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 BCĐ CÔNG TÁC DS-KHHGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:          /BCĐ.CTDS-KHHGĐ 

V/v phát động cuộc thi “Sống chủ động 

– cùng viết nên câu chuyện ngày mai” 

hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới  

      An Giang, ngày     tháng 9  năm 2022 

  

Kính gửi: 

     - Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh; 

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

 

Thực hiện Công văn số 591/TCDS-TTGD ngày 26 tháng 9 năm 2022 của 

Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc phát động cuộc thi nhân Ngày Tránh thai Thế 

giới năm 2022. 

Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 có ý nghĩa như một Chiến dịch toàn cầu, khơi 

dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh 

thai, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đều có thể chủ động hành vi mang 

thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng. Mục tiêu của Ngày tránh thai 

Thế giới nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội 

đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ 

tuổi sinh đẻ về tất cả các biện pháp tránh thai để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt 

cho sức khỏe sinh sản.  

Nhân Ngày tránh thai Thế giới (26/9) năm 2022 với chủ đề “Thực hiện kế 

hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền 

vững của đất nước”, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế với sự đồng hành của 

Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi xây dựng tiểu phẩm 

hoặc thuyết trình bằng lời với hình ảnh bổ trợ với tên gọi “Sống chủ động – cùng 

viết nên câu chuyện ngày mai” và đăng lên các nền tảng mạng xã hội Facebook.  

Chương trình truyền thông xây dựng tiểu phẩm hoặc thuyết trình thể hiện 

thông điệp “Sống chủ động – cùng viết nên câu chuyện ngày mai” nhân Ngày 

Tránh thai Thế giới (26/9) năm 2022 nhằm khuyến khích, kêu gọi các cá nhân, 

cặp vợ chồng, đặc biệt các bạn trẻ nâng cao ý thức, hành động đúng để tránh có 

thai ngoài ý muốn, giúp các bạn trẻ chia sẻ câu chuyện về chủ động tránh thai đã 

tự chủ/ thay đổi cuộc sống như thế nào. Cụ thể như sau:  

- Tên gọi: Cuộc thi xây dựng tiểu phẩm hoặc thuyết trình thể hiện thông điệp 

“Sống chủ động – cùng viết nên câu chuyện ngày mai”. 

- Thành phần tham gia: Công dân Việt Nam thuộc mọi độ tuổi đang sinh sống 

và làm việc tại Việt Nam; đội ngũ cán bộ dân số, y tế và cộng tác viên dân số. 
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- Thời gian: Từ 20h00 ngày 26/9/2022 đến 24h00 ngày 26/10/2022. 

(Thể lệ cuộc thi chi tiết được gửi kèm công văn) 

Để hoạt động trên được triển khai hiệu quả, Ban Chỉ đạo Công tác Dân số -

KHHGĐ tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành đoàn thể (Hội Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Văn hóa...), mạng lưới cán bộ, cộng tác viên 

làm công tác dân số, y tế các cấp và người dân tham dự cuộc thi nêu trên. 

 Riêng đối với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố cử 01 cán bộ làm đầu 

mối để thuận tiện cho việc liên hệ, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên về 

cuộc thi; đồng thời, đăng ký chỉ tiêu số lượng bài dự thi và gửi về Chi cục Dân 

số-KHHGĐ tỉnh trước ngày 30/9/2022. 

Lưu ý: Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đăng ký chỉ tiêu số lượng bài 

dự thi tính trên số lượng xã, phường, thị trấn tối thiểu 01 bài dự thi. 

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

cơ quan liên hệ Bộ phận Truyền thông (Chi cục Dân số - KHHGĐ) theo số điện 

thoại: 02963.953.312 để được hướng dẫn cụ thể. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Vụ Truyền thông – Giáo dục(TCDS); 

- Ban Giám đốc Sở Y tế (để b/c); 

- Chi cục Dân số -KHHGĐ; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trần Quang Hiền 
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