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Kon Tum, ngày 01 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác
dân số các cấp giai đoạn 2021-2030
Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ
cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030; Quyết định số
441/QĐ-BYT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế
hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực
đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 và các văn bản
liên quan của Trung ương, của tỉnh1.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Kế
hoạch), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra giải pháp chủ
yếu để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 520/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 441/QĐBYT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Yêu cầu: Việc đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với thực trạng và trình
độ của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp. Các giải pháp
đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với tình hình thực tế và nguồn kinh phí được
cấp. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải cập nhật các quan điểm, chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác dân số. Các cấp ủy,
Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phải có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ
chức, triển khai thực hiện.

(1) Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
về công tác dân số trong tình hình mới; (2) Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; (3) Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày
01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; (4) Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số đến năm 2030; (5) Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày
30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (6) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài
chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; (7) Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của
HĐND tỉnh Kon Tum quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (8) Nghị Quyết số
11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức
hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước.
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II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi
dưỡng về dân số và công tác dân số, bồi dưỡng theo yêu cầu; góp phần xây dựng
đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp có đủ về số lượng, đạt
về chất lượng; có năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức phục vụ nhân dân, phục
vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân
số đã được đề ra trong Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.
- Nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác dân số và phát triển cho đội ngũ
cán bộ hoạch định chính sách về dân số; cán bộ, công chức, viên chức làm công
tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số thôn, làng, tổ dân phố.
- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm năng lực quản lý, tổ
chức, triển khai công tác dân số trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức làm công tác dân số các cấp.
2. Các mục tiêu cụ thể
a) Đào tạo đội ngũ làm công tác dân số các cấp
- Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công
tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số
trong tình hình mới.
- 30% công chức, viên chức cấp huyện có trình độ cử nhân Y tế công cộng
định hướng công tác dân số hoặc về cử nhân công tác xã hội.
b) Công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân số các cấp
- Đối với công chức
+ 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản (lớp dân số 2
tháng).
+ 50% công chức trong ban chỉ đạo công tác dân số tuyến tỉnh được tham
gia tập huấn hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ.
+ 30% công chức là dân số tuyến tỉnh được cập nhật kiến thức, chuyên
môn, nghiệp vụ hàng năm.
+ Giảng viên, báo cáo viên tuyến tỉnh được tham gia tập huấn về dân số
dân số và phát triển.
+ 40% công chức tuyến tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ
năng nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển.
- Đối với viên chức
+ 100% viên chức dân số được bồi dưỡng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dân số kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số (lớp 3 tháng).
+ 100% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức
danh nghề nghiệp dân số.
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+ 100% viên chức dân số được tham gia các lớp tập huấn liên quan các mô
hình, đề án về công tác dân số.
- Lãnh đạo và nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
+ Tối thiểu 90% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức
khỏe sinh sản ở các cơ sở y tế huyện và xã có kiến thức, kỹ năng cung cấp các
dịch vụ dân số và phát triển.
+ Tối thiểu 80% lãnh đạo y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản lý dân
số và phát triển để thực hiện quản lý công tác dân số được giao.
- 100% cộng tác viên dân số được tập huấn kiến thức về chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà nước về dân số, kỹ năng truyền thông vận động, quản lý
đối tượng.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025
a) Đào tạo đội ngũ làm công tác dân số các cấp
- Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công
tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số
trong tình hình mới.
- 20% công chức, viên chức cấp huyện có trình độ cử nhân Y tế công cộng
định hướng công tác dân số hoặc về cử nhân công tác xã hội.
b) Công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân số các cấp
- Đối với công chức
+ 80% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản (lớp dân số 2 tháng).
+ 40% công chức trong ban chỉ đạo công tác dân số tuyến tỉnh được tham
gia tập huấn hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ.
+ 25% công chức là dân số tuyến tỉnh được cập nhật kiến thức, chuyên
môn, nghiệp vụ hàng năm.
+ Giảng viên, báo cáo viên tuyến tỉnh được tham gia tập huấn về dân số
dân số và phát triển.
+ 30% công chức tuyến tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ
năng nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển.
- Đối với viên chức
+ 80% viên chức dân số được bồi dưỡng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dân số kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số (lớp 3 tháng).
+ 80% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức
danh nghề nghiệp dân số.
+ 80% viên chức dân số được tham gia các lớp tập huấn liên quan các mô
hình, đề án về công tác dân số.
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- Lãnh đạo và nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
+ Tối thiểu 80% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức
khỏe sinh sản ở các cơ sở y tế huyện và xã có kiến thức, kỹ năng cung cấp các
dịch vụ dân số và phát triển.
+ Tối thiểu 70% lãnh đạo y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản lý dân
số và phát triển để thực hiện quản lý công tác dân số được giao.
- 100% cộng tác viên dân số được tập huấn kiến thức về chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà nước về dân số, kỹ năng truyền thông vận động, quản lý
đối tượng.
2. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030.
a) Đào tạo đội ngũ làm công tác dân số các cấp
- Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công
tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số
trong tình hình mới.
- 30% công chức, viên chức cấp huyện có trình độ cử nhân Y tế công cộng
định hướng công tác dân số hoặc về cử nhân công tác xã hội.
b) Công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân số các cấp
- Đối với công chức
+ 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản (lớp dân số 2 tháng).
+ 50% công chức trong ban chỉ đạo công tác dân số tuyến tỉnh được tham
gia tập huấn hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ.
+ 30% công chức là dân số tuyến tỉnh được cập nhật kiến thức, chuyên
môn, nghiệp vụ hàng năm.
+ Giảng viên, báo cáo viên tuyến tỉnh được tham gia tập huấn về dân số
dân số và phát triển.
+ 40% công chức tuyến tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ
năng nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển.
- Đối với viên chức
+ 100% viên chức dân số được bồi dưỡng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dân số kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số (lớp 3 tháng).
+ 100% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức
danh nghề nghiệp dân số.
+ 100% viên chức dân số được tham gia các lớp tập huấn liên quan các mô
hình, đề án về công tác dân số.
- Lãnh đạo và nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
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+ Tối thiểu 90% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức
khỏe sinh sản ở các cơ sở y tế huyện và xã có kiến thức, kỹ năng cung cấp các
dịch vụ dân số và phát triển.
+ Tối thiểu 80% lãnh đạo y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản lý dân
số và phát triển để thực hiện quản lý công tác dân số được giao.
- 100% cộng tác viên dân số được tập huấn kiến thức về chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà nước về dân số, kỹ năng truyền thông vận động, quản lý
đối tượng.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng về dân số
- Dựa trên khung các chương trình đào tạo của Bộ Y tế, Tổng cục Dân sốKế hoạch hóa gia đình, phối hợp với các trường, Trung tâm đào tạo tổ chức các
lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm
công tác dân số và cán bộ dân số cơ sở phù hợp với tình hình đặc điểm của tỉnh.
- Xây dựng các chương trình, tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số cấp
tỉnh, huyện và đội ngũ cán bộ dân số cấp xã, cộng tác viên dân số, Ban chỉ đạo
Dân số-Kế hoạch hóa gia đình các cấp, lãnh đạo y tế cấp huyện, cấp xã phù hợp
với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Từng bước chuẩn hóa trình độ chuyên môn của đội ngũ làm công tác dân
số các cấp và cộng tác viên dân số.
2. Hoàn thiện chương trình, tài liệu, đào tạo, bồi dưỡng
- Thường xuyên bổ sung, cập nhật, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng về dân số
và phát triển cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các
cấp, cộng tác viên dân số và các đối tượng khác làm công tác dân số.
- Rà soát lại các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, chỉnh
sửa, bổ sung cho phù hợp với công tác dân số trong tình hình mới và đảm bảo
theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP
ngày 18 tháng 10 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
101/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Nâng cao năng lực của giảng viên, báo cáo viên
- Xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng cao để đáp ứng nhiệm vụ bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân số các cấp.
- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý về dân
số ở tuyến xã trở thành giảng viên tuyến huyện để tham gia giảng dạy, bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về dân số và phát triển.
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4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch
- Huy động các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã
hội tham gia kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất tại việc triển khai Kế hoạch
nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng về dân số và
phát triển.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc triển khai Kế hoạch
nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng về dân số và
phát triển.
V. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn sự nghiệp y tế hàng
năm của Sở Y tế, nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp
của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Hàng năm lồng
ghép vào kế hoạch đào tạo chung của ngành Y tế tổ chức thực hiện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ
thể hằng năm để triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch
này và theo Đề án của Trung ương (lưu ý, lồng ghép thực hiện có hiệu quả kế
hoạch với các chương trình, kế hoạch khác trên địa bàn). Chịu trách nhiệm theo
dõi, đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra, quản lý việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm
bảo mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; hàng năm trước ngày 15/12 báo cáo kết quả đào tạo,
bồi dưỡng về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số) và Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu đề
xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật về đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân
số các cấp và cộng tác viên dân số. Rà soát nội dung, đảm bảo các chương trình
đào tạo, bồi dưỡng của Kế hoạch không trùng lắp với các chương trình đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khác.
- Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xác định nhu cầu đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số và cộng tác
viên dân số trong từng giai đoạn phù hợp với năng lực, nhiệm vụ được giao.
- Chủ trì đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2025,
tổng kết vào năm 2030.
2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế
hoạch trong nguồn sự nghiệp y tế giao hàng năm theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí bồi dưỡng, nâng cao năng
lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số và cộng tác viên
dân số đến năm 2030 tại địa bàn theo nội dung Kế hoạch.
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- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch phù hợp với điều
kiện của huyện, thành phố. Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của
Sở Y tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị, địa
phương phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời./.
Nơi nhận:

- Bộ Y tế (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Ngọc

