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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày  

Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam 

(26/12/1961 - 26/12/2021) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương xây dựng 

kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam 

(26/12/1961 - 26/12/2021), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở Công Thương về tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

(DS-KHHGĐ) đối với sức khoẻ của mỗi người, mỗi gia đình góp phần vào sự 

phát triển của tỉnh. 

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước;  tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới. Thông qua các hoạt 

động hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam nhằm tạo sự đồng thuận 

cao trong nhận thức và hành động của cán bô, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động trong ngành Công thương của tỉnh về công tác DS-KHHGĐ.  

2. Yêu cầu  

Các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam phải bám sát vào 

điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị và được triển khai lồng ghép hiệu quả với 

các hoạt động chuyên môn của cơ quan. Các hoạt động tổ chức hướng về cơ sở; 

tạo được ấn tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo chuyên đề; 

các cuộc họp giao ban, họp chuyên môn…  
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2. Tổ chức hoạt động tương thân, tương ái, từ thiện, nhân đạo, về nguồn 

hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số... 

3. Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết ngày 26/12/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở chủ trì tham mưu, phối hợp với các phòng chuyên môn, 

đơn vị, trực thuộc Sở triển khai thực hiện. 

2. Các đoàn thể trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động đề 

xuất các hình thức để tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Dân 

số Việt Nam có hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số 

Việt Nam của Sở Công Thương./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đoàn thể trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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