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Thực tập

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
( Tại Trung tâm dân số quận/huyện, trạm y tế xã )

Thời gian của môn học: 120 giờ

Mục tiêu môn học:
1- Mô tả chức năng , nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm dân số, kế hoạch hoá

gia đình.
2- Tham gia lập kế hoạch thống kê báo cáo hàng tháng, quý, năm về dân số kế

hoạch hoá gia đình.
3- Tham gia lập dự trù các phương tiện tránh thai

Nội dung môn học:

TT
Nội dung thực tập Chỉ tiêu tay nghề

1
Tìm hiểu về nhiệm vụ quản lý dân số -
KHHGĐ ở huyện/ quận, xã.

Viết bản mô tả nhiệm vụ
quản lý DS-KHHGĐ của
Trung tâm dân số
huyện/quận và trạm y tế xã.

2
Tham gia thực hiện kế hoạch về quản lý
dân số y tế tại tuyến huyện,quận, xã.

3 lần

3
Nghiên cứu các bản dự trù, quản lý và phân
phối các phương tiện kế hoạch hoá gia đình
của Trung tâm dân số và trạm y tế xã

Viết được một bản báo cáo
nhận xét về dự trù và quản
lý, phân phối các phương
tiện KHHGĐ.

4
Nghiên cứu bản kế hoạch thống kê, báo cáo
về dân số kế hoạch hoá gia đình của Trung
tâm dân số huyện, quận, trạm y tế xã.

Viết một bản nhận xét

5
Làm một bản báo cáo về công tác dân số,
kế hoạch hoá gia đình của quận, huyện, xã

trong một năm.
Viết một bản báo cáo
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Hướng dẫn thực hiện:

Giảng dạy:

- Địa điểm: Học sinh thực tập tại Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình tại
quận/huyện, trạm y tế xã.

- Thực hành: Học sinh thực tập các nội dung nêu trên dưới sự hướng dẫn giúp
đỡ của giáo viên.

Đánh giá:

- Kiểm tra thường xuyên: 1 điểm kiểm tra hệ số 1

- Kiểm tra định kỳ: 1 điểm kiểm tra hệ số 2

- Kiểm tra hết môn học: Bài kiểm tra thực hành, kết hợp với điểm hoàn thành
chỉ tiêu thực hành và điểm kiểm tra sổ thực tập của học sinh.


