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Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2021 

V/v giới thiệu trang facebook 

www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và 

fanpage “Hạnh phúc gia đình”  

 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế  huyện, thành phố 

  

 Căn cứ công văn số 101/TCDS-TTGD, ngày 11/03/2021, của Tổng cục 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc định hướng thực hiện truyền thông, giáo 

dục về công tác dân số năm 2021. 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng và 

truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số- Phát triển, Sức khỏe sinh sản, Kế 

hoạch hoá gia đình (DS-PT/SKSS/KHHGĐ) trong tình hình mới, nhằm chuyển 

đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành 

các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.   

Thời gian qua, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế đã tổ chức thực hiện 

trang Facebook có địa chỉ: www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage 

“Hạnh phúc gia đình” nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin và tư vấn truyền thông các 

nội dung về thực hiện chương trình Dân số - Phát triển và sức khỏe sinh sản/ kế 

hoạch hóa gia đình. 

Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Đồng Tháp đề nghị các Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai  thực hiện các nội dung sau: 

1. Giới thiệu và vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức các ban, 

ngành, đoàn thể, hội, mạng lưới nhân viên y tế, lực lượng  cộng tác viên tình 

nguyện và hệ thống cán bộ công chức, viên chức làm công tác Dân số-KHHGĐ 

thường xuyên truy cập vào 02 trang Facebook của Truyền thông Dân số Trung ương : 

www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage “Hạnh phúc gia đình”  để được 

trao đổi chia sẻ thông tin về các lĩnh vực Dân số - Phát triển và sức khỏe sinh 

sản/ kế hoạch hóa gia đình. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá  về  02 trang Facebook 

của Truyền thông Dân số Trung ương: www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và 

fanpage “Hạnh phúc gia đình” cho cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành đoàn thể, 

tổ chức hội và hệ thống đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ các cấp để 
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trao đổi, chia sẻ những thông tin về chính sách Dân số - Phát triển của Đảng và 

Nhà nước; về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình; về 

tình hình cung ứng dịch vụ KHHGĐ; về tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai và 

xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại 

khu vực thành thị và nông thôn phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Đề nghị các Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện tốt nội dung tinh 

thần công văn.  Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Phòng nghiệp vụ - Chi cục Dân số 

- kế hoạch hoá gia đình tỉnh Đồng Tháp, gặp đ/c Lê Thị Bích Liễu (điện thoại: 

0277.3870 363, E-mail: ccds.phongttgd@gmail.com) để được thông tin trao đổi, 

chia sẽ và thống nhất./. 

 

Nơi nhận:                    KT. CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;                   PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
- LĐ Chi cục;  
- Phòng NV;  
- Lưu: VT.  

 

 

   Lê Văn Hùng 
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