SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN
CHI CỤC DÂN SỐ
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Số:267 /CCDS-NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày

tháng

năm 2021

V/v tuyên truyền và tham gia giải
báo chí toàn quốc về công tác dân số.
Kính gửi:

- Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận;
- Báo Ninh Thuận;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền
thanh các huyện, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận.

Ngày 06/9/2021 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và
Hội Nhà báo Việt Nam chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác
dân số (thông qua ghi hình) và đăng tải thông tin trên: Báo điện tử Gia đình & xã
hội (giadinh.net.vn), Báo Nhà báo và Công luận (congluan.vn), Tạp chí Người làm
báo (nguoilambao.vn) và Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam
(hoinhabaovietnam.vn); Fanpage Vụ Truyền thông Giáo dục, fanpage Hạnh phúc
gia đình của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ và Cổng thông tin điện tử của
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (www.gopfp.gov.vn).
Thực hiện Công văn số 574/TCDS-TTGD ngày 10/9/2021 của Tổng cục
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc tuyên truyền và tham gia giải báo chí toàn
quốc về công tác dân số.
Để giải báo chí được triển khai có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất
lượng và thời gian đề ra. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trân trọng gửi
đến quý Hội, quý cơ quan, đơn vị Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số
để phổ biến đến các tác giả, các nhà báo theo dõi, phụ trách mảng hoạt động tham
dự giải. Đây là hoạt động nhằm động viên, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác
phẩm xuất sắc tiêu biểu về công tác dân số ở Trung ương và địa phương, đẩy mạnh
định hướng các nội dung tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới, đồng
thời góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác
dân số và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng
trên cả nước. Đối tượng, điều kiện và thời gian tham gia được quy định chi tiết tại
thể lệ giải (Đính kèm theo thể lệ giải).
Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Phòng HCTH;
- Lưu VT, NV PCĐ
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Lê Bảo Trung

