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BØYTE 
TONG CVC  DAN sO- 

KE ROICH HOA GIA  DINH 

S& jJ /TCDS-TTGD 
V/v dinh huóng thrc hin truyn thong, 
giáo dic ye cong tác dan s6 nrn 2020 

CQNG HOA XA HQI CUt) NGHIA VIT NAM 
Doe  1p  -  Tr do - Hnh phüc 

Ha N5i, ngày , rháng c22 nãm 2020 

ca
gal: .¼. . 

cAN 

hin Nghj quyt s 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 cia Hi nghj ln 
thu sáu Ban Chap hành Trung uong Dãng khóa Xii v cong tác dan s trong tmnh 
hmnh mâi, Nghj quyêt so 1371NQ-CP ngày 3 1/12/2017 cüa Chinh phü ban hành 
Chirong trInh hành dng cCia Chinh phi thirc hin Nghj quyt S6 21-NQ/TW và 
ChMn hrqc Dan s Vit Nam dn nãm 2030, vâi tr9ng tam duy tn 6n djnh v 
quy mO, co câu, phân bô, dc bit là cht hrçxng dan s6;  giãrn thiu rnt can bang 
gi&i tinh khi sinh, tn dung cci cu dan so yang. thIch ang vâi già hóa dan s& 
phân b6 dan s6 hqp 1 và nãng cao cht h.rçxng dan s, gop phn hon thành các 
chi ti&i k hoch v dan s6 nãrn 2020, T6ng ciic Dan s - K hoach hóa gia dInh 
(IDS-KHHGD) xin giri Qu ccx quan dj.nh htthng tnin khai cong tác truyn 
thOng, giáo diic v DS-KHHGD nàrn 2020 (N5i dung clii tilt xin xem phy lyc 

gièi kèm). 

T6ng cc DS-KHHGD trãii tr9ng d nghj các b, ban, ngành, doàn th day 
manh the ho?t dng truyên thông theo chü d& thông dip vâ khu hiu tuyên 
truyn do TOng cic DS-KHHGD eung cp. 

Mç.i chi tit xin lien h: Tng cc DS-KHHGD, ngô 8, TOn Tht Thuyt, 
phiràng M DInh H, qun Nam Tr Liêm, Ha Ni hoc Die Mai Xuân Phuang, 
Phó Vii tnr&ng Vii Truyn thông - Giáo djc, Tong eiic DS-KHHGD, din thoai: 
0904.38 8.66g, email: rnaixuanphuong.ttgdgma l. corn). 

Iran tr9ng cam 0Th!. 

]Voj ,,/iân: 
- Nhir trCm 
• Thtr trithng D Xuãn TuyCn (dé b/c); 
- Unh do Tong cvc; 
- Cãc VifDrn vi thuc Tang  cic; 
-Ltru: VT, f]GD(05 bàn). 

TONG CIJC TRUNG 



Ni dung 
Djnh hir6ng thirc hin truyn thông, giáo diic v cong tác dan s nãm 2020 

(Kern theo cóng van so: 4V /7tDS-77'GD ngay2 tháng nãrn 2020) 

L Cn cfr thic hin 

Can c'Cr Nghj quy& s6 21-NQ/TW ngày 25/10/20 17 cCa F1.i nghj In th 
sáu Ban Chp hành Trung ixong Dàng khóa XII v Cong tác dan s trong tmnh 
hmnh mâi; 

Can cü Nghj quyt s I 37/NQ-CP ngày 31/12/2017 cüa Chinh phi ban 
hánh Chirong trInh hành dng ci.'ia Chmnh phU thic hin Nghj quyêt so 21-
NQ/TW ngày 25/10/20 17 v cong tác dan s trong finh hmnh mdi; 

Can cü Quy& djnh s6 1679/QD-1Tg ngãy 22/11/2019 cüa Thi tithng 
ChInh phfi v vic phé du.ye Chin 1uc Dan so Vit Narn den näm 2030; 

Can cü Quyt djnh s 468/QD-TFg ngày 23/3/20 16 cüa Thu ttràng 
ChInh phü v vic Phê duyt D an "Kim soát Mt can b&ng giâi tInh khi sinh 
giai do?n. 2017-2025" và Chi thj s 04/CT-BYT ngày 15/3/20.16 cüa B tnxâng 
Bô Y t v vic tang c.r&ng giãi quyt tInh trng mat can bang giOi tmnh khi sinh; 

Can. cir Quyêt djnh s6 2348/QD-'l'lg ngày 05/12/2016 cüa Thu flthng 
Chmnh ph'ü v vic phé duyt D an "Xay drng và phát trin mng !uâi y t ci 
sà tron.g tlnh hinh rnâi"; 

Can ccr Quyt djnh s 7539/QD-BYT ngày 28/12/2016 cüa B tru'Ong 
B Y th v vic ph.ê duyt "Chixung trInh hành dng truyn thông chuy&n d& 
hành v v. Dan s vã Phát triên giai doan  2016-2020"; 

Can th Quyt dj.nh s 7618/QD-BYT ngây 30/12/2016 cua B truàng 
B Y t v vi.c phê duyt D an "Chàrn soc süc khôe ngixi cao tuôi giai 
doan 2017-2025"; 

Can cü Quy& dnh s 906/QD-BYT ngày 15/3/2017 cüa B tnthng 
B Y t k..ban hânii D an "Tang ctr&ng ux vn Va cung cp djch vi DS-
KHHGD cho vj thành niên và than.h niên (VTV/TN) giai don 2016-2020". 

