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Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng
cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành
niên/thanh niên” giai đoạn 2018 – 2020”;
Thực hiện Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát
mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018 - 2025”; Sở Giáo dục và Đào tạo
đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, cung cấp kiến thức cơ bản về Dân
số - KHGĐ, các biện pháp tránh thai, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản
(SKSS), sức khỏe tình dục, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho cán bộ,
giáo viên và học sinh, đặc biệt lứa tuổi vị thành niên, thanh niên; góp phần giảm
tình trạng mang thai ngoài ý muốn, khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số
giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự
nhiên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước; nâng cao chất lượng Dân số nhằm thực hiện thành công
Chiến lược Dân số - SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình
truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn
2018 – 2020.
2. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa tổ chức các hoạt động
truyền thông, xây dựng các mô hình chuyên biệt, giáo dục các kiến thức, kỹ
năng thực hành về Dân số - KHHGĐ, khám sức khỏe tiền hôn nhân, phát hiện dị
tật bẩm sinh, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; vận động, thực hiện các
chính sách khuyến khích, hỗ trợ gián tiếp và trực tiếp; triển khai các văn bản quy
phạm pháp luật; cung cấp đầy đủ, thường xuyên các thông tin về tình trạng mất
cân bằng giới tính khi sinh, nghiêm cấm chẩn đoán, lựa chọn giới tính khi sinh;
không phân biệt vai trò con trai, con gái trong chăm sóc cha mẹ già, trong các
công việc gia đình, thực hiện tốt công tác Bình đẳng giới; xây dựng các chuẩn

mực, giá trị xã hội phù hợp, loại trừ dần nguyên nhân sâu xa của hiện tượng lựa
chọn giới tính khi sinh.
3. Tổ chức các hoạt động giáo dục kiến thức cho học sinh bằng nhiều hình
thức phù hợp với lứa tuổi của các em; cung cấp thông tin, truyền thông cho phụ
huynh học sinh về lợi ích của việc bảo đảm cho học sinh được chủ động tìm hiểu
thông tin, kiến thức và kỹ năng thực hành xã hội, các dịch vụ Dân số - KHHGĐ.
Củng cố và phát huy hiệu quả của hoạt động tư vấn tâm lý học đường, mô hình
xã hội học đường nhằm giúp học sinh có địa chỉ tin cậy để chia sẻ, bày tỏ những
tâm tư, thắc mắc về giới tính, SKSS, sức khỏe tình dục, về tình yêu, tình bạn.
4. Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ truyền thông giáo dục về Dân số - Kế
hoạch hóa gia đình vào các Đề án, Chương trình, kế hoạch như hướng dẫn trước
đây; báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo sơ kết, tổng kết năm học.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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