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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22
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V/v Hướng dẫn thực hiện công tác
truyền thông dân số năm 2022

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố.
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Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình
hình mới, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và
Chiến lược Dân số Việt Nam, các chương trình, đề án, kế hoạch đến năm 2030.
Nhằm tổ chức có hiệu quả và đồng bộ các hoạt động truyền thông, giáo dục
về dân số từ Trung ương đến cơ sở, góp phần giải quyết đồng bộ các vấn đề về
quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động
qua lại với phát triển kinh tế-xã hội trong trung và dài hạn góp phần tăng trưởng
kinh tế-xã hội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xin gửi
Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố Hướng dẫn thực hiện công tác
truyền thông dân số năm 2022 (Nội dung chi tiết xin xem Phụ lục gửi kèm).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ 8, Tôn Thất Thuyết,
phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc:
- Đ/c Đinh Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục,
điện thoại: 0912.316.406; email: dinhhuyduong63@yahoo.co.uk;
- Đ/c Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục,
điện thoại: 0904.388.668, email: maixuanphuong.ttgd@gmail.com;
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- TCT Nguyễn Doãn Tú (để b/c);
- Các đ/c Phó Tổng cục trưởng;
- Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, TTGD (05 bản).
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