Cn ci QuyCt djnh s 718/QD-BYT ngày 25/02/2019 cüa BO trtthng 
B Y th phé duyt D an tip tc dy manh  rn& rng xä hi hOa cung cp 
PITT, hang bOa vã djch vi KH.HGD/SKSS dn nãm 2030. 

Can ct COng van s 626/BYT-TCDS ngày 13/02/2 020 cüa B tnràng 
BO Y t v vic thirc hin k hoich cong tác dan s näni 2020 giri Sà Y t các 
tinh, thành ph6 trrc thuc trung uong. 
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H. Mic tiêu 

Tuyén truyè.n to sr th6ng nhát nhn thirc cfia Ca h thÔng chirth trj va cac 
tng lop nbân dan, t?o  sr dng thun cao trong toàn xã hi d thirc hin các rni1c 
tiêu cüa Chiên h.rctc Dan s6 Vit Nam dn näm 2030: Duy tn vung chic müc 
sinh thay th; dim ti s giâi tfnh khi sinh v mtre can b&ng tr nhiên; tn dvng 
hiu qua ca cAu dan s yang; thIch 1mg vâi già bOa dan s; phân b dan s hgp 
l và nâng cao chAt iuqng dan s& gop phn phát triên dt nuOc nhanh, bn vüng. 

Day manh cOng tac tuyén truyén van dông, huy dOng cong dông va 
truyn thông chuyên d6i hành vi v dan so và phát tnin trong tInh hInh mOi 
nMm chuyn di nhn thlrc, thai d, hành vi cüa các nhOrn di tuqng, gOp phn 
hoàn thành các chi tiêu k hotch narn 2020. 

ilL DIi ttrqng 

1. Di ttrçrng tuyên truyên vn dng gôm: Lãnh dao Dãn.g, chInh quyn, 
các nhà hoch dnh chInh sách, các nba quãn 1i các cp. 

2. Di tirqug fruyén thông chuyn dôi hãnh vi gm: Phv n, narn giói 
Va CC cp vq chng trong d tuôi sinh dê; bà mc mang thai, bâ mc mâi sinh; vj 
thành niên vâ thanh niên; ng.thi cao tuM; ngithi cung cp djch vii y t; phi nr va 
na.m giói thuc nhOm dan di cir, dan tc thiéu s, ngithi khuyt tat... 

3. D6i ttrçrng huy dng ng thing grn: Các to chi:rc ch.inh trj - xã hi, 
nhthig nguOi cO uy tin trong cong  dng, dOng h9, gia dInh, tnrâng tOc, già lang, 
tru&ng ban, chlrc s&c tOn giáo; các th chüc phi chInh phü, nhftng nguii n& ti&ng 
tro.ng các linh vtjc xâ hi vn hOa ngh thut, th di,ic th thao, các doanh nghip 
trong Va ngoài ntrâc... 

IV. Ni dung truyn thông 

Các boat dng truyM thông nãrn 2020 tp trung vào tuyên truyên ye quy 

mO, ca câu:, phân b6 và chAt luqng dan s trong rnOi quan h hu Co vOi phát 
trin kinh t - xa hi; duy trI mIre sinh thay th& giàm thiu mAt can bang giOi 
tinb khi sinh, tn dung co cAu dan s yang, thich i.irng vOl già hOa d s& phãn b6 
dan s hcip i Va nâng cao chAt krccng dan s& 

I. Quy mo dan so 

Xãy dmg ni dung, hinh thlrc tuyên truyen, 4n dng phii hcip vOi thl/c 
tr.ng ti Crc sinh cüa tlrng da phuong theo huling: Di vOn tinh chixa dat mIre sinh 
thay thA: tip t1c tuyên truyn các ni dung, thông dip d giãm sinh nhAm dat 
mIre sinh thay thA birth quan trong toàn tinh; truyn thông v Igi ich clia 
KHHGD, quy mO gia dinh nhO, khOng dé slim, khOng dé dày. Dôi vOi nh&ng 

tinh dâ dat mIre sinh thay th hoc dual mIre sinh thay thA: tuyên truyn cac ni 



dung, thông dip d mi cp vq chng sirth di hai con, duy tn khoâng cách giüa 
các in sinh, n djih müc sinh.,. 

Tuyên truyn v sir cn thi& cung 1rng dy dü các ph.ucing tin tránh thai, 
darn bâo an ninh hang hóa các phi.wng tIn tránh thai; không d tinh trng nyi 
thüa, ncii thi&i, ãnh hu&ng dn cong tác KHF GD. Tip tic tuyn truyn v sir 
thuân tiên cua viOc mua va six dung cac phuong tiên tranh thai thông qua tiôp thi 
xã hi, xâ hi hóa cung cp PUT, hang hóa vâ djch vi,i KHHGD/SKSS... 

