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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Lào Cai là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới; diện tích tự nhiên 6.364,03 

km2, có gần 182,086 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, 

có 7 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 152 xã, phường, thị trấn. Đến năm 

2020, Dân số trung bình của tỉnh là 746.355 người (xếp thứ 55 trong các tỉnh, 

thành phố của cả nước), mật độ dân số 115 người/km2, gồm 25 dân tộc trong đó 

dân tộc thiểu số chiếm trên 66%. Trình độ dân trí không đồng đều giữa các 

vùng, người dân sinh sống chủ yếu làm nông lâm nghiệp, tập quán canh tác còn 

lạc hậu, năng xuất lao động thấp, còn đến 70 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ 

lệ hộ nghèo chiếm 8,20%, cận nghèo 9,37%. 

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Y tế, 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và đặc biệt là sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của 

các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh, công tác dân số - KHHGĐ, Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

(SKSS) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của toàn xã hội đã chuyển 

biến trong việc chấp nhận quy mô gia đình nhỏ, ít con ngày càng rộng rãi, đã tác 

động trực tiếp có hiệu quả đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cùng với 

sự phát triển của nền kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng được 

cải thiện đáng kể, các mục tiêu văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KHHGĐ VÀ CÁC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 

1. Chính sách Dân số-KHHGĐ tại Việt Nam 

Ngày 14/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

2013/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020” với 01 mục tiêu tổng quát, 11 mục tiêu cụ thể và 07 nhóm giải 

pháp. Ngày 31/7/2016 Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1125/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 

2020. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược và 5 năm thực hiện Chương 

trình mục tiêu Y tế  - Dân số các chỉ tiêu về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch 

hóa gia đình của Việt Nam đã không ngừng được cải thiện. Quy mô dân số Việt 

Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-

2019 là 1,14%/năm. Việt Nam vẫn duy trì mức sinh ổn định trong hơn 10 năm 
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qua. Bên cạnh đó, chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tuổi thọ trung 

bình đạt 73,7 tuổi, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu 

người. Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ trẻ em giảm mạnh. Tầm vóc thể 

lực người Việt Nam từng bước được cải thiện. Bên cạnh các kết quả đạt được, 

chương trình dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình vẫn còn một số hạn 

chế, bất cập và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Mức sinh 

đang có sự khác biệt lớn giữa các vùng, miền, các địa phương; tỷ lệ sử dụng các 

biện pháp tránh thai mặc dù đã đạt được ở mức cao song đang có dấu hiệu chững 

lại; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng; lợi thế cơ 

cấu dân số vàng chưa được tận dụng tốt; già hóa dân số diễn ra quá nhanh, song 

các giải pháp thích ứng chưa được triển khai; chất lượng dân số còn nhiều hạn 

chế. Trong khi đó, tổ chức bộ máy của hệ thống dân số thiếu ổn định, chế độ đãi 

ngộ cũng như nguồn lực đầu tư cho công tác dân số còn thấp, …  
Để giải quyết các thách thức trên, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

công tác dân số đã chỉ rõ: Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy 

mô, cơ cấu, phân bố đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu 

cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đảm bảo phát triển nhanh 

và bền vững. Ngày 22/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 

số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 với mục 

tiêu tổng quát là: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh 

về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với 

già hóa dân số; phân bố dân số hợp lí và nâng cao chất lượng dân số, góp phần 

phát triển đất nước nhanh và bền vững. Chiến lược đề ra 8 mục tiêu cụ thể đến 

năm 2030 và 8 nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu.  
2. Kết quả thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ và các văn bản chỉ 

đạo của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành 

- Ban hành các văn bản: Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban 

hành đồng bộ hệ thống các văn bản nhằm cụ thể hóa, tiếp tục chỉ đạo triển khai 

thực hiện về công tác dân số - KHHGĐ, Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong từng 

năm và cả giai đoạn, như sau:  

+ Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào 

Cai về Chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2016-2020 và thay thế bằng Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về Chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế 

hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020. 

+ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lào 

Cai về ban hành Chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2016-2020 và  thay thế bằng Quyết định số 133/2016/QĐ-
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UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách hỗ 

trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020. 

+ Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh Lào 

Cai về Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 15 tháng 

12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác 

dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về  

Thực hiện Đề án 7 “Phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”. 

+ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về 

can thiệp nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Lào Cai, giai 

đoạn 2016-2020. 

+ Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về 

triển khai thực hiện ‘‘Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ 

KHHGĐ/SKSS tại các khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2018-

2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về  

thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về  thực hiện 

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’’. 

+ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về  

thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 

2018 và giai đoạn 2018-2020. 

+ Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về 

triển khai Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ và Kế 

hoạch số 130-KH/TU của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện 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’’. 

+ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về 

Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Lào Cai thực hiện Chiến 

lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. 

+ Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về 

Truyền thông Dân số của tỉnh Lào Cai đến năm 2030. 

 + Chương trình số 10/CTr-UBND ngày 4/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai 

về Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng của tỉnh 

Lào Cai đến năm 2030. 

+ Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc tiếp tục đẩy mạnh mở rộng Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh 
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thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

+ Đề án 7-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về bảo vệ, chăm 

sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình 

mới, giai đoạn 2020-2025.  

+ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 

Thực hiện Đề án 7-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân 

và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025”. 

+ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.  

+ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 

Triển khai thực hiện Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên 

ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 

triển khai thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố và phát triển và nâng cao chất 

lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 20/7/2021của UBND tỉnh Lào Cai về 

Thực hiện Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai.   

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số: Bộ máy làm công 

tác dân số - KHHGĐ được thành lập, kiện toàn, củng cố từ tỉnh đến cơ sở: 

Tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã đều có Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác Dân số - 

KHHGĐ do đồng chí Lãnh đạo UBND làm trưởng ban, có đại diện các cơ quan 

chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội là thành viên. 

+ Tuyến tỉnh: Ban Chỉ đạo công tác dân số tuyến tỉnh hiện nay đã được lồng ghép 

vào Ban Chỉ đạo công tác Y tế  - Dân số từ năm 2017. Hiện nay, Ban Chỉ đạo công  tác 

Y tế -Dân  số  tỉnh  Lào  Cai  theo Quyết  định  số 425/QĐ-UBND  ngày 21/02/2020 do 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Giám đốc Sở Y tế làm phó ban, trong đó có 5 

tiểu ban: Tiểu ban Dân số - KHHGĐ gồm 17 thành viên do Phó Giám đốc Sở Y tế làm 

trưởng tiểu ban. Hàng năm hoặc khi có thay đổi đều thực hiện kiện toàn. 

Sở Y tế phân công 01 đồng chí trong Ban giám đốc phụ trách công tác dân số, 

giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và chỉ 

đạo, lãnh đạo thực hiện các hoạt động về dân số. Chi cục Dân số-KHHGĐ hiện có 

17 công chức, nhân viên. 
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+ Tuyến huyện: Hiện có 33 viên chức làm công tác dân số tại 9/9 Trung tâm 

Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

+ Tuyến xã: Hiện có 152 cán bộ dân số xã/152 xã, phường, thị trấn đã được 

tuyển dụng là viên chức Trạm Y tế, trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó 151 cán 

bộ có chuyên môn y, dược. 

+ Tuyến thôn là 1.529 cộng tác viên/1563 thôn, tổ dân phố. Trong đó 1.193 

thôn, bản có Y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số; 336 tổ dân phố có cộng 

tác viên dân số, còn 34 thôn, bản chưa có cộng tác viên dân số. 

b) Sự phối hợp tham gia thực hiện công tác dân số-KHHGĐ của các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể 

- Các cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác Dân số - KHHGĐ 

(tuyến tỉnh nay là Tiểu ban Dân số-KHHGĐ) các tuyến thực hiện nhiệm vụ theo 

phân công của Trưởng BCĐ, làm việc theo Quy chế làm việc của BCĐ ban hành. 

- Các cơ quan thành viên của BCĐ công tác dân số - KHHGĐ các tuyến 

chủ động lồng ghép chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số - KHHGĐ vào các văn bản chỉ 

đạo, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của hệ thống cơ quan, đơn vị ngành dọc. 

- Các hoạt động truyền thông về Dân số/SKSS/KHHGĐ lồng ghép với các 

hoạt động của cơ quan các cấp, các cấp Hội… đã thể hiện tính xã hội hóa cao 

trong tổ chức thực hiện Chương trình dân số - KHHGĐ. 

c) Kết quả về các hoạt động chuyên môn 

- Công tác truyền thông giáo dục được xác định là giải pháp cơ bản, được 

triển khai sâu rộng, thường xuyên ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn 

thể, ở cộng đồng, từng gia đình và từng đối tượng. Nội dung truyền thông đa 

dạng sinh động, dễ hiểu được đưa vào các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt 

câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các trường THCS, THPT, trường 

nội trú, trường Bán trú, các buổi họp thôn, tổ dân phố tại cộng đồng. 

