
Trung tâm Y tế Cam Lâm tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ  

Dân số cho đội ngũ cộng tác viên 

 

Ngày 29/7/2020, Trung tâm Y tế Cam Lâm đã tổ chức tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ về công tác Dân số cho 85 cộng tác viên, nhằm nâng cao kiến 

thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác dân số, đặc 

biệt là đội ngũ cộng tác viên dân số mới tham gia công tác chưa được tập huấn 

về nghiệp vụ dân số.  

Tại buổi tập huấn ông Lê Quang Thi – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế đã 

cung cấp một số nội dung văn bản mới về công tác Dân số trong đó chú trọng 

các nội dung trong Nghị quyết số 21- NQ/TW về công tác Dân số trong tình 

hình mới “chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang 

Dân số và Phát triển”; các nội dung nổi bật của chính sách Dân số như khuyến 

khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ 

nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, 

già hóa Dân số, chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi, thích ứng với gìà hóa, điều 

chỉnh mức sinh giữa các vùng, miền trong đó Khánh Hòa là 1 trong 21 tỉnh, 

thành phố có mức sinh thấp; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ 

chồng nên có 2 con”…  

Cũng tại buổi tập huấn bà Lê Thị Bích Liễu – Phó Trưởng Khoa Dân số 

tiếp tục chuyển tải những kiến thức cơ bản về công tác Dân số đến các cộng tác 

viên các nội dung như: Công tác tuyên truyền, tư vấn và kỹ năng vận động đối 

tượng thực hiện chính sách Dân số, kiến thức và kinh nghiệm tư vấn sức khỏe 

sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. 

Buổi tập huấn đa ̃ trang bị, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, nghiệp 

vụ, kỹ năng cần thiết cho cộng tác viên Dân số xã, thị trấn về việc tiếp cận, trao 

đổi nhiều thông tin về công tác dân số. Qua đó đội ngũ cộng tác viên đã được 

củng cố thêm những kiến thức, kỹ năng và tự tin hơn trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ tại địa bàn, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông đến các 

đối tượng và có kế hoạch tuyên truyền vận động phù hợp, giúp đối tượng chuyển 

đổi hành vi, nâng cao chất lượng dân số và thực hiện tốt các chính sách về Dân 

số. 

                       Tin và ảnh 

        Thu Hường 

         

              

    

     