2. Co cu dan s 

2.1. Giãm thiu rnt can bng gi&i tIub khi sinh 

Truyn thông v thc trng t s giói tinh kh.i sinh t?i  dja phuang, 
nguyen nhân, h 1iiy và giãi pháp thông qua vic tuyén truyn v& Quy.t djnh s 
468/QD-TTg ngày 23/3/2016 cUa Thu tithng ChInh phii v phé duyt D an 
Kim soát mt can bang giài tinh khi sinh giai do?n 2016-2025; Chi thj so 
04/CT-BYT ngày 15/3/2016 cia B tnithng B Y té v vic tang cix&ng giài 
quy& tInh trng mt can bang gidñ tinh khi sinh. Dy mnh cong tác 
truyn thông, giáo dtic y các quy djnh cUa pháp 1ut v ngh.iêm cAm iira chçn 
giói tInh thai nhi, Chü trong tuyén truyn, ph bin các Lut BInh ding giôi, 
Lut Phàng, chng bao  hrc gia dinh; Lut HOn nhãn vâ Gia dInb, néu cao vai trà 
cüa phii n trong xã hi hin nay. 

DAy manh  truyn thông, giáo diicnãng cao nhn thüc, chuyn di barth vi 
v blnh dAng gkii, không lra chQn giài tinh, nCu cao vai trô cia phi nü trong 
gia dinh và xa hi. Cht tr9ng truyn thÔng to dix iutn xa hi phé phán the 
h.ành vi lira chçn gi&i tinh thai nhi và üng h ngir&i phát hin các hành vi 
vi phm pháp lut trong !Tnh c nay. 

Tuyên truyM nâng cao dao  dCrc ngh nghip, thüc chAp hânh. pháp 1ut 
cüa can b y t& chrn dirt tinh trng lam  dung khoa h9c cong ngh d hja chçn 
giâi tInh thai nhi duâi rni hInh thirc. 

2.2. Tn ching hiu qua co cu dan s6 yang, Ing ghép bin dan s vào 
k hotch phát trin kinh t - xã hi 

CAn tp trung tuyen truyn v các giãi pháp phát huy lqi th cüa ca cAu 
dan s6 yang: Tip tiic duy trI vthig chic müc sinh thay th nhm phát huy Igi th 
giai doan  c cAn dart s yang, qua do tang Ca hi vic lam, nhAt là nhtng vic 
ham tao giá tr gia tang, da dng hóa ngành ngh a nOng thôn; nâng cao chAt 
hrçmg d tao  nghã, d to theo nhu eAu thj tnthng lao dng... Xây drng và 
hoàn thin h thng các chfrnh sách sir ding lao dng, lAy hiu qua lam vic là 
tiêu chI tin tiCn hang dAn trong sr dimg và dâi ng lao &ng. 
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Tuyên truyn và cung cp thông tin, s lieu, ni dung, phng pháp, 
quy trinh i&ig ghép các bin s v dan s trong phát triM t&i các cap ày Dãng, 
chInh quyM, t chüc chInh trj - xA hi d nâag cao nhn thüc, hi&j bi& v 
igi ich ci'ia thng ghép dan s trong phát triM, v nghia quan trQng cüa các 
yM M dan s di v&i phát triên, v hiu qua cUa các chinh sách, quy hoach, 
k hotch phát triM kinh t - xà hi aM duqc 1Mg ghép các yM tá dan s& 

2.3. Thich frng vói già hóa dan s và dy rnnh chm soc sfrc khOe 
ngtrOi cao tuôi 

Thtjc hien tot cOng tác truyën thông, giáo dic dé mci ngu&i dan nhân thàc 
drc già hOa dan so vera là két qua cüa phát tn kinh t - xA bi trong thi gian 
qua v&a là thách thüt dM vói phát triM kinh té - x hi trong thvi gian ti. 
Tuyên truyOn ye các chinh sách, pháp 1ut ye bão v, chärn soc và phát huy 
vai trO ngu&i cao tui (NCT); khuyM khIch NCT tham gia các hoat  dng kinh t 
- xâ hi. TIch crc, chü dng xay dimg môi trurng than thin vci NCT nhim 
thIch àng vôi rnt xä hi già boa dan s& dáp &ng t& nht nhu cu chàm sOc 
sic khOe, nâng cao chit iuqng cuc sOng cüa NCT. TuyOn truyM v các vn d 
nhu NCT cn duqc quán i strc khOe, duqc khám, chUa bnh, &rqc châm soc ti 
gia dInh, ctng dMg, co s chäm sOc tp trung. 

Tuyên trnyM vn dng, tao phong trào cho ngii dan aOl chung và NCT 
nOi riêng v vic thuing xuyên iuyn tip th diic, th thao, CO lôi sEmg 

lành manh,  ch d dinh duäng hçip 1, nâng cao k5 .nãng tr châm sOc và dir 

phOng rfii ro bnh tt cüa ngithi cao thOi. TO chrc các cuc thi th due, th thao 

quM chüng, lOi cu6n dông dào các tang lap nhân dan 0 mgi h'ra tui tham gia. 
C.h trg.ng nêu gucing nhüng cá nhán, gia dinh diM hinh trong vic chäm sóc, 

phiing dung NCT. 

