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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 2903/SYT-NVY 

V/v phát động tham gia cuộc thi sáng tạo 

Video clip “Con gái thật tuyệt”  

trên website www.cpcs.vn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2019 

 

 Kính gửi:  

   -  Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

                    -  Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 669/TCDS-TTTV ngày 04 tháng 10 năm 2019 của 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch 

vụ) về việc phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên 

mạng xã hội năm 2019.  

Hưởng ứng Chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh và Kỷ niệm 

Ngày Quốc tế trẻ em gái; Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số 

Việt Nam 26/12/2019, Sở Y tế (Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh) tổ chức phát động 

tham gia cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng do Tổng cục 

Dân số - KHHGĐ tổ chức. Kính đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể và Trung tâm 

Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố tham gia, đăng ký thực hiện video clip đạt 

một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến và phát động tham gia Cuộc thi video clip “Con 

gái thật tuyệt” trên mạng xã hội tới cán bộ, công viên chức, người dân trên địa 

bàn và toàn thể cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ từ tuyến tỉnh xuống cơ sở.  

2. Tham gia viết tin, bài phản ảnh các hoạt động hoặc các nội dung liên quan 

đến cuộc thi cho Website cpcs.vn; Tham gia diễn đàn, cuộc thi trắc nghiệm và các 

hoạt động trong thời gian diễn ra cuộc thi; Tuyên truyền rộng rãi cuộc thi và 

khuyến khích các thành viên tham gia truy cập Website 

www.cpcs.vn/congaithattuyet và fanpage Facebook “Hạnh phúc gia đình” để 

tìm hiểu về cuộc thi (thể lệ cuộc thi). Thích (like) fanpage Facebook “Hạnh phúc 

gia đình”. 

3.  Sở Y tế đặt Banner Website cpcs.vn trên Trang thông tin điện tử của Sở 

và đăng Ảnh bìa, Video clip cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái thật 

tuyệt” để các Sở, ban ngành, đoàn thể, cán bộ dân số và người dân tìm hiểu. 

4. Riêng đối với Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố cử 01 cán 

bộ làm đầu mối để thuận tiện cho việc liên hệ và trao đổi thông tin cập nhật thường 

xuyên về cuộc thi và đăng ký chỉ tiêu số lượng bài dự thi theo mẫu đính kèm và gửi 

về Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh trước ngày 28/10/2019 (Mẫu đính kèm). 

Bài dự thi cá nhân được ghi vài đĩa DVD hoặc USB…và phiếu đăng ký theo 

mẫu đính kèm được gửi trực tiếp vể: Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ - 

http://www.cpcs.vn/congaithattuyet
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Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế (Tầng 10, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. Điện thoai: 043.7475887). 

Kết quả Cuộc thi được Ban tổ chức công bố trên website www.cpcs.vn và 

đăng tải trên fanpage “Hạnh phúc Gia đình” vào ngày tổng kết và trao giải Cuộc 

thi và thông báo trực tiếp cho người đạt giải qua Email và điện thoại. 

Sở Y tế thông báo đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể  cấp tỉnh và Trung tâm Dân 

số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tạo 

video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng xã hội đúng nội dung và thời gian (đã nêu 

trong thể lệ đính kèm)..  

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ 

Phòng Truyền thông – Giáo dục (Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh) theo số điện 

thoại 02963. 953 312 để được hướng dẫn cụ thể. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và tích cực tham gia của Quý cơ quan, 

đơn vị./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ Truyền thông giáo dục; 

- Trung tâm Tư vấn và CƯDV; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpcs.vn/
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Phụ lục:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 

  Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo video clip 

“Con gái thật tuyệt” trên mạng xã hội năm 2019 

 

1. Tên tác giả (nếu là nhóm thì ghi tên trưởng nhóm):……………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………............................................ 

3. Đơn vị đang học tập hoặc công tác:………..…………………………….. 

4. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................... 

5. Điện thoại:..............................., Email:……………..……………………. 

6. Tên video clip dự thi:……………………………………………………… 

7. Lời bình (nếu có) :………………………………………………………… 

...........................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

8. Thông tin về thành viên nhóm (nếu có) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị Điện Thoại Email 

1      

2      

3      

4      

 

…………….., ngày……..tháng……..năm 2019 

                                                             Người đăng ký dự thi 

                                                              (Ký và ghi rõ họ tên) 
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