
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:          /VHTT 
V/v tuyên truyền công tác chăm sóc  

sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2021-2025 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bạch Thông, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND 

huyện về việc ban hành Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập 

trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ huyện Bạch Thông, giai 

đoạn 2021 – 2025. 

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch; nâng cao nhận thức, vai trò, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện về công tác 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị hằng năm Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện tuyên truyền trên Cổng TTĐT, Sóng truyền thanh 

huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền trên Đài truyền thanh 

xã, Trang TTĐT, thông qua các cuộc họp, hội nghị cấp xã, cấp thôn và các hình 

thức tuyên truyền khác về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - 

trẻ em/sức khỏe sinh sản (CSSKBMTE/SKSS) đặc biệt là sức khỏe và dinh dưỡng 

ở bà mẹ, trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ để nhân dân trên địa bàn huyện được biết, nâng cao 

kiến thức về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

(Gửi kèm Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND huyện) 

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm VH,TT&TT huyện; 

UBND các xã, thị trấn phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Trưởng phòng VH&TT huyện; 

- Lưu VT. 

KT.TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Bích Hậu 
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