3.. Phân ho dan s hçrp 1 

Tuyên truyn rng rli d mgi ngu&i hiM dirçc quyM và ughia vti cüa 

ngu&i di Cu, phát huy các yM t tIch cçrc cOa qua trInh di cix, dOng gOp vào sr 

phát triM kinh th - xà hi càa cã noi di Va nal dn, gop phn chàm soc và 

nâng cao chit luçmg dan s& nht là vüng nhp Cu. 

4. Nâng cao cht hrqng dan s 

Ip trung tuyOn truyM v miic dich, nghTa, tAm quan trQng, hiu qua 
cia vic thrc hin các djch v nâng cao chAt luçrng dan s: 

Tuyên truyM, vn dng mgi thanh niên truOc khi kt hOn nên di tu vAn và 

khárn sOc khOe truOc hon nhân, truôc ht là các di tuqng cO hành vi nguy ca 

cao, Nâng cao nhn thOc v tác hai,  h hay, thirc hin nghiêm các quy djnh cüa 

pháp 1ut v cam tao hôn, kt hon cn huyt thông. 
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Dky inan.h tuyên truyn v rnic dIch, nghTa, hiu qua và tin quan trQng 
càa vic thrc hin thin soát, chân doán, diu trj sam n,t s bnh, tat tnrâc sinh 
vã so sinh, qua do vn dng ngix&i dan t nguyen tham gia. 

Nâng cao nhn thCm v tác hai,  h iiy c:Cia tao hôn, kt hon cn h.uyt 
th6ng; thirc hin nghiêrn các quy dlnh  cüa pháp 1ut ye cAm tao hôn, kêt hOn 
cn huy& thong. ctc bit a vüng san vmg xa, v1ing cO dông ding bào dan tc thiu 

Cung cAp các kin thtrc v sc lchOe sinh san, süc khOe tinh diic d phii ni 
trong d tuM sinh dé hiu bit va phOng tránh thai an toàn; tránh các bnh lay 
truyên qua du&ng tInh dçic; chain sOc thai nhi t6t d sinh con khóe m?nh  vâ 
dAy rnnh truyn thông d dam bão VTV/TN, cong nhân các khu cOng nghip 
tip cn t& hon các djch vii chäm sOc SKSS/SK'ID/K}-[HGD gOp phn giãm 
tInh trang inang thai ngoài mun và nãng cao chAt iirçing dan s6. 

Truyn thông 4n dng, tao  phong trào mi ngu&i dan thithng xuyên 
luyn tp the dic, the thao, cO Mi sng iành rnnh, ch d dinh dtxng hp i. 
To chüc các cuc thi th diic, th thao quAn chiing, lôi cun dông dão cac 
tAng lap nhãn. dan & mci hra mM tham gia. Chü tr9ng nOu gi.rong nhüng cá nhãn, 
gia dInh din hmnh. 

5. flM mi cong tác truyn thOng, 4n dng v dan s6 
DM mói ni dung, phuong thüc truy&n thông, vn dng v dan s va 

phát trin. Duy tn vâ nh.ân rng các mô hinh truyn thông có hiu qua và 
xây dirng các mO hmnh truyn thông v dan s và phát trin phü hp v&i tinh hInh 
mM. Tip tic dAy manh  các  boat dng truyn thông cho VTN/TN, n.gtthi chira 
k.t hOn, các cp vçi chng trong d tuM sinh dé, NCT và các nhóm dan s dc 
thu. IJu tiên truyn thông tai  ving sâu, vüng xa, vüng dc bit khO kh.àn, vüng 
müc sinh thAp, vüng CO t' s giô.i tinh khi sinh cao. Lira ch9n ni dung và hInh 
thcrc truy&n thông v dan so và phát trin phü hcrp v&i ngix&i dan sng & dO thj, 
n.Ong thOn Va dng bào dan tc thiu s&.. 

Chü dng cung cAp thông tin cho các cAp länh dao, phM hqp vói 
Ban Tuyên giáo Tiiing uong và b, ngành, dja phuang chi dao các co quan 
bo chi &ra ni dung dan s vâ phát trin là mt trong nhthig ni dung thuäng 
xuyên, lien tiic duçc truyn tãi trén các phi.rong tin thông tin dai  chüng  tao sOt 
tan tOa san rng trong toàn xa hi. 

Nâng cao náng hrc, k nAng cho di ngü lam cOng tác truyn thông v các 
ni dung dan s và phát trin. Nâng cao chAt luçng, hiu qua tuyên truyn thông 
qua di ngü bAo cáo viên, tuyên truyn viéri vã cong tác viCn dan s&y th. 

