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CÔNG BÁO/Số 6/Ngày 05-5-2009
BCð CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG, LỒNG GHÉP DV CSSKSS, KHHGð

UBND TỈNH HÀ NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCð CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỒNG GHÉP DỊCH VỤ CSSKSS, KHHGð
Số: 420/KH-BCð

Phủ Lý, ngày 03 tháng 4 năm 2009

KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ
chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia ñình năm 2009
Thực hiện Công văn số 8088/BYT-TCDS ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y
tế về việc hướng dẫn triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép năm 2009 và Quyết
ñịnh số 300/Qð-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc
thành lập Ban Chỉ ñạo chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
sinh sản, kế hoạch hoá gia ñình năm 2009.
Ban Chỉ ñạo Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh
sản, kế hoạch hoá gia ñình (viết tắt SKSS, KHHGð) tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai
năm 2009 như sau:
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU

1. Mục ñích:
Nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, ñoàn thể xã hội và nhân dân
về vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai chiến dịch, thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ
chăm sóc SKSS, KHHGð ñối với việc giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở
lên, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.
2. Yêu cầu:
- Huy ñộng các cấp, các ngành, ñoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh
tăng cường tuyên truyền vận ñộng và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGð tại
các vùng ñông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn nhằm thực hiện các chỉ
tiêu về công tác dân số - kế hoạch hoá gia ñình (viết tắt DS-KHHGð) năm 2009.
- Các cấp, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn ñịa bàn, chuẩn
bị nhân lực và các ñiều kiện cần thiết ñể triển khai chiến dịch có hiệu quả.
II. MỤC TIÊU

- 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức triển khai Chiến dịch.
- Trên 90% số cặp vợ chồng trong ñộ tuổi sinh ñẻ ñược cung cấp các thông tin,
tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS, KHHGð.
- Thực hiện ñược từ 75% - 80% chỉ tiêu dịch vụ kế hoạch hoá gia ñình ñược
giao năm 2009.
- ðiều trị bệnh phụ khoa cho 90% - 95% ñối tượng ñược phát hiện mắc bệnh phụ
khoa khi thực hiện dịch vụ KHHGð tại các ñịa bàn triển khai Chiến dịch.
III. NỘI DUNG HOẠT ðỘNG

