Chiu ngày 10/01/2018, UBND Hòa Quý t chc Hi ngh tng kt công tác Dân s/k hoch hóa gia ình nm
2017, trin khai nhim v nm 2018 và trin khai chin dch truyn thông Chm sóc SKSS/KHHG t 1 nm
2018. Ti d Hi ngh có ông Mai Vn n-phó Giám c Trung tâm DS KHHG qun Ng Hành Sn có ông Ngô
Thanh Trà - PCT UBND phng, các ban, ngành, hi, oàn th ca phng và 24 cng tác viên DS KHHG
trên a bàn phng.
Ông Ngô Thanh Trà-Phó Ch tch UBND phng trao Giy khen i vi các cá nhân
Nm 2017, công tác DS/KHHG trên a bàn phng c s quan tâm lãnh o, ch o ca các cp y ng, chính
quyn, s tham gia thc hin ca các ban, ngành, oàn th và các cng tác viên dân s trên a bàn phng ã t c
nhng kt qu quan trng. T l các cp v chng thc hin các bin pháp tránh thai hin i t trên 116,5%; t sut
sinh thô còn 15,92%0 (không tng so vi nm 2016); t l sinh con th 3 là 6,5%; vic chm sóc sc khe cho
ph n trên a bàn khó khn ngày càng c ci thin; vic trin khai phòng nga các bnh lây nhim qua ng tình
dc, giáo dc sc khe sinh sn v thành niên, thanh niên c u t và quan tâm úng mc; t s gii tính khi sinh
có chiu hng gim, nhn thc và hành ng ca toàn xã hi v công tác DS/KHHG ã có chuyn bin tích cc. Phi
hp vi Trm Y t phng khám sc kho cho ngi cao tui và khám tm soát ung th vú, ung th c t cung cho ph
n thuc h nghèo trên a bàn phng.
Ti Hi ngh, UBND phng cng ã trin khai chin dch truyn thông Chm sóc SKSS/KHHG t 1 nm 2018, ra
quân thc hin chin dch truyn thông lng ghép cung cp dch v SKSS/KHHG t phng n c s.
Dp này, UBND phng ã trao Giy khen cho 03 tp th và 05 cá nhân có thành tích xut sc trong thc hin
chng trình mc tiêu quc gia DS/KHHG trên a bàn phng nm 2017./.
Thanh in (Hòa Quý)

