Sáng ngày 03/7/2018, Ban ch o công tác dân s - k hoch hóa gia ình qun Ng Hành Sn t chc Hi ngh
s kt công tác dân s - KHHG 6 tháng u nm, trin khai phng hng, nhim v trng tâm 6 tháng cui nm
2018. Ông Nguyn Hòa - Phó Ch tch UBND – Trng Ban ch o công tác dân s - KHHG qun ch trì hi
ngh.
Trong 6 tháng u nm, toàn qun có 332 ca sinh, gim 17 ca so vi, trong ó có 18 trng hp sinh con th 3
tr lên. S tr c sàng lc s sinh là 218 cháu. T s gii tính khi sinh là 90,8 tr trai/100 tr gái. Trung tâm
DS/KHHG qun và các phng ã t chc 12 bui truyn thông v chm sóc SKSS, KHHG cho hn 2.000 lt ph
n trong tui sinh trên a bàn. Bên cnh ó, các a phng, ban, ngành, oàn th y mnh tuyên truyn Ngh
quyt s 21-NQ/TW ngày 27/7/2017 ca BCH TW ng khóa XII và các vn bn ch o ca cp trên v “công
tác dân s trong tình hình mi”; treo 09 bng rôn khu hiu ti các a im ông ngi. 100% phng trin khai chin
dch tng cng tuyên truyn, vn ng lng ghép dch v SKSS, KHHG, c bit là ti nhng khu vc có mc sinh và t
l mt cân bng gii tính cao. Kt qu, tính n ngày 31/5/2018, tng s ngi s dng bin pháp tránh thai là
3.784/3720 t 103,6% k hoch nm; có 5.769 lt ngi c chm sóc SKSS/KHHG, trong ó có 1.098/1.112
ph n c phát hin viêm nhim ng sinh dc c iu tr….

Ông Nguyn Hòa-Phó Ch tch UBND qun Ng Hành Sn (trái) tng Giy khen cho phng M An vi thành
tích xut sc hoàn thành vt mc các ch tiêu công tác dân s 6 tháng u nm 2018
Phát biu ch o ti hi ngh, ông Nguyn Hòa - Phó Ch tch UBND – Trng Ban ch o công tác dân s KHHG qun ghi nhn và ánh giá cao nhng kt qu ca công tác dân s 6 tháng u nm 2018. t c nhng mc
tiêu ra trong nm 2018, ng chí yêu cu Ban ch o công tác dân s - KHHG các phng tng cng công tác
truyn thông Dân s - KHHG; thc hin tt Ngh quyt s 21 v “công tác dân s trong tình hình mi”; bám sát
ch tiêu, ra gii pháp nht là i vi nhng ch tiêu còn t thp; i ng cng tác viên dân s, cán b dân s cn tham
mu các cp các ngành x lý úng quy nh và kip thi i vi nhng trng hp vi phm; phát hin và biu dng, nhân
rng nhng mô hình làm tt, nhng in hình trong thc hin công tác Dân s - KHHG. Tng cng tuyên truyn v
mt cân bng gii tính khi sinh….
Dp này, UBND qun ã biu dng và khen thng Ban Ch o công tác DS/KHHG phng M An vi thành tích
xut sc hoàn thành vt mc các ch tiêu công tác dân s 6 tháng u nm 2018./.
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