- Mạng lưới cung cấp dịch vụ Y tế - Dân số được mở rộng, phương thức 

cung cấp dịch vụ cũng được đổi mới.  

Đến nay 100% trạm y tế tuyến xã đã có thể đáp ứng về cung cấp dịch vụ 

KHHGĐ, giúp người dân thuận tiện trong việc lựa chọn các biện pháp tránh thai 

(BPTT). Các phương tiện tránh thai (PTTT) đa dạng hóa trên cả 3 kênh: Miễn 

phí, tiếp thị xã hội và xã hội hóa phù hợp với nhu cầu và đối tượng ở từng vùng, 

từ đó góp phần bảo đảm sự công bằng xã hội, tính bền vững của chương trình 

dân số - KHHGĐ. Chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ 

SKSS/KHHGĐ được triển khai tại các xã đặc biệt khó khăn hằng năm.  

Năm 2016 là năm thứ ba, Lào Cai triển khai hoạt động sàng lọc trước sinh và 

sàng lọc sơ sinh trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu dân số - KHHGĐ.  Cho 

đến nay đã triển khai Sàng lọc trước sinh bằng phương pháp siêu âm cho phụ nữ 

mang thai cho cả hai nhóm đối tượng miễn phí và thu chi phí dịch vụ từ các cơ sở y 

tế như Khoa Chăm sóc SKSS - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa 
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tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh; Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế các huyện, thị 

xã, thành phố và một số cơ sở y tế ngoài công lập. Sàng lọc sơ sinh miễn phí và thu  

chi phí tại tuyến tỉnh, tuyến huyện đặc biệt từ năm 2019 đã triển khai đến tuyến xã 

và đến nay đã triển khai rộng khắp toàn tỉnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Đặc biệt xã 

hội hóa sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh ngày càng được đẩy mạnh. 

- Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số đã được quan tâm, thực hiện 

như: Các mô hình, đề án giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và kết hôn; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; tầm soát, chẩn 

đoán và điều trị sớm một số bệnh, tật trước sinh và các bệnh sơ sinh phổ biến; 

chăm sóc SKSS vị thành niên; chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi…  

- Duy trì hoạt động tốt kho dữ liệu điện tử chuyên ngành Dân số - KHHGĐ 

các cấp. Trong thời gian qua đã cung cấp một số số liệu, dữ liệu chi tiết cụ thể 

về dân số - KHHGĐ cho các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế cũng như một số 

các cơ quan của ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, 

phát triển kinh tế; triển khai các hoạt động…  

d) Một số chỉ tiêu, số liệu công tác dân số giai đoạn 2016-2021 

  

T

T 

 

Các chỉ số thống kê/dịch vụ       

    

Kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2021 

So 

KH 2016 2017 2018 2019 2020 

Dự 

kiến 

2021 

1 Tỷ suất sinh thô (‰) 18,89 18,15 17,72 17,12 16,74 16,44 Đạt 

2 
Tỷ lệ phát triển dân số tự 

nhiên (‰) 
12,65 12,59 12,17 11,75 11,56 < 12 Đạt 

3 
Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 

(%) 
13,44 13,03 13,74 13,22 12,68 <14 Đạt 

4 
Tỷ số giới tính khi sinh (Trẻ 

trai/100 trẻ gái) 
112,9 113,1 113,5 113,8 114,1 113 Đạt 

5 Tỷ lệ áp dụng BPTTHĐ (%) 69,15 69,5 69,5 70 70 70 Đạt 

6 
Tỷ lệ bà mẹ mang thai được 

sàng lọc trước sinh (%) 
9,4 9,3 14,8 22,52 25 28 Đạt 

7 
Tỷ lệ trẻ được sàng lọc sơ 

sinh (%) 
4,1 14,2 23,5 36,5 50 52 Đạt 

8 
Tỷ lệ người cao tuổi được 

khám sức khỏe định kỳ (%) 
0 8 16,5 29,21 40 45 Đạt 

9 
Tỷ lệ quản lý, khám sức khỏe 

cho TN/VTN trước KH (%) 
0 0 0 0 0 10 Đạt 

Nguồn số liệu: Cục thống kê, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Lào Cai. 
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e) Kinh phí thực hiện 

