%0 so với năm 2010, thấp hơn bình quân chung của cả nước
(cà nựớc đạt 15,74%o); Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trờ lên từ 22,5% (năm 2010) giảm còn 17,7% (năm 2017); Tổng
tỷ suât sinh (số con trung bình cùa một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) giảm từ 2,84 con năm 2009 xuống còn 2,46
con năm 2017. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,08%.
6 Nhóm dân số phụ thuộc trẻ (từ 0-14 tuổi) giảm dần, chiếm tỷ lệ khoảng 23,6% tổng dân số; nhóm dân số trong độ
tuổi lao động (từ 15-64 tuôi) tăng dần, chiếm tỷ lệ trên 67,3% tổng dân số; Tỷ số dân số phụ thuộc 48,5%. Tỷ số giới
tính khi sinh năm 2017: 112,6/100 (bình quân cùa cả nước 112,2/100).
7 Tỳ lệ trẻ ẹm dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng) từ 19,5% (năm 2010) xuống còn 14,1%; tỷ lệ trẻ em suy dinh
dưỡng (chiêu cao) giảm xuống còn 26,7% (năm 2017), giảm 6,2% so với năm 2010.
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nhân cận huyết thống ở đồng bào dân tộc ít người còn khá phổ biến. Phân bổ dân
cư, quản lý dân số còn bất cập. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành tổ chức
thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ ở cơ sở có mặt bất cập, thiếu tính thực tiễn.
II. Q U A N Đ IỂ M C H Ỉ ĐẠ O VÀ M Ụ C T IỂ U
1. Q uan điểm chỉ đạo

- Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Công tác dân số là một nội dung quan trọng của Chiến lược phát triến kinh tế
- xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao
chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.
- Công tác dân số phải chú trọng toàn diện cả mặt quy mô, cơ cấu, phân bố,
đặc biệt là chất lượng dân số và phải được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các
yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.
Từng bước chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
- Chính sách dân số phải bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ
của mọi người dân; giữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi
hành vi với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật; giữa việc mở rộng, úng dụng các kỹ
thuật mới vói việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.
- Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển. Tăng mức đầu tư từ ngân
sách địa phương cho công tác dân số, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa; tranh thủ sự hỗ
trợ của Trung ương, quốc tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.
- Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù họp với trọng tâm công
tác dân số trong từng thời kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy,
chính quyền các cấp và sự quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.
2. M uc tiêu

2.1. Mục tiêu tông quát
Giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân
số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì
mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; phát huy
lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý;
nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc
phòng của địa phương.
2.2. Mục tiêu cụ thể
* Đến năm 2025:
- Đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1
con), ổn định quy mô dân số 674.000 người.
- Giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,2%o - 0,3%o/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ
ba trở lên bình quân 1%/năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,1%.
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- Khống chế tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 112,5 trẻ trai/100 trẻ gái
- Tối thiểu có trên 35% thai phụ được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh và
60% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.
- Tối thiểu có 60% người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người
cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người
cao tuổi và các kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; 50% người cao tuổi có
khả năng tự chăm sóc, được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe;
30% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm và được lập
hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.
- Tối thiểu có 70% trẻ vị thành niên, Thanh niên hiểu biết cơ bản một số vấn
đề về dân số - KHHGĐ như các biện pháp tránh thai, tác hại tảo hôn, hôn nhân cận
huyết thống, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; 70% cha mẹ có con tuổi vị
thành niên/thanh niên hiểu biết, ủng hộ, hướng dẫn, hỗ trợ con cái chủ động tìm
hiểu thông tin, kiến thức và tiếp cận các dịch vụ dân số - KHHGĐ.
- Không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
* Đen năm 2030:
- Duy trì mức sinh thay thế, chủ động giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy
mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số và phân bổ dân cư.
- Giảm mức sinh chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng
bằng mức sinh chênh lệch trung bình của cả nước.
- Giảm tỷ số giới tính khi sinh và đưa tỷ số này ở mức dưới 109 trẻ nam/100
trẻ gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi khoảng 22%; tỷ lệ người già từ 65 trở
lên khoảng 11%; tỷ lệ dân số phụ thuộc chung đạt khoảng 49%.
- Tối thiểu có 70% thai phụ được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh và
90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tối thiểu
có 90% nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn.
- Tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt
tối thiểu 68 năm; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe,
được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở tập trung.
- Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ
157,5 cm; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức bình quân của cả nước.
- Bố trí, sắp xếp dân cư họp lý ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn
nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh. Đảm bảo người dân sống tại các vùng
biên giới, khó khăn được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội.
- Thực hiện việc đăng ký, quản lý dân cư theo hệ thống cơ sở dữ liệu thống
nhất toàn quốc.
III. N H IỆ M V Ụ V À G IẢ I PH Á P C H Ủ Y Ế U
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1. T ăng cư ờn g sự lãnh đạo của cấp ủy Đ ản g, chính quyền các cấp đối với
công tác dân sổ

