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BÁO CÁO 

Phân tích V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành  

Dân số - KHHGĐ Quý I năm 2022 

 

Kính gửi: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hưng Yên 

Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ báo cáo tình hình thực hiện chế 

độ báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ kỳ quý IV năm 2021 theo Quyết 

định số 18/QĐ-TCDS như sau:   

 

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Tiến độ báo cáo 

Tính đến ngày 06 tháng 4 năm  2022 Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cừ đã nhận được báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ kỳ quý I năm 2022 

của 14/14 xã, thị trấn. 

2. Biểu mẫu báo cáo 

- Số liệu các chỉ tiêu trong báo cáo Dân số - KHHGĐ quý của các xã là 

những số liệu chính xác. 

- Các số liệu trong báo cáo được sử dụng thường xuyên để theo dõi sự biến 

động dân cư trong địa bàn huyện, cũng như tỷ lệ sử dụng các BPTT của các phụ nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ có gia đình. 

3. Chất lượng số liệu 

Chất lượng báo cáo của các xã, thị trấn báo cáo đúng, đủ so với phiếu thu thập 

thông tin biến động.  

 

II. TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUÝ I NĂM 2022 

 

Các chỉ tiêu 

Số liệu 

Qúy I 

năm 2022 

Số liệu 

Báo cáo 

kỳ trước 

Số liệu 

Qúy I 

năm 2021 
So sánh, đánh giá 

1. Hộ và nhân khẩu:    + Tổng số hộ gia đình tính đến cuối quý I 

năm 2022 tăng 53 hộ so với kỳ báo cáo 

trước, tăng 338 hộ so với cùng kì năm 

2021. 

+ Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú 

tính đến cuối quý I năm 2022 tăng 188 

người so với kỳ báo cáo trước, tăng 04 

người so với cùng kì năm 2021. 

+ Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tính đến 

cuối quý I năm 2022 không thay đổ số 

người so với kỳ báo cáo trước, giảm 288 

người so với cùng kì năm 2021. 

- Tổng số hộ 23.479 23.418 23.122 

- Số hộ gia đình 23.459 23.406 23.121 

- Tổng số nhân khẩu 

thực tế thường trú 90.428 90.240 90.424 

- Số phụ nữ từ 15-49 

có chồng 
14.336 14.336 14.624 
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2. Kế hoạch hoá gia 

đình và sức khoẻ sinh 

sản trong quý 

   

- Số người đặt vòng tránh thai mới trong 

quý I năm 2022 giảm 197 ca so với trong 

quý trước, giảm 07 ca so với số người đặt 

vòng tránh thai mới trong quý I năm 

2021. 

- Số người nữ mới triệt sản trong quý I 

năm 2022 không thay đổi so với quý 

trước, không thay đổi so với quý I năm 

2021. 

- Số người mới cấy thuốc tránh thai trong 

quý I năm 2022 không thay đổi so với quý 

trước, không thay đổi so với quý I năm 

2021. 

a) Số người mới sử 

dụng biện pháp tránh 

thai trong quý 

   

- Số đặt vòng tránh 

thai mới 36 233 43 

- Số nữ mới triệt sản 0 0 0 

- Số người mới cấy 

thuốc tránh thai 
0 0 0 

b) Số cặp vợ chồng 

trong độ tuổi sinh đẻ 

hiện đang sử dụng 

biện pháp tránh thai 

tính đến cuối quý 

   

- Tổng số cặp vợ chồng đang sử dụng 

BPTT hiện đại tính đến cuối quý I năm 

2022 giảm 133 cặp so với  kỳ báo cáo 

trước, giảm 32 cặp so với cùng kì năm 

2021. 

- Số cặp vợ chồng đang sử dụng vòng 

tránh thai tính đến cuối quý I năm 2022 

giảm 90 cặp so với kỳ báo cáo trước, 

giảm 341 cặp so với  cùng kì năm 2021. 

- Số cặp vợ chồng đã thực hiện triệt sản 

tính đến cuối quý I năm 2022 giảm 01 

cặp so với  kỳ báo cáo trước, giảm 11 cặp 

so với  cùng kì năm 2021. 

- Số cặp vợ chồng 

đang sử dụng biện 

pháp tránh thai 9.038 9.171 9.070 

- Số người đang sử 

dụng vòng tránh thai 6.365 6.455 6.706 

- Số người thực hiện 

triệt sản 54 55 65 

 

 
Nơi nhận: 
- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hưng Yên; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 
 

 

Nguyễn Văn Kiếm 

 