Công tác dân số-KHHGĐ trong giai đoạn 2016-2021 được thực hiện với 02 

nguồn kinh phí là kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và kinh phí của 

địa phương:Tổng số: 24.664 triệu đồng,trong đó:  

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: 11.428 triệu đồng: 

+ Dự án 3: 10.650 triệu đồng 

+ Dự án 8: 778 triệu đồng 

 - Kinh phí địa phương 

        Ước thực hiện cả giai đoạn từ khi ban hành đến  hết năm 2021 là 13.236 

triệu đồng, trong đó: 

 + Năm 2016: 539 triệu đồng. 

 + Năm 2017: 2.362 triệu đồng. 

 + Năm 2018: 2.263 triệu đồng. 

 + Năm 2019: 2.349 triệu đồng. 

 + Năm 2020: 2.709 triệu đồng 

 + Ước thực hiện năm 2021:  3.014 triệu đồng 

(Chi tiết Phụ lục IV kèm theo) 

 III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, THÁCH THỨC VÀ NGUYÊN NHÂN  

 1. Khó khăn, tồn tại, thách thức 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay công tác dân số của tỉnh còn 

nhiều khó khăn và thách thức: 

 - Mặc dù, hàng năm đều đưa ra các chỉ tiêu về giảm sinh ở mức 0,3- 0,4‰, 

tuy nhiên, tổng tỷ suất sinh (TFR) của tỉnh Lào Cai chưa ổn định và vẫn ở mức 

cao điển hình là năm 2019 theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở, mức sinh 

của tỉnh là 2,44 con/phụ nữ nằm trong 33 tỉnh có mức sinh cao trong toàn quốc, 

tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cũng có dấu hiệu giảm nhưng không đáng kể năm  

2020 còn là 12,68%. Dân số tăng nhanh sẽ phá vỡ thành quả đã đạt được, cản trở 

sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Chất lượng dân số mặc dù đã được cải thiện song vẫn còn thấp. Mất cân 

giới tính khi sinh vẫn ở mức cao năm 2020 là 114,1 trẻ trai/100 trẻ gái (bình 

quân cả nước là 112,1 trẻ trai/100 trẻ gái). Đáng chú ý là còn nhiều cán bộ, công 

chức, viên chức, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên. Tình trạng mang thai và sinh 

con tuổi vị thành niên còn xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh. Tỷ lệ mang gen 

bệnh tan máu bẩm sinh cao, tiềm ẩn trong cộng đồng; tỷ lệ nam nữ, thanh niên 

được tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn thấp. Tỷ lệ phụ nữ mang thai, trẻ sơ 

sinh được tiếp cận sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh chưa cao, chỉ mới tập 

trung ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc 

thiểu số sống tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Dân số của tỉnh bước vào 

giai đoạn già hóa nhưng chưa có giải pháp đồng bộ để thích ứng. Tuổi thọ trung 

bình của tỉnh tuy có tăng so với những năm trước nhưng vẫn thấp hơn so với 

trung bình cả nước 4,4 tuổi, đạt 69,3 tuổi năm 2020 (cả nước 73,7 tuổi). 
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- Công tác truyền thông, giáo dục về dân số ở một số khu vực, nhóm đối 

tượng hiệu quả chưa cao; nội dung truyền thông, cung cấp dịch vụ chưa toàn 

diện, vẫn chủ yếu tập trung vào kế hoạch hoá gia đình. Tổ chức triển khai công 

tác dân số - KHHGĐ tại địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số mức sinh vẫn còn cao còn khó khăn.  

- Tổ chức bộ máy làm công tác dân số-KHHGĐ biến động mạnh đặc biệt là 

mạng lưới chân rết cộng tác viên dân số thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng. Cán 

bộ làm công tác dân số-KHHGĐ ở cơ sở còn hạn chế trong tham mưu chỉ đạo điều 

hành, kỹ năng truyền thông vận động. Mặt khác, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ 

này còn thấp. 

2. Nguyên nhân 

Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại nêu trên là do một số cơ chế chính sách 

về dân số chưa được thực hiện liên tục và đầy đủ, cụ thể: 

a) Về chế độ chính sách của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác dân số - 

KHHGĐ 

- Đối với cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố (gọi là cộng tác viên 

dân số) chỉ được hưởng 100.000 đồng/người/tháng. Trong khi mức lương cơ sở 

đã được điều chỉnh tăng hàng năm thì thù lao của cộng tác viên dân số chỉ bằng 

6,7 (100.000/1.490.000đ) mức lương cơ sở.  

