
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v tổ chức hoạt động truyền 

thông hưởng ứng Ngày tránh 

thai thế giới, Ngày quốc tế 

người cao tuổi và Ngày quốc tế 

trẻ em gái năm 2020 

 

  

Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã; 

  - UBND các xã, phường. 
 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 02/3/2020 của UBND huyện Hoài 

Nhơn triển khai chương trình Dân số năm 2020; Công văn số 120/CCDSKHHGĐ-

TTDS, ngày 08/9/2020 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định về 

việc hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, 

Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái năm 2020. Để đảm bảo cho các 

hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người 

cao tuổi (01/10) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) được diễn ra đồng bộ, có kết quả; 

đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng cường sự tham gia phối hợp của các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động truyền thông trên địa bàn thị 

xã; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: 

1. Phòng Y tế thị xã 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, cơ quan, đoàn thể thị xã và UBND các xã, 

phường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh 

thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái đạt kết quả; tăng 

cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; biểu dương và đề nghị khen thưởng 

những đơn vị, gia đình và cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. 

2. Trung tâm Y tế thị xã 

- Lập Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng 

ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái  

theo hướng dẫn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định và phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế tham mưu cho UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực 

hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế 

người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái trên địa bàn theo kế hoạch. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo ngành cấp trên và UBND thị xã theo 

quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao thị xã  

Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các 

hình thức trực quan, lưu động, trên Đài Truyền thanh thị xã; chỉ đạo Đài truyền thanh 

các xã, phường tuyên truyền về nội dung công tác dân số và phát triển, về chủ đề và 
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nội dung hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày 

quốc tế trẻ em gái nhằm tạo không khí sôi nổi, thúc đẩy toàn dân tích cực hưởng ứng 

Chương trình Dân số. 

4. UBND các xã, phường  

Chỉ đạo các ban, ngành ở địa phương tăng cường phối hợp với Trạm Y tế, đồng 

thời phối hợp với các ngành chức năng của thị xã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt 

động thiết thực hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và 

Ngày quốc tế trẻ em gái đạt kết quả. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các hội, đoàn thể phối hợp với 

Trung tâm Y tế và các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền; có kế hoạch hướng 

dẫn các hội, đoàn thể ở cơ sở phối hợp với Trạm Y tế các xã, phường tuyên truyền, vận 

động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số và 

tham gia thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, 

Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái trên địa bàn đạt hiệu quả. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường 

triển khai thực hiện hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã (báo cáo); 

- CT, PCT UBND thị xã Trương Đề; 

- Lưu: VT.                                                                                               

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Đề 
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