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SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN LẤP VÒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TTYT-DS 

V/v giới thiệu sự kiện Ngày 

Tránh thai Thế giới (26/9) 

trên các trang Web Tổng cục 

Dân số-KHHGĐ  

Lấp Vò, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các khoa, phòng; 

- Trạm Y tế xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 357/CCDS, ngày 18/9/2020 của Chi cục Dân số - 

Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Tháp về việc giới thiệu sự kiện Ngày Tránh 

thai Thế giới (26/9) trên các trang Web Tổng cục Dân số-KHHGĐ.  

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình “Truyền 

thông kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe cộng đồng” giai đoạn 2018-2020 giữa 

Tổng cục Dân số-KHHGĐ và Hội Liện hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 

(26/9/2020) và Lễ ký kết “Chương trình truyền thông kế hoạch hóa gia đình vì 

sức khỏe cộng đồng, giai đoạn 2021-2025” do diễn biến tình hình dịch bệnh 

Covid-19 hiện nay.  

Tổng cục Dân số-KHHGĐ sẽ tiến hành phát nội dung Hội thảo trên mạng 

theo địa chỉ: https://www.cpcs.vn và Fanpage: https:// www.facebook.com 

/vutruyenthonggiaoduc 

Thời gian: Phát vào lúc 14h00, ngày 25/9/2020. 

Nội dung: Cung cấp thông tin về ý nghĩa của Ngày Tránh thai Thế giới, 

các nội dung liên quan đến kế hoạch hóa gia đình, phương pháp tránh thai an 

toàn, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, nhu cầu sử dụng các phương tiện 

tránh thai...và Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025. 

Đề nghị Lãnh đạo khoa, phòng và Trạm Y tế xã, thị trấn phổ biến rộng rãi 

thông tin về sự kiện nêu trên cho cán bộ, viên chức làm công tác dân số-kế 

hoạch hóa gia đình, nhân viên y tế, công tác viên tình nguyện và quần chúng, 

nhân dân tại địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Hoằng 
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