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 KẾ HOẠCH  
Thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa 

về công tác dân số trong tình hình mới  

 -------------------- 

  

Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 12/12/2017 của 

Tỉnh ủy Khánh Hòa về 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 (gọi tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TW); Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây 

dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1/ Mục đích.  

 - Nâng cao nhận thức của Hội Nông dân các cấp về công tác dân số trong 

tình hình mới.  

 - Tham gia thực hiện toàn diện, đồng bộ về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất 

lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với sự phát triển kinh tế - 

xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức 

cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; phân bố dân số hợp lý; 

nâng cao chất lượng dân số. 

- Các cấp Hội tham gia thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, phấn 

đấu đạt được các mục tiêu mà Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 

12/12/2017 của Tỉnh ủy đã đề ra. 

 2/ Yêu cầu. 

Yêu cầu Hội Nông dân các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng 

trực tiếp phổ biến, quán triệt đến cán bộ, hội viên, nông dân các nội dung về công 

tác dân số trong tình hình mới.  

II- NỘI DUNG. 

1/ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Hội Nông dân 

các cấp.  

Tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội Nông 

dân các cấp trong công tác dân số. Phối hợp thực hiện các mục tiêu, giải pháp; đặc 

biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác 

dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nếp sống lành mạnh, nâng cao sức 

khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên, nông dân. 

Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên, nông dân trong 

việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, chú trọng nuôi dạy con 

tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. 



  Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội theo dõi công tác dân 

số, đáp ứng nhu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển. Tuyên 

truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện đăng ký dân số phục vụ việc 

lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2/ Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số của Hội 

Nông dân các cấp. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số. Nội dung tuyên 

truyền phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng cán bộ, hội viên, nông 

dân nên sinh đủ 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi 

dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; 

duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có 

mức sinh thấp. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh tuyên 

truyền chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo 

chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỉ số giới tính khi sinh cao. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào cán bộ, hội 

viên, nông dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, 

chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực người Việt Nam. 

Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về 

cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

3/ Chấp hành đúng các chính sách, pháp luật về dân số. 

 Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành đúng các chính 

sách, pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc. Phổ biến các quy 

định mới về xử lý vi phạm trong công tác dân số; đồng thời đề cao tính gương mẫu 

của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình 

văn hóa, hạnh phúc. Nâng cao hiệu lực pháp lý trong quản lý và tổ chức thực hiện, 

bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người dân, triển khai toàn diện các nội 

dung của công tác dân số. 

 Phối hợp phổ biến chiến lược dân số trong tình hình mới; vận động thực 

hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Ngăn 

ngừa có hiệu quả việc lạm dụng khoa học – công nghệ để lựa chọn giới tính thai 

nhi; đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 Thực hiện các chính sách về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai người cao 

tuổi; khuyến khích hội viên, nông dân cao tuổi tham gia các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội; xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng 

lao động cao tuổi. Chủ động xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi. 

4/Tăng cường hợp tác quốc tế.  

Chủ động, tích cực hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân 

số. Tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về dân số và phát triển. Tranh 

thủ sự đồng thuận, hỗ trợ về tài chính, tri thức, kinh nghiệm và kỹ thuật của các tổ 

chức quốc tế.  

  



III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1/ Hội Nông dân Tỉnh. 

 - Các Ban, Văn phòng, Trung tâm Tỉnh Hội căn cứ chức năng nhiệm vụ phối 

hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. 

 - Giao Ban Kinh tế - Xã hội tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Hội chỉ 

đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ tham mưu báo cáo việc 

thực hiện Kế hoạch cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2/ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố. 

- Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Hội, các Huyện, Thị, Thành 

Hội xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị 

quyết số 21-NQ/TW của Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 22-

CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Tỉnh Hội. 

- Định kỳ trước ngày 05/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh Hội 

(qua Ban Kinh tế - Xã hội) để tổng hợp. 

 

 

 

 
 

 

 

        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                  CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);    

- Thường trực HND tỉnh; 

- Các Ban, VP, TT Tỉnh Hội;              (đã ký) 

- Các huyện, thị, thành Hội; 

- Lưu VP, KT – XH. 

 
 

                      Nguyễn Trọng Trung  

 