- Cán bộ cập nhật thông tin về dân số - KHHGĐ của hộ gia đình được hỗ 

trợ 5.000đ/phiếu/ít nhất 5 hộ gia đình hoặc một hộ gia đình mới. 

Trong khi, theo hướng dẫn tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 

của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, thì ngân sách địa phương đảm bảo chi các nội dung trên. Tuy 

nhiên, cộng tác viên dân số chỉ được nhận thù lao là 100.000 đồng/người/tháng; Từ 

tháng 01/2021 cán bộ cập nhật thông tin về Dân số - KHHGĐ của hộ gia đình chưa 

được hỗ trợ 5.000đ/phiếu/ít nhất 5 hộ gia đình (do nội dung này chỉ được chi từ 

nguồn ngân sách địa phương, theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2018/TT-BTC). Từ 

2020 do thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, số lượng cộng tác viên dân số 

giảm sâu, từ 2.026 cộng tác viên xuống chỉ còn 1.529 cộng tác viên. Đã có không ít 

cộng tác viên dân số đã bỏ làm hoặc không nhiệt tình làm việc, ảnh hưởng đến chất 

lượng hoạt động.  

b) Về công tác kế hoạch hóa gia đình  

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 và Thông 

tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018, ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí 

thực hiện dịch vụ KHHGĐ, xử lý tai biến theo chuyên môn y tế. Theo Quyết 

định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn quốc gia về 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, các dịch vụ KHHGĐ cần phải thực 

hiện đảm bảo kỹ thuật chuyên môn cũng như công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. 
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Để thực hiện dịch vụ KHHGĐ đúng quy định, ngoài phương tiện tránh thai cần 

có thuốc thiết yếu và vật tư y tế khác.  

Từ năm 2017 công tác này đã được tỉnh hỗ trợ theo chính sách cho các đối 

tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số sống tại 

các xã đặc biệt khó khăn (khoảng 70% chỉ tiêu hàng năm). Tuy nhiên định mức 

chưa đảm bảo tính đúng tính đủ theo giá dịch vụ hiện hành. Đồng thời nguồn 

PTTT miễn phí do ngân sách Trung ương đảm bảo luôn ở tình trạng thiếu, chậm, 

không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Bên cạnh đó, việc thu phí dịch vụ 

KHHGĐ khó triển khai, do đời sống nhân dân còn khó khăn, người dân chưa 

thực sự chủ động chi trả cho việc thực hiện KHHGĐ, còn nặng tư tưởng được 

cung cấp miễn phí. Từ đó, kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng 

(biện pháp tránh thai có hiệu quả cao và lâu dài) chưa đạt so với kế hoạch đề ra. 

c) Về đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác dân số-KHHGĐ 

Hàng năm ngoài chính sách địa phương hỗ trợ cho tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ cho viên chức 01 lớp/huyện, thành phố/năm; 01 lớp cho cộng tác 

viên/huyện thành phố/năm. Trong khi đội ngũ này số lượng nhiều và luôn biến 

động, mặt khác mục tiêu và hoạt động mới  triển khai hàng năm cần được đội 

ngũ này nắm bắt để có kiến thức, kỹ năng triển khai tại cơ sở là rất nhiều. Chưa 

kể đến định mức hỗ trợ đến nay là quá thấp không còn phù hợp với thực tế. Vì 

vậy gây không ít khó khăn khi tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn triển khai thực 

hiện các hoạt động cho cán bộ ở cơ sở, cộng tác viên dân số. 

d) Về các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng dân số 

Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng dân số chưa được quan tâm đúng 

mức và chưa có cơ chế rõ ràng để tạo điều kiện cho các dịch vụ xã hội hóa triển 

khai thực hiện, đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của người dân. 

- Các hoạt động mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống, đề án giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được triển khai và 

mở rộng hàng năm nhưng kinh phí để đảm bảo duy trì còn thiếu, kinh phí để mở 

rộng còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động chưa cao. 

- Việc quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mới được triển 

khai tại tỉnh từ năm 2017, mới chỉ được hỗ trợ in hồ sơ quản lý theo chỉ tiêu giao 

hàng năm (kinh phí Trung ương). Việc này rất khó khăn cho việc thực hiện 

khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ tại trạm y tế theo đúng quy định của 

chương trình. 

