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V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm
60 năm ngành Dân số Việt Nam
(26/12/1961-26/12/2021)
trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam
(26/12/1961-26/12/2021), Sở Giáo và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một
số nội dung sau:
1. 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 GD, công chức, viên chức, học sinh và người
lao động trong toàn đơn vị góp phần tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị để tiếp
tục triển khai thực hiện hiệu quả 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, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình về dân số đến năm
2030 đã được Chính phủ phê duyệt; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của công tác
dân số và phát triển của địa phương trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
2. Vận động, tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động kỷ niệm
60 năm ngành Dân số Việt Nam tại địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ
niệm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tổ chức các
hoạt động truyền thông nói chuyện chuyên đề về giáo dục giới tính, Dân số - Kế hoạch hóa
gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, mất cân bằng giới tính khi sinh phù hợp
với tâm lý lứa tuổi của học sinh ở từng cấp học.
3. Tiếp tục thực hiện giảng dạy lồng ghép nội dung về giới tính, Dân số - Kế hoạch
hóa gia đình vào trong các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học
sinh có những hiểu biết đúng đắn về giới tính, tình bạn, tình yêu, giúp các em nâng cao nhận
thức chăm sóc sức khỏe, có ý thức thực hành các kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những
tình huống nguy hiểm, phòng tránh bạo lực, xâm hại.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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