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Số:  1677  /SYT-NVY 
V/v Ngành Y tế tham gia chương 

trình phối hợp thực hiện công tác 

bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 19  tháng  06  năm 2019 

  

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; 

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTPH-HLHPN-CA-VKSND-

TAND-STP-SYT-SGD&ĐT-SLĐTB&XH ngày 30/05/2019 của Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh – Công an tỉnh – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh – Tòa án 

nhân dân tỉnh – Sở Tư pháp – Sở Y tế - Sở Giáo dục & Đào tạo – Sở Lao 

động thương binh & Xã hội về thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho phụ nữ 

và trẻ em gái, giai đoạn 2019-2021; 

Nhằm tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong toàn 

tỉnh, thực hiện tốt chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-

2020; Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018-2025 

và Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2025, Sở Y tế có 

ý kiến như sau: 

1. Đối với địa bàn thành phố Long Xuyên: giao cho các đơn vị tuyến tỉnh 

(theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị) phối hợp với Hội liên 

hiệp phụ nữ tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Long xuyên tổ chức lồng ghép 

tuyên truyền tư vấn tiền hôn nhân và sức khỏe sinh sản cho bà mẹ và học 

sinh trường Trung học cơ sở trở lên; 

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ 

nâng cao kiến thức làm cha mẹ trong chăm sóc, bảo vệ phòng  ngừa dịch 

bệnh truyền nhiễm, tư vấn phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, phòng 

chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và an toàn vệ sinh thực phẩm.  

2. Đối với Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: giao cho các đơn vị 

phối hợp với Hội phụ nữ tại địa phương thực hiện các mặt công tác như các 

đơn vị tuyến tỉnh. 

Thông tin liên hệ: (kèm file báo cáo) 

- Sở Y tế (CN. Trần Hữu Hạnh, ĐT: 0919.272.830); 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Cô Hạnh, ĐT: 0912.931.301).  



Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, huyện để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để 

tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (để biết); 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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