 - Hoạt động sàng lọc trước sinh thực hiện chủ yếu do lồng ghép với công 

tác khám, chữa bệnh. Hầu hết các trường hợp sàng lọc sơ sinh chỉ được thực 

hiện theo chỉ tiêu kế hoạch giao; trong khi, tất cả trẻ sinh ra đều cần được sàng 

lọc sơ sinh để phát hiện sớm các bệnh rối loạn bẩm sinh liên quan đến nội tiết - 

chuyển hóa - di truyền thường gặp và có thể can thiệp điều trị kịp thời. 
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- Lào Cai là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thuộc nhóm 

các tỉnh có tỷ lệ mang gen bệnh tan máu bẩm sinh cao, nhưng chưa có chính 

sách hỗ trợ xét nghiệm cho các trường hợp có nguy cơ, những vị thành 

niên/thanh niên trước hôn nhân để thực hiện phòng bệnh cho thế hệ sau. Hoạt 

động tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn mới được triển khai năm 2021 dự 

kiến đạt khoảng 10% và đang triển khai thí điểm sàng lọc Thalassemia trước kết 

hôn dự kiến cho 1.200 người, tỷ lệ này là quá ít để có thể mang lại hiệu quả. Nếu 

không có các chính sách cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số của 

tỉnh, sẽ tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội, giảm chất lượng nguồn nhân 

lực, ảnh hưởng đế sự phát trển kinh tế xã hội của địa phương. Trên thực tế, dân 

số ổn định thì phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo chất lượng cuộc sống 

tốt cho cộng đồng. 

e) Về kinh phí dành cho công tác dân số 

Trước khi có Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, trung bình kinh phí Trung ương dành cho công tác dân số - KHHGĐ 

là: 6.044 triệu đồng/năm/tỉnh; sau khi thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-TTg, 

trung bình là: 2.285,4 triệu đồng/năm/toàn tỉnh, giảm 3.758,6 triệu/năm; trong 

khi đó, thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 về công tác dân số 

trong tình hình mới với nhiều chỉ tiêu, nội dung và nhiệm vụ hơn.  

 Một trong các lý do chủ yếu giảm kinh phí chi cho công tác dân số của tỉnh 

là: theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg, một số mục do ngân sách trung ương chi 

trước đây nay chuyển về nhiệm vụ chi của vốn ngân sách địa phương, nhưng 

chưa được bố trí đủ theo hoạt động mục tiêu hoặc bố trí nhưng còn ít so với nhu 

cầu và nhiệm vụ để duy trì các kết quả đạt được và tổ chức thực hiện các hoạt 

động công tác dân số trong tình hình mới.   

- Giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn chuyển từ chương trình mục tiêu quốc 

gia sang chương trình mục tiêu Y tế -Dân số, nhiều nội dung hoạt động kinh phí 

Trung ương không còn hỗ trợ. Trong khi chính sách địa phương cũng không thể 

hỗ trợ hết được các nội dung hoạt động. 

- Theo 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”; việc 

chuyển trọng tâm từ công tác dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển tuy 

nhiên Lào Cai vẫn tiếp tục phải thực hiện mục tiêu giảm sinh vừa phải thực hiện 

các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, một số hoạt động mới chưa có đủ 

kinh phí để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để phát huy, duy trì các kết quả đạt được cũng như khắc phục những khó 

khăn, thách thức của công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn tới tỉnh Lào 

Cai cần có chiến lược dài hạn, các chính sách cụ thể phù hợp với tình hình thực 

tế tại tỉnh góp phần thực hiện thành công Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 

30/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 
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25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về công tác dân số 

trong tình hình mới”. 
 

- Đề nghị tiếp tục có chính sách về công tác dân số trong giai đoạn 2022-2030. 

- Tên nghị quyết: “ Quy định về chính sách thực hiện công tác dân số và 

phát triển tỉnh Lào Cai ”. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ công tác dân số và 

kế hoạch hóa đình tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016- 2021 của UBND tỉnh Lào Cai./.  

 

Nơi nhận: 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

-  Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

-  Các sở, ban, ngành Đoàn thể tỉnh; 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

-  Văn phòng HĐND tỉnh; 

-  Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh; 

-  Sở Y tế; 

- Lưu: VT. VX. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 


