UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 2388 /HD-SGDĐT

An Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Thực hiện công tác dân số năm 2021 trong các cơ sở giáo dục
Căn cứ Hướng dẫn số 316/HD-CCDS ngày 19/8/2021 của Chi cục Dân số KHHGĐ về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch công tác dân số năm 2021, Sở
Giáo dục và Đào tạo xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác dân số năm 2021
trong các cơ sở giáo dục cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục trong nhà trường về
những hiệu quả tích cực của sự ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức
sinh thay thế, khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất
lượng dân số góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100 % cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục về dân số,
giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên.
- 100% cơ sở giáo dục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn học
đường.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức chuyên đề hoặc lồng ghép vào các hoạt động giáo dục nhằm đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của nhà nước cho toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, công chức,
viên chức, học sinh và người lao động trong toàn đơn vị về công tác dân số trong
tình hình mới, giáo dục giới tính; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành
Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021) thông qua nhiều hình thức phù hợp:
hội thi, hội diễn, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt tổ chuyên môn, câu
lạc bộ, hội, nhóm,… Đẩy mạnh truyền thông đến phụ huynh học sinh, đề cao vai
trò, trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc phổ biến kiến thức, kỹ
năng về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới tính, bình
đẳng giới, không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết thống.
2. Tổ chức giáo dục lồng ghép, tích hợp vào các môn học chính khóa và hoạt
động ngoại khóa nội dung giáo dục giới tính, các kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh
sản, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng chống xâm hại,... sao cho phù hợp với từng
cấp học, bậc học, tâm lý lứa tuổi của học sinh.
3. Rà soát, củng cố hoạt động y tế học đường, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế cần
thiết nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho học sinh, nhất là công tác tư vấn, hướng dẫn
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cách chăm sóc sức khỏe trong kỳ kinh nguyệt cho học sinh nữ; quan tâm, chăm
sóc, tư vấn, giáo dục sớm các kiến thức về kinh nguyệt cho học sinh nữ cấp Tiểu
học (từ lớp 4 trở lên).
4. Treo băng - rôn hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Quốc tế
Trẻ em gái (11/10), Ngày Tránh thai Thế giới (26/9), Ngày Quốc tế Người cao
tuổi (01/10), Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam
(26/12).
5. Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh, với các ngành chức năng tại địa phương
phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc kết nối, thông tin kịp thời các
vấn đề về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, những thay đổi về tâm sinh
lý của học sinh để phối hợp giáo dục, kịp thời can thiệp, hỗ trợ giúp đỡ học sinh
khi cần thiết; Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, Chương trình chăm
sóc Người cao tuổi...
6. Phát động thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị thực hiện tốt
các quy định về dân số - Kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh
phúc, tiến bộ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao phòng Chính trị, tư tưởng tham mưu, xây dựng hướng dẫn thực hiện
công tác dân số năm 2021 trong các cơ sở giáo dục; làm đầu mối phối hợp với
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên
quan để tổ chức các hoạt động giáo dục về giới tính, chăm sóc sức khỏe vị thành
niên, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; theo dõi, kiểm tra, giám sát.
- Giao Văn phòng Sở theo dõi các ngày lễ, kỷ niệm liên quan đến công tác
Dân số, tham mưu treo băng - rôn tuyên truyền tại cơ quan Sở.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm kịp
thời chấn chỉnh công tác quản lý, hoạt động giảng dạy, công tác y tế học đường,
tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục.
2. Các cơ sở giáo dục
- Xây dựng nhiệm vụ thực hiện công tác dân số năm 2021 lồng ghép vào
thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 sao cho phù hợp với tình hình, điều kiện
thực tế của địa phương và đơn vị. Trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp, các hoạt động truyền thông không thể tổ chức trực tiếp, thủ trưởng đơn
vị cần linh hoạt chuyển sang hình thức trực tuyến, đảm bảo thực hiện tốt công tác
thông tin, tuyên truyền.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân số năm 2021 (theo mẫu)
gửi trước ngày 05/12/2021 về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Chính trị, tư
tưởng; email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn)
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ
phòng Chính trị, tư tưởng, điện thoại 02963 958 979 để được hướng dẫn thêm
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Trên đây là hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện công
tác dân số trong các cơ sở giáo dục năm 2021./.
Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh (KG-VX);
- Sở Y tế;
- Chi cục DS-KHHGĐ;
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- BGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng chức năng Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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Mẫu báo cáo
CƠ QUAN QUẢN LÝ
ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …………

…, ngày .. tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thực hiện công tác dân số năm 2021
1. Kết quả thực hiện qua bảng số liệu:

TT

Số đơn vị
tổ chức
hoạt động
tuyên
truyền về
DSKHHGĐ

(1)

(2)

Số đơn vị tổ
chức hoạt
Số học
Số học
động giáo
sinh được
sinh nữ
dục giới
giáo dục
được giáo
tính, chăm
giới tính,
Số đơn vị
dục, tư
sóc sức khỏe bình đẳng
treo băngvấn,
sinh sản vị
giới,
rôn tuyên
hướng
thành niên, chăm sóc
truyền
dẫn chăm
chăm sóc
sức khỏe
sóc sức
sức khỏe
sinh sản
khỏe kinh
kinh nguyệt vị thành
nguyệt
cho học sinh
niên
nữ
(3)
(4)
(5)
(6)

Kinh phí tổ chức hoạt
tuyên truyền, giáo dục

Nguồn
vận động,
tài trợ
(đơn vị:
đồng)

Ngân sách
nhà nước
(đơn vị:
đồng)

(7)

(8)

Ghi chú: Các trường THPT và Trung tâm GDTX tỉnh khi báo cáo số liệu ở cột (2), (3)
và (4); nếu có thực hiện, ghi :1; không thực hiện, ghi:0.
2. Các hoạt động, mô hình nổi bật, sáng tạo trong năm:
………..
3. Kiến nghị, đề xuất:
………..
Nơi nhận:
-….;
- Lưu:….

Thủ trưởng đơn vị

