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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm  

Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961- 26/12/2021) 

 

 Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

(26/12/1961-26/12/2021), Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào 

mừng, kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam trong năm 2021 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

          1. Mục đích   

Tăng cường các hoạt động truyền thông về thành tựu 60 năm thực hiện công 

tác dân số và định hướng công tác dân số theo tinh thần của 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 và các Nghị quyết, Chiến lược, chương trình và đề 

án đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khẳng định đường 

lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, tạo sự ủng hộ của cấp ủy 

Đảng, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của dư luận xã hội, động viên các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện chương trình dân số và phát 

triển.  

2. Yêu cầu 

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

phải được thiết kế xây dựng trong một kế hoạch tổng thể; nội dung, thông điệp truyền 

thông, khẩu hiệu hành động được triển khai đồng bộ, thống nhất; hình thức tổ chức 

phong phú nhưng phải phù hợp với tính chất, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể; động viên 

được sự nhiệt tình, hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động toàn ngành, cũng như các cơ quan phối hợp; tổ chức thực hiện tiết 

kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông khác.    

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG 

1. Chủ đề: “60 năm ngành Dân số - vì một Việt Nam phát triển bền vững” 

2. Nội dung  
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- Việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, pháp luật, nghị quyết, 

chính sách về dân số của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các 

cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác dân số; ưu tiên phản ánh các hoạt động, 

các mô hình, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực dân số. 

- Kết quả, thành tựu của công tác dân số trong 60 năm qua; những thuận lợi, 

khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ của công tác dân số  trong thời 

gian tới; ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính 

sách đối với công tác dân số; ý kiến của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và các 

tầng lớp nhân dân về việc thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. 

- Định hướng công tác dân số theo của 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 và các Nghị quyết, Chiến lược, chương trình, đề án của Chính 

phủ để thực hiện mục tiêu: giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ 

cấu, phân bố, nâng cao chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại 

với 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, 

thích ứng với già hoá dân số, phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, 

góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.  

 - Tình hình dân số thế giới, tác động của dân số đến sự phát triển kinh tế, xã 

hội và môi trường; các chủ đề và thông điệp của Ngày Dân số thế giới năm 2021; 

mô hình, kinh nghiệm về công tác dân số của thế giới và khu vực; sự đóng góp của 

các tổ chức, các chuyên gia quốc tế với công tác dân số của Việt Nam; ý kiến của 

các chuyên quốc tế về công tác dân số của Việt Nam. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

A. Tại Trung ương 

1. Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông 

1.1. Xây dựng, phát sóng thông điệp truyền hình tuyên truyền về 60 năm 

Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

- Thời gian: Quý IV/2021. 

 - Kết quả: Thông điệp truyền hình khoảng 1-1,5 phút giới thiệu về truyền 

thống 60 năm công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Thông 

điệp được phát sóng tuyên truyền trên các đài truyền hình và gửi cho Chi cục Dân 



 

3 

 

 

số - Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) 63 tỉnh, thành phố và các bộ, ban ngành, 

đoàn thể Trung ương để tuyên truyền. 

1.2. Xây dựng và phát sóng thông điệp phát thanh tuyên truyền về kỷ niệm 60 

năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021. 

- Kết quả: 01 thông điệp phát thanh được xây dựng, phát sóng nhằm tuyên 

truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số góp phần nâng cao chất 

lượng dân số, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển bền vững đất nước. 

Thời lượng thông điệp: Khoảng 55 giây -2,5 phút. Thông điệp phát thanh đủ tiêu 

chuẩn phát sóng trên sóng phát thanh toàn quốc và các đài địa phương. Thông điệp 

phát thanh được gửi cho Chi cục DS-KHHGĐ 63 tỉnh, thành phố và các bộ, ban 

ngành, đoàn thể trung ương để tuyên truyền. 

1.3. Xây dựng và phát sóng trên truyền hình 01 phim tài liệu về 60 năm Ngày 

Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

- Thời gian: Dự kiến phát sóng từ tháng 10 đến 12/2021. 

 - Kết quả: Phim tài liệu với thời lượng khoảng 15 đến 20 phút, giới thiệu 

những thành tựu, kết quả và đóng góp của chương trình dân số đối với sự phát triển 

bền vững của đất nước; giới thiệu về sự phát triển, trưởng thành của ngành dân số 

trong 60 năm qua (1961-2021) và những định hướng, nhiệm vụ của công tác dân số 

trong giai đoạn 2021-2030. Phim đủ tiêu chuẩn phát sóng trên truyền hình toàn 

quốc và các đài địa phương. Phim tài liệu được gửi cho Chi cục DS- KHHGĐ 63 

tỉnh, thành phố và các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương để tuyên truyền. 

 1.4. Biên soạn, thiết kế và nhân bản bộ tài liệu truyền thông về “Công tác 

dân số Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển” 

- Thời gian: Từ tháng 5 đến 12/2021. 