Mo rng toàn din ni dung truyn thOng, giáo dic Ca V quy mO, co câu, 
phân b 6  và nâng cao chAt hrqng dan s trong mM quan h hthi Co vOi phát trin 
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kinh th - xa hi; duy tn mrc sinh thay th, .giãm thiêu mt can bang giâi tinh khi 
sin.h, tn dmg 1ci th. dan so yang, thIch ing vOi già boa dan s& phãn b dan si 
h9p 1 và nâng cao chat ltrçmg dan s& 

Xây dimg, ban hành và thrc hin k hoch rà soát, sia di chirang trinh, 
ni dung, phung pháp, da dng các 1°ai  hinh giáo dic dan s, stc khôe sinh 
san, sirc khôe tInh dic, giâi, bI.nh d&ng giâi cho h9c sinh, sinh viên, nht là 
giáo dic ph thông, bão dam hinh thãnh kin thüc và k nàng dáng dn cO h 
thng cho th h tré. T chrc các hot dng ngoi khOa, giáo dixc d&ig ding v 
dan s6 và phát trin cho thanh niên, ngu?ii lao dng tai cAc khu kinh t& khu 
cong nghi.p, khu ch xuEtt và khu dan cu noi tp trung dông thanh niên. 

Vn dn.g và phát huy vai trô cüa các chirc sc tOn giáo, già lang, 
tnr&ng bàn, ngi.thi CO uy tin trong cong ding tham gia tuyên truyn; ing ghép 
ni dung dan s và phát tniên vào các sinh hot cong dông, l hi van hOa. 
hirang uâc, quy i.thc càa cong d&g, tiêu chuãn thôn, bàn, to dan ph van hOa, 
gia dInh van hóa. 

Dy m?nh  truyn thông trén các phtrnng tin thông tin di chüng 0 
trung wmg, dja phiiang; phát huy th& mnh cüa mng h.rOi cong  tác viên dan s, 
tuyên truyn viên cüa các ngành, can b y t ti Ca sO cung cAp djch vii. 

XAy d'trn.g, thuOng xuyên &,i mOi thông dip truyn thông phü hqp vOi 
thrc trng các vAn d dan s và dc dim vAn boa côa trng vüng, tirng di tugng 
trén. co sO d cao tinh cong bAng tro.ng tip cn djch v, thc hin blnh dAng 
gi0i. Khai thác CO hiu qua lqi th cUa cOng ngh thông tin và các 1°ai  hinh 

truyn thông hin di khác. 
Huy dng các ngu6n irc, xã hti boa cOng tác truyn thOng, 4n dng Va 

phát. buy vai trO cüa ngu0i CO uy tIn tro.ng cong dng v& dan s và phát trin; chi 
dng cung cAp thông tin cho các cAp lãnh do, phOng viên, biên tp vien cac co 
quan báo chI; thng ghép ni dung dan s va phát tnin vào h.rcrng uOc, quy uOc, 
các sinh hoat thtthng xuyên 0 ctng dng. Vn dng và khuyn khIch các 
doanh nghip, th c.hOc h trçl và dng hành càng cong tác dan s& 

V Cáe hot dng truyn thông chinh 

1. Cong tác quãn 1, clii do din h.ành 

iii n khai huóTlg dn xây dtmg K hoch truyn thông dan s dAn nãm 
2030 trn ca sO Dê an Truyên thông dan so den näm 2030 sau khi duqc 

ThO tixOng Chinh phO k ban hành. 
Ban hành djnh huOng thirc hin truyAn thOng, giáo diic nàm 2020 gOl cho 

các b/banIngành/doân the k kêt chirong trmnh phôi hqp. 
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2. Tip tiic tuyên truyn v Ngh quyt s 21-NQ/TW, Ngh quyt so 
137/NQ-CP, Cbi&i hrçrc Dn s Vit Narn dn nám 2030. 

Trong nArn 2020, Tng ciic DS-KFLHGD së tip tc phi hqp vâi các 
b/banIngành/doân the, các Cu quan báo chI truyn thông dy math các  hoat 
dng tuyên truyn ye các ni dung cüa cong tác dan so trong tinh hInh rni. Các 
hoat dng bao gm các hi tháo cung cAp thông tin, xây drng chuyén rnic 
chuyCn d trên báo dài; T6 chfxc giao liru, tça darn cho d,i tucmg dich, di nrçng 
chuên bit; phông vAn chuyên gia, nba quãn l trong Iinh vre dan s; phóng sir. 
tin bài, các chuyên trang, chuyCn rnvc, chuyên d v dan s&.. 

3. Truyn thông than các sr kin v dan s 

3d. Truyln thông Hu'ô'ng frng Ngày P/tang, clz6ng bnh lan rnáu 
bm sinh (Thalassernia) rid giói (8/5,) 

Chü dê:  "Cha mc hay thirc hin tni soát, chn doán và diu tn sóm 
bnh tt trtrc sinh và so' sinh vi hnh phüc gia dInh, vi tiro'ng Iai nôi ging". 

