Sáng ngày 28/12/2018, Ban Ch o công tác DS/KHHG qun Ng Hành Sn t chc Hi ngh tng
kt công tác dân s/k hoch hóa gia ình nm 2018, trin khai nhim v nm 2019; trin khai chin dch truyn
thông dân s lng ghép dch v chm sóc sc khe sinh sn-k hoch hóa gia ình t I nm 2019.
Nm 2018, công tác dân s, k hoch hóa gia ình ca qun có nhng chuyn bin tích cc, nâng cao
nhn thc và chuyn i hành vi ca nhân dân trong vic thc hin các ch trng ca ng và chính sách pháp lut
ca Nhà nc v công tác DS/KHHG. Hot ng truyn thông và cung cp dch v chm sóc SKSS/KHHG nm
2018 c trin khai vi ni dung phong phú, a dng di nhiu hình thc. ã có hn 12.000 lt ngi c chm sóc
SKSS/KHHG, trang bi nhng thông tin, kiên thc vê dân s, sc khe sinh sn, k hoch hóa gia ình va
nâng cao chât lng dân sô; 3.000 lt ph n trong tui sinh c khám ph khoa, trong ó phát hin hn 2.121
trng hp viêm nhim ng sinh sn, ngành dân s ã t vn, iu tr cho trên 2.100 trng hp, chuyn tuyn 21 trng
hp. V các bin pháp KHHG ã t và vt ch tiêu k hoch nm, vi 4.075 ngi thc hin tng các bin pháp tránh
thai, t hn 110% k hoch.

Ng Hành Sn chú trng vic sàng lc trc sinh, s sinh m bo th h tng lai khe mnh
(Trong nh: Bé mm non Trng Hoàng Lan vi Hi thi k chuyn)
Nm 2019, ngành Dân s KHHG qun phn u gim t l sinh 0.1‰; t l sàng lc trc sinh 55%; t l
sàng lc s sinh 70%; duy trì t s gii tính khi sinh nm trong khon 103-107 tr s sinh trai/100 tr s sinh
gái…y mnh xã hi hóa cung cp phng tin và dch v KHHG/SKSS; phát trin dân s vi quy mô, c cu,
phân b phù hp vi iu kin kinh t - xã hi ca a phng; nâng cao cht lng dân s và chm sóc sc khe ngi cao
tui, áp ng ngun nhân lc cht lng cao phc v s nghip công nghip hóa, hin i hóa và s phát trin nhanh, bn
vng ca t nc.
Dp này, có 08 tp th, 20 cá nhân có thành tích xut sc trong công tác dân s nm 2018 c
UBND qun tuyên dng, khen thng./.
Nh Ý