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối
với công tác dân số, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa
có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài. Thống nhất nhận thức cả hệ thống chính trị và
tầng lóp» nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về chủ trương chuyển trọng
tâm chính sách dân số từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn
diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số trong mối quan
hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải xây dựng các chương trình, kế hoạch
hành động với các mục tiêu, giải pháp cụ thể; chủ động lồng ghép có hiệu quả các
yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của từng ngành, từng địa phương.
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, cần phân công trách nhiệm cụ
thể, cân đối nguồn lực, xác định lộ trình, bước đi rõ ràng; coi việc thực hiện tốt các
chỉ tiêu về công tác dân số là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Định kỳ
tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện. Tăng cường sự
phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Mặt trận các cấp, các
ban, ngành, đoàn thể xã hội và của cả cộng đồng trong công tác dân số.
Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực
hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng
nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
2. Đ ổi m ới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng đa dạng hóa
các hình thức, phương pháp truyền thông; nhất là trên các phương tiện thông tin
đại chúng, đội ngũ báo cáo viên các cấp và cộng tác viên dân số ở thôn, bản, khu
phố... nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, chuyển đổi hành vi về dân số
trên tất cả các lĩnh lực quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số phù hợp với đặc điểm
của từng vùng, từng nhóm đối tượng.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm
quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Ưu tiên tập trung
tuyên truyền tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển và các vùng,
đối tượng có mức sinh cao.
Nâng cao nhận thức, hành vi về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo
dục về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tạo dư luận xã hội lên án hành vi
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phân biệt, đối xử giới, khẳng định vai trò, con cái trong gia đình, không phân biệt
nam hay nữ trong việc nuôi dưỡng, thờ cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người
dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh
dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao
nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống.
Nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình truyền thông tại
cộng đồng như mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân; câu lạc bộ người cao tuổi giúp
người cao tuổi; mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên và một số mô
hình khác.
Đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, tài liệu, phưong pháp
giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giới và bình đẳng giới trong và ngoài nhà
trường theo hướng hiện đại, khoa học.
3. Kiện toàn tổ chúc máy, nâng cao năng lục đội ngũ cán bộ làm công tác dân số