Dy mnh vic truyn thông, giáo dic nãng cao than thüc, chuyn d& 
hành vi cüa ngtr&i dan cüa gia dInh, cong dng v tam soát, chn doan vá 
diêu trj sam bnb, tt (tArn soat) trinc si.nh vã so sinh. TArn soát trtràc sinh Ia 
vic sr ding các bin pháp thäm dO dc hiu trong thôi gian mlang thai dê 
chAn doán xác djnh các tru'ang hqp bnh do rôi Ion di truyn nhirn sac the a 
thai nhi nh.r: hOi  chirng Down (tam bi th 13), hi chirng Ewards (tarn bi th 
18) và di tt ng thAn kinh,.. TArn soát so sinh là mt bin pháp dr phOng hin 
di, dOng k thuat y khoa nhAni tIm kMrn dê pbát hin ra các bnh lien quan dn 

ni tit, rcii loan di truyn ngay khi dira trC vera ra d&i, cho phép phát hin int s 
bnh i vâ tat, bnh bArn sinh nhu: thiu näng trI tue, thi&i men G6rD, giáp 
bArn sinh, tang san tuyn thirçxng than bArn s.inh và tir vong sam do tan rnáu bArn. 

sinh... 

Vic the hin TArn. soát trithc sinh và TArn soát so sinh không chi là 
chuyn eá nhãn cüa gia dinh ma chInh là bixâc di lâu dài cüa ngành dan s nói 
uiCng và Ca xa hi nOi chung vi mic tiêu cái thin, nâng cao chAt hxQng giông nOi 
và sr phn vinh cüa xà hti hu&ng tói mt tuang lai han  chê dn mIre tháp nhAt 

nguai khuyt tt do the bnh bArn sinh gay ra. 

T chire truyn thông, cung cAp thông tin ye tInh hmnh bnh do ri loan di 
truyn nhi&n sAc th& bnh bArn sinh, v nguyen nhân gay bnh và các giâi pháp 
chit yu trong diu trl và phOng, chng thông qua: các hoat dung cung cAp tài 
litu, truyn thông trire tip tai cong dng; truyn thông tai các trtthng tir THCS 
dk THPT; tu van và khám sire khOe tnràc hon nhân. 

3.2. Truyn thông kj nim Ngày Dan st4 ThE giái ('11/7) Va các hoçit 
dng hzthng áizg Ngày Dan s ThE gió'i (11/7) nãrn 2020. 
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Chü d: (Tong cyc DS-KJ-JHGD Se cO hzeóng dan chi tjlt khi nhçn dc 
chá dé th Van phOng Qu9 Dan sc Lien Hqp Quc ti Viç t Na;n). 

Nàrn 2020, Tng ctic DS-KHH.GD së tip tic dy manh  vic phi hp vâi 
Van phông Qu Dan so Lion Hqp QuOc tai Viet Nam (UNFPA) các b, ban 
ngànhldoân th và dja phtrcnig... da dn.g hóa các hot dng truyn thông nhm 
tto sij dng thun üng h và tham gia cUa iânh do Dâng, Nhà mthc, cac 
t chirc chInh trj. - x.ã hi, các b, ngành liOn quan trong vic thirc hin cAc 
mic tiêu, nhim v11. dA ducic nOu trong Quyt dnh s 1679/QD-FI g ngày 
22/11/2019 cüa ThU tuOng ChInh phU v vic phO duyt Chin luqc Dan s 
Viêt Nam dn nàm 2030. 

3.3. TO chfrc các hoit d$ng Inthng ing Ngày Iran!: thai ThE giói ('26/9,). 

Chü d& "Darn bão dch vi k hoch hóa gia dmnh có chat Itrçmg cho 
n1ç1 nguôi dan" 

T chüc các hot dng huOng ü'ng Ngày tránh thai Th gi&i (26/9) nhu 
mit tinh, eác buôi giao Iuu, t9a dam; lng ghép các ni dung v 
CSSKSS/SKTD/KHHGD; to chrc cãc hot dng truyOn thông nhm nãng cao 
si nhn thüc, quan tam cU•a các t.ng lap nhân dan trong vic chU dng phông 
tránh mang thai ngoài .mu6n. Phi hçip vai các báo, dài, trang mng xâ hi, ma 
chuyOn trang, chuyOn miic. . * tang cithng thông tin v sU d%lng hiu qua các 
bin pháp tránh thai. 

3.4. Truyn thông vi già hóa dliii siJ trong ihOi kj) mói vói trpng tam ye 
nâng cao chEt !wçnng cu3c sling - chain soc stir k/tOe Ngithi cao fuôi tzi 
cOng dOng, nhân Icj item Titang han/i dOug vi Ngwcri cao tuli: Vie! Narn 
('Thdng 10,) và iVgay Qu6c tE NgwOi cao lull (0i/10) nan: 2020. 

ChU d:  "Chung tay chain sOc và phát huy val trO cüa ngirôi cao tuôi". 

Các ni dung truyM thông c&i chü trQng trong nám 2020 gm: 

Truyn thông v ThOng hOn/i d(ng vi NgirO'i cao lull V4I Narn (ThOng 
10,) vO NgIy qu& th Ngithi cao mM (01/10); thirc trng v già hóa dan s trOn 
th giài và tai Vit Narn, nhitng dr báo v giâ hóa d s trong th&i gian t&i t?i 
Vit Narn và nhüng giãi pháp d thIch frn.g vài giã hOa dan s& 

TuyOn truyên phô bin Lut NguOi cao tuôi và các chIn.h sách cña Dáng, 
nba mràc dM v&i ngu&i cao tuM. 

