UBND TỈNH AN GIANG
BCĐ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ
Số: 2483/ BCĐ.CTDS-KHHGĐ
V/v treo băng rôn, biểu ngữ hưởng
ứng các hoạt động truyền thông về Ngày
tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao
tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh
Thực hiện Công văn số 576/TCDS-TTGD ngày 09 tháng 9 năm 2019 của
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về 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 2019.
Để hưởng ứng các hoạt động truyền thông về Ngày tránh thai thế giới (26/9),
Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019.
Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang kính đề nghị các Sở, ban
ngành, đoàn thể là thành viên của Ban Chỉ đạo treo băng rol, biểu ngữ theo một
trong những nội dung thông điệp sau:
1. Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới:
- Hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để không mang
thai ngoài ý muốn.
- Phụ nữ cần nắm vững thông tin về các biện pháp tránh thai để tự bảo vệ sức
khỏe cho chính mình
- Phá thai không phải là biện pháp tránh thai. Hãy chủ động sử dụng biện
pháp tránh thai để phòng mang thai ngoài ý muốn.
- Sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp là bảo vệ sức khỏe sinh sản.
- Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì tương lai, hạnh phúc của nữ thanh niên.
- Hãy lắng nghe cơ thể để lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp và an toàn
cho chính mình.
- Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi:
- Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình
và toàn xã hội.
- Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để họ có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc
- Người cao tuổi cần vận động vừa sức, sinh hoạt điều độ để có sức khỏe và
phòng tránh bệnh tật.
- Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe,
sống có ích.
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- uan tâm chăm sóc và phát huy người cao tuổi - chủ động thích ứng với già
hóa dân số.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái:
- Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
- Tương lai phụ thuộc vào hành động hôm nay của bạn - không lựa chọn giới
tính thai nhi.
- Vì nòi giống việt, không lựa chọn giới tính thai nhi.
- Không cung cấp dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
- Thực hiện bình đẳng giới góp phần đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh.
- Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
- Hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên.
- Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/9/2019 đến 25/10/2019.
Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành,
đoàn thể là thành viên biết và thực hiện.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Truyền thông - Giáo dục (TCDS);
- Ban Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo);
- Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ;
- Lưu: VT, NVY, TTGD (2).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Người ký: Sở Y tế
Email:
soyte@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Thời gian ký: 16.09.2019
15:38:02 +07:00
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