
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CHI CUC̣ DÂN SỐ - 

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 213/CCDS       Cần Thơ, ngày 04 tháng 10 năm 2022 
V/v phát động cuộc thi nhân 

Ngày tránh thai Thế giới năm 2022  

Kính gửi: 

     - Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ;  

     - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ;  

     - Thành Đoàn thành phố Cần Thơ;               

               - Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ;  

               - Trung tâm Y tế quận, huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 591/TCDS-TTGD ngày 26/9/2022 của Tổng cục 

Dân số - KHHGĐ và Công văn số 7374/SYT-NVY ngày 29/9/2022 của Sở Y tế 

thành phố Cần Thơ về việc phát động cuộc thi nhân Ngày tránh thai Thế giới 

năm 2022.  

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ kính đề nghị 

quý Cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai phát động cuộc thi nhân Ngày 

tránh thai Thế giới năm 2022.  

(Đính kèm Công văn số 591/TCDS-TTGD ngày 26/9/2022 của Tổng cục    

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Công văn số 7374/SYT-NVY ngày  

29/9/2022 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Thể lệ cuộc thi chi tiết) 

Trong quá trình tổ chức triển khai phát động Cuộc thi nếu có khó khăn, 

vướng mắc xin liên hệ Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chuyên viên Truyền thông - Giáo 

dục, Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố, số điện thoại: 0915.370.874 hoặc Tổng 

cục DS-KHHGĐ (Ông Nguyễn Minh Tuân, chuyên viên Vụ Truyền thông - Giáo 

dục, số điện thoại: 0918.072.286; Bà Nguyễn Chi Lan - Hỗ trợ kỹ thuật, số điện 

thoại: 0368.665.987). Kính đề nghị các Ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên 

quan, Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp, triển khai thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan, đơn vị./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ TTGD -TCDS (để b/c); 

- Sở Y tế TP. Cần Thơ (để b/c);  

- CBCC của Chi cục (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Đảnh 
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