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HƯỚNG DẪN
Tổ chức công tác truyền thông chuyển đổi hành vi
về Dân số - Phát triển trong trường học, mô hình sinh hoạt ngoại khóa
Ngày hội Tuổi chúng mình năm 2020
Thực hiện Chương trình phối hợp số 146/CTrPH-HKHHGĐ-SGDĐT ngày
05/5/2020 giữa Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
về việc thực hiện công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Phát triển trong
trường học năm 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức công tác truyền thông
chuyển đổi hành vi về Dân số - Phát triển trong trường học năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Đáp ứng nhu cầu cung cấp các thông tin, kiến thức về Dân số và Phát triển cho
các em học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm giúp các
em có kiến thức về Dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ),
giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh và trách nhiệm trong đời sống gia
đình – xã hội.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý triển khai mô hình các hoạt động truyền
thông, giáo dục về Dân số và Phát triển cho đội ngũ giáo viên trong các trường Trung
học phổ thông.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
1. Đối tượng: học sinh của các trường THCS và THPT trong tỉnh.
2. Thời gian triển khai thực hiện: tháng 7/2020 đến tháng 12/2020.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục
Dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho học sinh; lồng ghép thực hiện nhiệm
vụ theo kế hoạch số 107/KH-SGDĐT ngày 02/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công
tác dân số trong tình hình mới.
2. Tổ chức tư vấn, tuyên truyền về nội dung trên tại đơn vị thông qua các hoạt
động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ. Nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ
học sinh, gia đình và toàn xã hội nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho học sinh ở lứa
tuổi vị thành niên, đặc biệt là học sinh nữ được tiếp cận kiến thức về giáo dục về Dân số,
sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ), được giới thiệu và tiếp cận
với các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe tại địa phương.
3. Duy trì và thực hiện góc truyền thông, hoạt động triển lãm tranh, ảnh, viết báo
tường về Dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ tập trung cao điểm vào các dịp
như: Truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh nhân Ngày Quốc tế Trẻ em Gái
11/10; Truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số
Việt Nam 26/12.

4. Lồng ghép giảng dạy về Dân số và Phát triển vào các môn học chính khóa theo
quy định và các hoạt động ngoại khóa nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức về Dân số,
SKSS/KHHGĐ, giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh và trách nhiệm
trong đời sống gia đình – xã hội.
5. Tiếp tục thực hiện mô hình Ngày hội Tuổi chúng mình cho các em học sinh
THPT nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin, kiến thức về Dân số và Phát triển cho
học sinh. Năm 2020, Sở GDĐT giao trường THPT Chi Lăng là đơn vị đăng cai tổ chức
hoạt động tuyên truyền cấp Cụm cho các trường THPT trên địa bàn huyện Tịnh Biên
cùng tham gia.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao phòng Chính trị, tư tưởng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, giám sát tình
hình và kết quả tổ chức thực hiện công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số Phát triển trong trường học năm 2020; hướng dẫn trường THPT Chi Lăng tổ chức hoạt
động Ngày hội Tuổi chúng mình và thực hiện hợp đồng trách nhiệm với Sở GDĐT; tổng
hợp báo cáo chương trình phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
2. Các phòng GDĐT, các trường THPT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
nội dung trên trong kế hoạch Sinh hoạt hè 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm
học 2020-2021 sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, địa phương và lứa tuổi
của học sinh.
3. Trường THPT Chi Lăng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày hội Tuổi
chúng mình; mời các trường THPT trên địa bàn huyện đến họp, trao đổi và thống nhất
thời gian, nội dung tổ chức; lập dự toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện
hành. Thời gian nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất ngày 04/12/2020. Cử cán bộ, giáo
viên phụ trách tổ chức hoạt động liên hệ Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng) để được
hướng dẫn các thủ tục hợp đồng, tạm ứng kinh phí hỗ trợ và các nội dung khác có liên
quan (gặp cô Minh Bảo Trân, điện thoại: 091 884 2345).
4. Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện Tịnh Biên tạo điều kiện cho
giáo viên và học sinh tham gia hoạt động cùng trường THPT Chi Lăng, xem đây là
nhiệm vụ chính trị trong công tác giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa, giáo
dục đạo đức, văn hóa ứng xử và giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên của
đơn vị.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.
Nơi nhận:
- VP. UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các P.GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC, CTTT.
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