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số tỉnh đến cơ sở theo
hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả gắn với Ke hoạch của Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Đe án
của UBND tỉnh liên quan đến nội dung đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng thời quản lý
chuyên môn thống nhất. Thực hiện việc sáp nhập Trung tâm dân số -KHHGĐ vào
trung tâm y tế cấp huyện. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nâng cao hiệu quả hoạt
động của đội ngũ cộng tác viên ở thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư.
Đấy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực nhằm
thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp, các ngành đáp
ứng với yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển.
Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối
hoạt động của các ngành, cơ quan có chức năng quản lý các lĩnh vực liên quan đến
công tác dân sổ và phát triển.
Tăng cường ứng dụng cộng nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ,
tạo thuận lợi cho người dân. Triển khai thực hiện đăng ký dân số và cơ sở dữ liệu
dân cư quốc gia, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội. Cung cấp số liệu đầy đủ, tin cậy
và dự báo dân số chính xác phục vụ việc lồng ghép các yếu tố dân số trong xây
dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát
triến kinh tế - xã hội của địa phương.
4. P hát triển m ạng lưới và nâng cao chất lư ợng dịch vụ về dân số
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Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ
dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số.
Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động mạng lưới dịch vụ
kế hoạch hóa gia đình phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng. Thực hiện
cung cấp miễn phí cho các đối tượng chính sách xã hội; trợ giá phương tiện tránh
thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho người có thu nhập thấp, vùng kinh té xã
hội khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa phương tiện tránh thai, dịch vụ chăm sóc sức
khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại các khu vực thành thị, nông thôn,
chuyển dần từ xã hội hóa từng phần, từng bộ phận sang xã hội hóa hoàn toàn.
Phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật
trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn, kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn
nhân. Tăng cường kết nối, hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài công lập.
Đổi mới phương thức cung cấp, đưa dịch vụ tới tận người sử dụng; thúc đẩy cung
cấp dịch vụ qua mạng.
Sắp xếp lại hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo hướng đẩy mạnh
xã hội hóa, tạo lập môi trường thân thiện, hòa nhập giữa các nhóm đối tượng và
với xã hội.
Xây dựng hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế công lập.
Khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; cơ sở cung cấp các
loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, giải trí của người cao tuổi.
Ưu tiên đầu tư nguồn lực nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực xã hội
phát triển các cơ sở cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản bảo đảm các nhóm dân số
đặc thù như trẻ em, người khuyết tật, người bị di chứng chiến tranh, người cao
tuổi, đồng bào dân tộc ít người, người di cư... đều thực sự bình đẳng về cơ hội
tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển.
Đẩy mạnh nghiên cứu về dân số và phát triển, nhất là các vấn đề mới, trọng
tâm về cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số và lồng ghép yếu tố dân số vào kế hoạch
phát triến của từng ngành, từng lĩnh vực. Tăng cường họp tác phát triển mạng lưới
nghiên cứu về dân số và phát triển.
5. H oàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,
tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung và ban hành một số chính sách, quy định về
công tác dân số phù hợp với yêu cầu chuyển hướng của công tác dân số, cũng như
thực tế của địa phương.
Tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của địa phương đối
với công tác dân số như: Chính sách khuyến khích xây dựng mô hình thôn, bản,
khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên; hỗ trợ triển khai chiến dịch truyền
thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến các xã có mức sinh cao,
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xã khó khăn; nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào dân tộc thiểu số; chi phỉ
thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận
nghèo; chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi
sinh con đúng chính sách dân số...; xem xét điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ
cho cộng tác viên dân số thôn bản, khu phố, cụm dân cư phù họp với yêu cầu
nhiệm vụ của đội ngũ này trong tình hình mới.
Nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm và thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ,
nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã
hội như: Chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các cặp vợ chồng sinh con
một bề gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó
khăn, đặc biệt khó khăn. Chính sách khuyến khích người cao tuổi tham gia các
hoạt động kinh tế - xã hội.
Rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, khu chế
xuất, chủ động chuẩn bị các điều kiện để dân cư được phân bố tương úng, phù hợp
với sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tùng vùng và
trong chiến lược tổng thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dụng chính sách
chuyển cư hợp lý; thúc đẩy phân công lao động và phân bố dân cư giữa các vùng,
nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có đồng bào dân tộc ít người sinh
sống.
6. Đ ảm bảo nguồn lực cho công tác dân số

Tăng nguồn lực đầu tư của địa phương cho công tác dân số, đồng thời tranh
thủ sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước nhằm bảo đảm nguồn lực, đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân
số của địa phương.
Đẩy mạnh xã hội hóa, có chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, phân
phối, cung cấp các phương tiện, dịch vụ trong lĩnh vực dân số.
Phát triển thị trường, đa dạng hóa các gói bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm nhà
nước, bảo hiếm thương mại với nhiều mệnh giá tương ứng các gói dịch vụ khác
nhau đế các nhóm dân số đặc thù đều bình đẳng trong việc tham gia và thụ hưởng
các dịch vụ phúc lợi, an sinh xã hội.
IV. TỞ C H Ứ C T H ự C H IỆ N

1. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội
có trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền 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 và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ đến cán bộ, đảng viên
và các tầng lóp Nhân dân; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.
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2. Đảng đoàn HĐND tỉnh, ban cán sự đảng ƯBND tỉnh căn cứ Chương trình
hành động của Tỉnh ủy, tình hình của địa phương tiến hành rà soát, bố sung, điều
chỉnh và ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác dân số.
3. Giao ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh
ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII và kịp thời báo cáo, tham mưu giúp Ban Thường vụ
Tỉnh ủy chỉ đạo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động này./.
Nơi nhân:
- Ban Bí thư Thung ương Đảng,
- Ban cán sự Đảng Chính phủ,
-Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban cán sự Đảng Bộ Y tế,
- Vụ địa phương 3 Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các BCS Đảng, Đảng Đoàn,
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ
Số 424-BS/VPHU
Nơi nhân:

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ

Đã ký

Nguyễn Văn Hùng

Sao lục

Hải Lăng, ngày 11 tháng 5 năm 2018

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỨGUÁNH v ả n p h ò n g

- Các cấp ủy trực thuộc,
- UBND huyện,
- Lưu VPHU.

Nguyễn Hữu Trung