Truyn thông nhân rng các mô .hInh Ui vn, chäm sOc sic khOe ngu&i 
cao tuôi ti cong dng. Nhüng giâi pháp, chInh sách thich irng vOi già hóa dan 
s& dtc bit truyn thông cho nguôi trO tuM "chun bj cho mM già tr khi cOn trO". 

Tong cic DS-KHHGD se phM hçrp vai các b ngành liOn quan t chrc 
các boat ctng truyn thông nhân sir kin nay, dng thi tuyOn truyn rng rãi 
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trên eác phuang tijn. truy.n thông di chiing d thu hiit ngun iirc, tao sr dng 
thun vâ tham gia tich c,rc cüa toàn xA hi, nht là & cng ding dan cu. 

35 TJ chá'c C/un duel, truyen thông ye Mat can bang gun tin!: k/n 
sin/i (MCBGTKS) va /:u'tlng mug Ngay Quoc re Ti-c em ga: (11/10). 

Chü d': "Tbñc &iy bmnh dng giâi gop Pllãn giiim thiu mt can bng 
giOi tinh khi sinh" 

Các ni dung truyn thông cn chi trçng trong nãnl 2020 gôm: 

Truyn thông v nghia cUa Ngày Quôc té Tré em gái (11/10): 
th%rc trang, nguyen nhãn, h liiy cüa vn d& rn& can bAng giói tinh khi sinh trén 
th gi&i \'à tai Vit Nam. 

Nhüng vAn bàn quy djnh pháp lut, chInh sách cüa Dãng và Nba nLrOc dôi 
vài viêc k.im soát MCBGTKS, v thirc hin bmnh dAng giài. 

Kt qua thrc hin binh dAng giâi trén th giOi và tai Vit Nam gAn vâi 
ni dung quy.n tré em, bmnh dAng gi&i. Các mô hInh, boat  dng tiêu biêu v thirc 
hin bInh dAng giâi. 

Kt qua thrc hin các nhirn vv và giài ph.áp cüa D an Kim soAt 
MCBGTKS tr trung ucing dn dja phuong. 

3.6. Truyn thông /nthng frng Tháng bàn/i dç3ng quc gia v Dan sJ 
(Thdng 12) vâ Ngây Dan sJ Vit Nan: (26/12). 

hü d: "Nâng cao chat krqng dan s d phát ti$n bn vüiig dt nith'e". 

Dy manh  cong tác truyn thOng, giáo ditc v dAn s và phát trin nhAm 
huy dng cac ban ngành, doàn th và than xâ hi &ng hành cmg sr nghip dan 
s và p.há:t trin vi sir phn vinh cia dt nuOc. Dc bit chá tr9ng các ni dung 
v nâng cao cht iuçing dan s& cv th& nhu: 

*y vn Va khárn sfrc khôe trwOc khi kt hôn: Lqi ich, nghia cüa vic 
tu vn và khám thc khOe truâc khi kt hôn; các djch vti ttx vri và khám 
sirc kh.Oe truOc khi kt liOn; kt qua thtrc h.in ch'uang trI:nh tu van và khárn sirc 
khOe truâc khi kt hôn; kinh nghirn qu& t trong vic trin khai tu 4r. và 
khám sirc khOe tru&c khi k& hOn. 

*Tm soát, chin doán và diu trj s&m bnh tt tnrc sinh vã so sinh: 
Lqi Ich, ngha cüa viêc tAm soát truôc sinh và trn soát so sinh; các dich vu 
tAm sot tnróc siah và tAm soOt so sinh; kt quO thirc hin chuor.g trInh tArn soát 
tnr&c sinh và tAm soát so sinh; kinh nghim quc t trong vic trin khai tAn-i 
soOt truOc sinh và tArn soOt so sinh. 

Các hoat dng tmyn thông v dOn s vO phát trin huâng üng ThOng 
hành dng qu& gia v DOn s (Tháng 12) vO NgOy DOn s Vit Nam (26/ 12) 
thông qua các boat dng nhu: Mit tinh, diu hành, sOn khAu hóa; tça dam, 
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tháo iun nhóm; h trq báo, dài, trang mang  xä hi, ma chuyên trang, chuyên 
nmc... 

4. Tip tic tuyên trnyn ye các traug ming cüa Tong cic 
DS-Kll.IIGD d phyc vtj eho cong tác truyên thông. 

Thng cuäng giâi thiu ye trang mng cüa Tong ciic DS-KHHGD cho 
nh.iu nguai sü dmg v.gopfpgovvn; www.giadinh.netvn; www.cpcs.vn; 
fanpage cüa V Truyn thOng-Giáo dc, Tng ciic DS-KHHGD: 
wwwSacebook.comivutruyenthonggiaoduc Va fanpage "Hanh phiic gia dmnh". 

S. Dy tnnh sfr dyng rng räi báo, tip chi ella ngành dan s troñg 
cong tác truyn thông. 

Các b, ban ngành thu dng b tn và tharn jrnm vic dam bâo ngun 
kinh phi dt mua báo, tp clii ngành d cAp cho Inh dao,  can b chuyên trách 
lam cOng tác y t, dan s6 gOp phAn thirc hin thing içxi các nhim vii cüa Ngânh 
Y té, Dan so thrcxc Dãng, Qu& hi, ChInh phU giao trong thai gian tai. 

