
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

CHI CỤC DÂN SỐ-KHHGĐ 
 

Số: 314/CCDS 
V/v tham gia cuộc thi sáng tạo  

clip ngắn với chủ đề “Sinh con 

gái – Hái niềm vui” năm 2020 

    CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 8 năm 2020. 

 

  

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề ưa thích con trai và lựa chọn 

giới tính trên cơ sở định kiến giới, cuộc thi xây dựng clip ngắn với chủ đề 

“Sinh con gái – Hái niềm vui” vừa được phát động tại Hà Nội. Cuộc thi do 

Chính phủ Na Uy và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tài 

trợ và được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về 

Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp với mạng xã 

hội TikTok. 

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Tháp triển khai 

đến Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố biết và thông báo rộng rãi 

tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để có thể tham gia 

Cuộc thi “Sinh con gái – Hái niềm vui” được tổ chức trên nền tảng ứng 

dụng TikTok từ ngày 10/8/2020 đến hết 23h59 ngày 23/8/2020.   (Đính 

kèm 3 mẫu CLIP) 

Nội dung các clip truyền tải thông điệp tích cực về vai trò của người 

phụ nữ và bé gái trong cuộc sống, phản đối định kiến giới và phân biệt đối 

xử giữa nam và nữ, thúc đẩy các thực hành tốt về việc tôn trọng phụ nữ và 

trẻ em gái, phê phán/thay đổi quan niệm ưa thích con trai hạ thấp giá trị con 

gái.  

Khung thời gian tham gia cuộc thi: 

- Thời gian phát động cuộc thi: 8:00 sáng ngày 10/8/2020; 

- Thời gian nhận bài: từ 8:00 sáng ngày 10/8 đến 23h59 ngày 

23/8/2020; 

- Thời gian lựa chọn và chấm điểm: từ ngày 24 – 26/08/2020; 

- Lễ công bố và trao giải cuộc thi: 10h sáng ngày 27/8/2020. 

Để có thông tin chi tiết về cuộc thi, xin liên hệ: Nguyễn Thu Thúy, 

số điện thoại: 0975107668 hoặc Email: thuynt@csaga.org.vn. 

Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên 

truyền phát động hưởng ứng cuộc thi đến cán bộ, viên chức, người lao 

mailto:thuynt@csaga.org.vn


động và hệ thống cán bộ làm công tác truyền thông tư vấn, Tuyên truyền 

viên, Cộng tác viên của các cơ quan truyền thông đại chúng tại địa phương./.  

Nơi nhận: KT. CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
- LĐ Chi cục;  
- Phòng TTGD;  
- Lưu: VT.  
  
  
 Lê Văn Hùng 
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