
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 14 tháng 12 năm 2016

V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng
kỷ niệm 55 năm công tác dân số, Tháng hành động

quốc gia về dân số và Ngày Dân số
Việt Nam năm 2016

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 9164/UBND-KGVX ngày 16/11/2016 của UBND
tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác dân
số, Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 2971/KH-SYT ngày 22/11/2016 của Sở Y tế hưởng
ứng kỷ niệm 55 năm công tác dân số, Tháng hành động quốc gia về dân số và
Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin
và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
-  Chủ đề của Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và Tháng hành động quốc

gia về dân số (tháng 12) năm 2016: 55 năm truyền thống công tác dân số - kế
hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ), vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển
bền vững của đất nước.

- Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, các chiến dịch, hoạt động kỷ niệm
Ngày Dân số Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2016;
thành tựu trong 55 năm thực hiện công tác DS - KHHGĐ nhằm khẳng định
đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ; tạo sự
đồng thuận của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác DS -
KHHGĐ.

- Thông tin về tác động của dân số và chất lượng dân số đến sự phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương; giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm về công tác
DS – KHHGĐ; đóng góp của tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác DS -
KHHGĐ.

- Đưa tin phản ánh về lễ phát động và hưởng ứng kỷ niệm 55 năm truyền
thống công tác DS - KHHGĐ; Tháng hành động quốc gia về dân số, Ngày Dân
số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016.
- Khẩu hiệu tuyên truyền: Gửi kèm theo Công văn này.
2. Tổ chức thực hiện



2

Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Chi cục DS-KHHGD (để biết);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP
(VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Phạm Duy Lộc
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