6. Tp huAn, hi thão nâng cao nãng hrc di ngü can b truyn thông 
và các nhà báo, phóng viên. 

Trong närn 2020, Tong ciic DS-KHHGD dir kin s tip tic t chüc tp 
huAn, hi.ràng dAn cAc ni dung v truyên thông cho can b cap tinh, các phóng 
viCn, nhà báo ye dan s và phát triên eho các tinhlthành ph, các 
b/ban/ngãnhidoàn th& các ccx quan báo ciii lien quan v nhüng nñ dung trong 
truyn thông, 4n dng v dan s vâ phát trin theo tinh thn Chin hrçxc Dan sé 
Vit Narn den. näm 2030. 

7. Truyn thông phôi hp vói các bIban/ngnbIdoãn th vã c qnan 
truyn thông di chring 

lông cc DS-KHHGD t chic hi ngIi lông k 5 nám 2015-2020 gi&a 
Tng crc .DS-KHHGD dOng th&i tip ti,rc t chc k k& Chucxng tninh ph6i hqp 
5 närn tip theo (2021-2023) vai 12 b/ban/ngành doàn th (Phir 1c dInh kern) 
vá B Lao dng, Thimng bi.nh và X hi (B Y t dâ k Chwmg trInh phi hp 
chung), dng thai thirc hin các k ho?ch phôi hcxp truyên thông hang näni vâi 
mt sO ccx quan nhu: Ban Tuyên giáo Trung uung, Dãng üy khSi cac ccx quan 
Trun.g i.rcxng, Trung hung Hti Cru chiEn birth Vitt Narn, Trung uang Hi Ngu&i 
cao tui...; Truyn thông 1ng ghép vsi các c quan truyn thông dai  chirng nhi.r: 
Dài Truyn hInh Vit Narn; Dài Ting nOi Vit Nam; Thông tan xâ Vit Nam. 
'rich circ vn dng ngun hrc d pMi hp và trin khai hiu qua ho?t dng 

truyn thông trong giai doan  tói vâi các b, ban, ngành khác nhu Bão hirn Xã 
hi Vit Nam, Buu din Vit Narn,... 

8. San xut các san phâm, tà.i lieu truyn thông mu 
Tang crc DS-KHHGD së tin hânh xây dirng các tài iiu và san phâm 

truyn thông rnu g1ri cho các don vj khi cAn thiét d phvc vi,i cong tác truyn 
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thông, giáo diic, D1/a trên nhu cu và diu kin, khâ nàng thirc tin cüa &ng &rn 
vj có th in n, hiên soan lai  tài 1iu mu theo nhu cu và phi bqp vói mic dich 
sr diing d darn bào hiu qua trong cong the truyn thông. 

Tang ciic DS-KHHGD 1thuyn khich các ca quan, t ChÜC, cá nhân hcip 
taG XY drng các tài 1itj, san phrn truyn thông và h trq trang thit bj truyn 
thông phiic vi cho cong tác Dan s và Phát trin. 

9. Duy tn các hoit dng truyn thông tang ctrôiig v DS-KIIHGD 
trên các phuong tin truyn thông di chüng n.htr Dài Truyn hInh 
Vit Nam, Dài Ting nói Vit Narn, Thông tn xä Vit Nam... 

T6ng cc DS-K}ffiGD tip tic ph6i hqp vi CáC c quan truyn thông 
di chñng lón, các c quan báo, dài t?i  Trung ung và Ha Ni t chrc xây dirng 
vâ phát song các chuong trmnh, tin, bâi v boat dng cüa cong tác dan si theo 
din kS'  hoäc dot xut. 

10. Duy tn và tang crng hoyt dng cüa Cãu 1c b "Nhà báo vói 
cong tác dan s" và các hot dng di&n tin báochi thtrô'ng ks'. 

Tip tiic cung cp thông tin djnh kS'  cho CLB "Nhà báo v&i cong tác dan 
s6" thông qua các bui sinh hoat,  các hi tháo và dua CáC nba báo di thçrc t& 

taicac tinh thanh eua ca nu&c dé phan anh cac hoat dông cia cOng tac dan so 
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Danh sách 12 bô, ban, nginih/doàn tb k Chu'ong trInh phôi hçrp 

I. BQukphong 

2. BCôngan 

3. Bô Giáo dic và Dão tao 

4. Bô Vn hóa Th thao và Du lich 

5. Mt Trân To Quc Vi& Nam 

6. Trung ung Hi Nông dan Vit Nam 

7. Trung i.rang Hi Lien Hip Ph nu Vit Nam 

8. Trung uang Doân TNCS H Clii Mirth 

9 TOng Lien doãn Lao dng Vit Narn 

10. Hi Ké hoach hôa gia dInh Via Nani 

ii .Trung t.rang F1i Cru chin binh Vit Narn 

12.Trung ixcing Hi Ngtrxi cao tuOi Vit Narn. 
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