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V/v kiện toàn Ban chỉ đạo công tác 

Dân số-KHHGĐ tỉnh An Giang 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 17  tháng 12  năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:   Các Sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo 

công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang 
 

Căn cứ Công văn số 8397/BYT-TCDS ngày 10 tháng 12 năm 2008 của 

Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ ở địa phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số-

KHHGĐ tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn số 3848/BYT-TCDS ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về công tác Dân số -KHHGĐ ở địa phương. 

Thời gian qua Ban Chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ tỉnh An Giang đã  

huy động sự tham gia có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ 

trên địa bàn tỉnh, tạo một sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện đạt được các 

mục tiêu, chỉ tiêu về dân số của tỉnh.  

Tuy nhiên, hiện nay một số đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể là 

thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ đã được chuyển đổi vị trí 

công tác, chuyển đổi cơ quan khác hoặc nghỉ hưu… không có điều kiện trực tiếp 

tham gia thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ của tỉnh. 

Nhằm có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 

công tác Dân số- KHHGĐ, Sở Y tế đề nghị Quí đơn vị đề cử cán bộ của đơn vị 

tham gia Ban Chỉ đạo công tác Dân số (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Hành 

chính- Tổng hợp, Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh, địa chỉ 13 Lê Triệu Kiết, 

phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên trước ngày 25/12/2020, Email: 

ngohongan29@gmail.com, điện thoại: 0914.858 276 (Ngô Hồng Ân) để tổng 

hợp trình Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định kiện toàn Ban Chỉ 

đạo công tác Dân số trong tình hình mới. 

Trân trọng kính chào./. 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Chi cục DS-KHHGĐ; 

- Lưu: VT, NVY. 

(Kèm Quyết định BCĐ năm 2017) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Quang Hiền 
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