 - Kết quả: Bộ tài liệu truyền thông về “Công tác dân số Việt Nam- 60 năm 

xây dựng và phát triển” biên soạn, thiết kế và nhân bản với 05 tờ rơi, 01 sách mỏng 

và 01 factsheet. 

1.5. Xây dựng hệ thống phướn thả tuyên truyền trên các trục đường chính của 

Hà Nội tuyên truyền về Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021. 

- Kết quả: Có 240 phướn thả được treo ở các tuyến phố chính của Tp. Hà Nội 

(ưu tiên treo tại các tuyến đường có trụ sở làm việc, khu làm việc của các cơ quan 
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Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ, các tuyến đường có 

đông dân cư).  

2. Liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở  

- Thời gian: Tháng 6-12/2021. 

 - Kết quả: Cuộc thi chung kết tuyên truyền viên dân số cơ sở được tổ chức  

tại Hà Nội. Trước đó Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố tổ chức thi tuyên 

truyền viên dân số cấp huyện và tỉnh. 

 3. Các hoạt động truyền thông trên báo chí 

3.1. Báo Gia đình & Xã hội và các cơ quan báo chí tuyên truyền về các hoạt 

động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

- Thời gian: Tháng 3-12/2021. 

- Kết quả: 15 cơ quan báo chí trung ương được hỗ trợ để tuyên truyền về 

thành tựu 60 năm công tác dân số, các định hướng của công tác dân số trong thời 

gian tới và tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau các sự kiện của ngành 

dân số năm 2021. 

3.2. Tổ chức giải báo chí toàn quốc về công tác dân số 

- Thời gian: Từ tháng 5-12/2021. 

 - Kết quả: Giải báo chí toàn quốc về dân số được triển khai và tổ chức lễ 

tổng kết, trao giải cho các tác phẩm đoạt giải. 

3.3. Họp báo với các cơ quan báo chí và cung cấp thông tin cho lãnh đạo 

các cơ quan báo chí về 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 5-15/12/2021.  

 - Kết quả: Khoảng 200 lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương được cung 

cấp thông tin tại cuộc giao ban báo chí Trung ương; khoảng 150 - 200 phóng viên, 

biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự họp báo và 

đưa tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

4. Các hoạt động trọng điểm trong tháng 12/2021 

4.1. Tổ chức Lễ Mít tinh, cổ động, diễu hành kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền 

thống ngành Dân số Việt Nam và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân xuất sắc trong công tác dân số.  

- Thời gian: Tháng 12/2021. 

- Địa điểm dự kiến: Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội. 
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- Kết quả: Buổi Lễ mít tinh, cổ động, diễu hành kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền 

thống ngành Dân số và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc 

trong công tác dân số được tổ chức. 

4.2. Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác dân số nhân dịp kỷ 

niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

- Thời gian: Tháng 12/2021. 

 - Kết quả: Buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ nhân 

kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam được tổ chức. 

 4.3. Quà tặng cho các đại biểu tham dự Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống 

ngành Dân số Việt Nam 

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV năm 2021. 

 - Kết quả: Chuẩn bị quà cho các đại biểu tham dự Kỷ niệm 60 năm truyền 

thống công tác dân số. 

5. Các hoạt động phối hợp bộ, ban, ngành, đoàn thể và các đối tác 

5.1. Hội nghị gặp mặt các bộ, ngành, đoàn thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 

và cung cấp thông tin cho lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể  về 60 năm Ngày 

Truyền thống ngành Dân số Việt Nam 

- Thời gian: Dự kiến trong Quý IV năm 2021.  

 - Kết quả: Khoảng 100 lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương được 

cung cấp thông tin tại hội nghị. 

5.2. Phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và các tổ chức quốc 

tế khác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội thảo, cuộc thi tìm hiểu về Chương 

trình Dân số Việt Nam 60 năm qua 

B. Tại địa phương 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, đề xuất với Ủy 

ban Nhân dân (UBND) tỉnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày 

Truyền thống ngành Dân số Việt Nam năm 2021 theo định hướng của Trung ương 

và các hoạt động để lựa chọn ra các cá nhân tiêu biểu, các đội tuyên truyền viên 

xuất sắc để tham gia các hoạt động do trung ương tổ chức; Các hoạt động tổ chức 

tại địa phương tập chung chủ yếu vào các nội dung sau: 

 1. Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số 

Việt Nam và Hội nghị biểu dương cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu. 
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 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số 

Việt Nam lồng ghép với biểu dương cán bộ chuyên trách và cộng tác viên y tế/dân 

số cơ sở tiêu biểu ở cấp huyện/tỉnh. Thông qua hoạt động biểu dương ở các cấp để 

lựa chọn cán bộ tiêu biểu nhất của địa phương tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày 

Truyền thống ngành Dân số Việt Nam và Hội nghị biểu dương cán bộ dân số toàn 

quốc. 

