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Số:             /BYT-TCDS 
V/v báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực 

hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới 

tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng 11 năm 2021 

     

    Kính gửi:  

  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ 

  - Các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

   

  Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

(MCBGTKS) giai đoạn 2016-2025; Bộ Y tế trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Đề án 

với những nội dung cơ bản như sau:  

  1. Tổ chức sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Đề án Kiểm soát MCBGTKS 

giai đoạn 2016-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016. 

  2. Thông qua Sơ kết tình hình thực hiện Đề án và trên cơ sở Nghị quyết số 

21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới, kiến nghị các mục 

tiêu, giải pháp và phương thức thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025. 

  3. Báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Đề án Kiểm soát MCBGTKS 

giai đoạn 2016-2025 xin gửi về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình) ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội và gửi theo địa chỉ email 

vucocauchatluongdanso@gmail.com trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ được phê duyệt.  

  Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TCDS (5b).  

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 
 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 



HƢỚNG DẪN  

SƠ KẾT 5 NĂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT  

MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016-2025 

(Kèm theo công văn số           /BYT-TCDS ngày       tháng 11 năm 2021) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

 1. Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai 

đoạn 2016-2025 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những yếu kém, hạn 

chế và nguyên nhân thành công, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện. 

 2. Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phương thức thực hiện Đề án 

Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

II. NỘI DUNG  

1. Đánh giá việc ban hành văn bản để triển khai Đề án Kiểm soát 

MCBGTKS giai đoạn 2016-2025 của Bộ, ngành và địa phương. 

2. Đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng trong việc thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp và phương thức thực hiện của Đề án. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể so với mục 

tiêu, chỉ tiêu của Bộ, ngành, địa phương đề ra để triển khai Đề án. 

4. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện từng giải pháp, hoạt động của Đề 

án, bài học kinh nghiệm về những giải pháp, mô hình và phương thức tổ chức 

thực hiện có hiệu quả của Bộ ngành, đoàn thể và địa phương. 

5. Đánh giá sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể liên quan ở địa 

phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và phương thức thực hiện của 

Đề án. 

6. Nguyên nhân thành công, yếu kém và bài học kinh nghiệm trong việc 

tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, cơ chế chính sách và phương 

thức thực hiện của Đề án. 

7. Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phương thức thực hiện của 

Đề án giai đoạn 2021-2025. 

8. Đề xuất kiến nghị với Trung ương 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng 

dẫn các đơn vị trực thuộc Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Đề án Kiểm soát 

MCBGTKS giai đoạn 2016-2025 theo hình thức: Sử dụng các cơ quan chuyên 

môn và các chuyên gia để viết báo cáo sơ kết trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện hàng năm; tổ chức thảo luận báo cáo sơ kết. 



2. Các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương tổng hợp báo cáo sơ kết của các 

đơn vị và báo cáo các kết quả thực hiện hàng năm của Bộ, ngành đoàn thể trung 

ương về công tác kiểm soát MCBGTKS. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo sơ kết trên cơ 

sở tổng hợp báo cáo sơ kết của các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và kết quả điều tra, khảo sát thực tế; Tổ chức hội nghị, 

hội thảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO  

SƠ KẾT 5 NĂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT  

MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016-2025 

(Kèm theo công văn số         /BYT-TCDS ngày       tháng 11 năm 2021) 

 

I. Công tác tham mƣu, chỉ đạo, điều hành 

- Liệt kê các văn bản cấp tỉnh đã ban hành trong giai đoạn 2016-2020; 

- Thống kê số lượng văn bản, tỷ lệ cấp huyện đã ban hành văn bản giai 

đoạn 2016-2020; 

- Thống kê số lượng văn bản, tỷ lệ cấp xã đã ban hành văn bản giai đoạn 

2016-2020. 

II. Kết quả triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

1. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án 

- Liệt kê kết quả thực hiện mục tiêu về tỷ số giới tính khi sinh qua các 

năm của Đề án; 

- Đánh giá với mục tiêu, chỉ tiêu Đề án của tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

2. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

- Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác 

kiểm soát MCBGTKS; 

- Thực hiện các chính sách khuyến khích hỗ trợ; 

- Nâng cao hiệu lực thực thi những quy định của pháp luật về kiểm soát 

MCBGTKS; 

- Hợp tác quốc tế. 

3. Đánh giá hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể tại địa 

phƣơng 

4. Phân tích nguyên nhân của kết quả đạt đƣợc, nguyên nhân của hạn 

chế và bài học kinh nghiệm 

- Nguyên nhân của kết quả đạt được; 

- Nguyên nhân của hạn chế; 

- Bài học kinh nghiệm. 

5. Khó khăn, thách thức đối với công tác kiểm soát MCBGTKS ở địa 

phƣơng 

III. Phƣơng hƣớng, giải pháp của địa phƣơng giai đoạn 2021-2025 

IV. Đề xuất kiến nghị 

1. Đối với Chính phủ, 

2. Đối với Bộ Y tế. 
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