
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2018

V/v tuyên truyền về công tác dân số
trong tình hình mới

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 4568/KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ và
Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện 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, Sở Thông tin và Truyền
thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước về công tác dân số; nội dung Kế hoạch số 4568/KH-UBND ngày
11/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-
CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy
Khánh Hòa thực hiện 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 đến
cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về tầm soát,
chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh, về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết
thống; nâng cao chất lượng cuộc sống – chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại
cộng đồng và có kế hoạch chủ động chuẩn bị cho tuổi già khi còn trẻ; thường
xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp
lý.

- Tuyên truyền thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2
con, đảm bảo quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt;
tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Thông tin về tác động của dân số và chất lượng dân số đến sự phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương; giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm hay, các
tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Đưa tin phản ánh các sự kiện truyền thông hàng năm (Ngày Quốc tế
phòng chống tan máu bẩm sinh 8/5, Ngày Dân số thế giới 11/7, Ngày Quốc tế
Người cao tuổi 01/10, Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10, Ngày Dân số Việt Nam
26/12…); các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và
Ngày Dân số Việt Nam 26/12 tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.



2

2. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Y tế (VBĐT);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP
(VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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