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Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-BYT ngày 10/3/2021 của Bộ Y tế về việc tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành dân số Việt Nam (19612021), Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) phối hợp với Hội nhà
báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số. 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 trong cả nước.
Ngày 06/9/2021 tại Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ 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 DS-KHHGĐ (www.gopfp.gov.vn).
Để giải báo chí được triển khai có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng
và thời gian đề ra, Tổng cục DS-KHHGĐ trân trọng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Chi cục
DS-KHHGĐ 63 tỉnh/thành phố tích cực tham gia tuyên truyền, giới thiệu và động viên
các cơ quan báo chí ở địa phương, các nhà báo theo dõi, phụ trách mảng hoạt động, các
tác giả (là cán bộ trong ngành và các cơ quan phối hợp) tham dự giải. Đối tượng, điều
kiện và thời gian tham gia được quy định chi tiết tại thể lệ giải (chi tiết kèm theo thể lệ
giải).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ, Ngõ
8, Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; đồng chí
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chuyên viên Vụ Truyền thông - Giáo dục, ĐT
0988.367.686.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.
Trân trọng cảm ơn./.
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- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Hội nhà báo Việt Nam (để p/h);
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/tp (để t/h);
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