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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 973/SYT-NVY 

V/v treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng 

ứng Ngày ThalaSsemia Thế giới (08/5) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2020 

 

   Kính gửi: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

     (Thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ) 

 

Thực hiện Công văn số 189/TCDS-TTGD ngày 03 tháng 04 năm 2020 của 

Tổng cục Dân số-KHHGĐ về việc hướng dẫn các hoạt động truyền thông hưởng 

ứng Ngày Thalassemia Thế giới (08/5) năm 2020 (Thalassemia là bệnh tan máu 

bẩm sinh do di truyền). 

Để hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới (08/5) năm 2020 đạt hiệu quả; 

Sở Y tế kính đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể là thành viên của Ban chỉ đạo 

treo băng rôn, khẩu hiêu theo một trong những nội dung thông điệp sau: 

- Chung tay hành động vì bệnh tan máu bẩm sinh. 

- Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe dòng máu Việt.  

- Hãy thực hiện tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và 

sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số. 

- Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước 

sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai giống nòi. 

- Tầm soát trước sinh và sơ sinh vì những đứa con khỏe mạnh. 

- Không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống để bảo vệ giống nòi. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/05/2020 đến 12/05/2020.  

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Vụ Truyền thông-Giáo dục  

(Tổng cục DS-KHHGĐ); 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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