 - Cử cán bộ tham gia Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống 

ngành Dân số Việt Nam và Hội nghị biểu dương cán bộ dân số toàn quốc sẽ được 

tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 12/2021. 

 2. Liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở 

- Tổ chức liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở cấp tỉnh, huyện dưới 

hình thức sân khấu hóa để giới thiệu, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới theo tinh 

thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII, Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ, Chiến lược Dân số Việt 

Nam đến năm 2030 và các chương trình, dự án dân số của Chính phủ đến năm 

2030; các chương trình, kế hoạch và đề án về công tác dân số của địa phương. Đặc 

biệt, tuyên truyền về những vấn đề mà công tác dân số đang cần tập trung giải 

quyết về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác 

động qua lại với 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, thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng 

dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. 

- Liên hoan tuyên truyền viên dân số cấp tỉnh, thành phố được tổ chức và 

hoàn thành trước tháng 10/2021. 

3. Tổ chức các hoạt động khác  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động, cung cấp thông tin cho các 

cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương về dân số và phát triển nhằm huy động sự 

tham gia và cam kết với công tác dân số thông qua việc chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, 

lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao 

chất lượng dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế,  phân bố dân cư hợp lý, 
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đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên góp phần phát triển nhanh, 

bền vững đất nước. 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, sinh hoạt khoa học về công tác 

dân số với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội, các nhà khoa học, nhà quản lý và những người có uy tín trong cộng 

đồng.  

- Tổ chức hoạt động truyền thông chuyên đề tại các địa bàn có mức sinh cao, 

mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh; địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; truyền thông đến đối tượng khó tiếp cận... Các 

hoạt đồng truyền thông được lồng ghép với Chiến dịch truyền thông lồng ghép 

cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2021. 

- Đẩy mạnh việc lồng ghép truyền thông-giáo dục về dân số và phát triển vào 

các chương trình, hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; chương trình 

giảng dạy tại các trường chính trị của tỉnh; các hoạt động ngoại khóa về dân số và 

phát triển tại các trường; tư vấn, tuyên truyền và cung cấp dịch vụ thân thiện cho đối 

tượng vị thành niên, thanh niên; truyền thông tư vấn gắn với cung cấp dịch vụ cho 

người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực tập trung người lao 

động di cư đến ... 

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình, 

báo/tạp chí tỉnh, các tờ tin, bản tin chuyên đề về công tác dân số, tăng cường tuyên 

truyền phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về dân 

số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, các văn bản 

chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác dân số trong tình 

hình mới thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành. 

- Tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng ở các cấp và đề xuất việc khen 

thưởng đổi với các tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc cấp Trung ương.  

IV. KINH PHÍ  

1. Ngân sách Trung ương (đã được giao trong dự toán năm 2021 của Tổng 

cục DS-KHHGĐ) chi thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền năm 2021 

ở cấp Trung ương. 

2. Ngân sách địa phương: Sở Y tế trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế 

hoạch và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống công 

tác dân số năm 2021 của địa phương. 
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3. Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổng cục DS-KHHGĐ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân 

số Việt Nam năm 2021. 

2. Vụ Kế hoạch-Tài chính bố trí kinh phí và hướng dẫn việc tổ chức triển 

khai các hoạt động theo quy đinh của Luật ngân sách nhà nước. 

3. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng phối hợp thực hiện các hoạt 

động truyền thông và thi đua khen thưởng theo quy định hiện hành. 

4. Văn phòng Bộ và các vụ/đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế tham gia phối hợp 

thực hiện. 

5. Báo Gia đình và Xã hội, Báo Sức khỏe và Đời sống và các cơ quan báo 

chí tham gia phối hợp tuyên truyền. 

6. Căn cứ Kế hoạch này, Sở Y tế tham mưu trình UBND tỉnh, thành phố phê 

duyệt kế hoạch bố trí kinh phí và phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan 

tại địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Các tỉnh, thành phố căn cứ tình 

hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương để lựa chọn các hoạt động và thời gian tổ 

chức cho phù hợp. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền 

thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021), yêu cầu các Vụ, đơn vị có 

liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình 

triển khai, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Thủ trưởng các vụ/đơn vị, 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố thường xuyên báo cáo với Bộ Y tế (qua Tổng cục 

DS-KHHGĐ) về tình hình thực hiện các hoạt động được giao và những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời chỉ đạo giải quyết./. 

            
Nơi nhận: 
- Đ/c PTT Vũ Đức Đam (để b/c);  

- VPCP (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các Vụ, Cục, VP Bộ, TTr Bộ; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố; 

- Báo GĐ-XH, SK&ĐS (để t/hiện); 

- Lưu: VT, TCDS (4). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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