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V/v tổ chức tuyên truyền công tác
Dân số và Phát triển năm 2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT thành phố Châu Đốc;
- Hiệu trưởng trường THPT Châu Thị Tế.
Căn cứ công văn số 297/CCDS-TTG ngày 05/8/2019 của Chi cục Dân số
- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh về việc phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên
truyền về công tác Dân số và Phát triển;
Tiếp theo Chương trình phối hợp liên ngành số 167/CTPH-CCDSSGDĐT ngày 16/5/2019 giữa Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác truyền thông chuyển đổi hành vi
về Dân số - Phát triển trong trường học năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đề
nghị thủ trưởng các có liên quan thực hiện với những nội dung, cụ thể như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán
bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học trong hoạt động giáo
dục, truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển; tạo sự đồng thuận
và ủng hộ của toàn xã hội cho các hoạt động giáo dục tại đơn vị; góp phần thực
hiện các mục tiêu toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số của
địa phương và phát huy lợi thế, thích ứng với dân số để phát triển bền vững về
kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Thời gian tổ chức: từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019 tại đơn vị (thời
gian cụ thể do Thủ trưởng đơn vị (Danh sách đính kèm). Hình thức tuyên truyền:
tập trung nội dung: tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức về
giới tính, tình bạn, tình yêu, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình
dục; kỹ năng tự bảo vệ và các kiến thức pháp luật có liên quan cho học sinh, mời
báo cáo viên của ngành chức năng tổ chức hiệu quả buổi tuyên truyền cho đơn
vị.
3. Kinh phí tổ chức tuyên truyền về công tác Dân số và Phát triển được
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ thông qua Sở GDĐT. Hình thức
hỗ trợ: chuyển khoản đến mỗi trường 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Các đơn
vị có thể vận động xã hội hóa hoặc sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác
để tổ chức thành công hoạt động tuyên truyền tại đơn vị.
4. Thủ trưởng các đơn vị lồng ghép nội dung tổ chức hoạt động tuyên
truyền theo nội dung như trên vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20192020 của đơn vị; quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành chậm nhất
ngày 15/11/2019, hồ sơ quyết toán nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua
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phòng Chính trị, tư tưởng). Hướng dẫn quyết toán được gửi qua email của đơn
vị. Hình ảnh tổ chức hoạt động báo cáo qua email:
phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn.
Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ cô Minh
Bảo Trân – Chuyên viên phòng Chính trị, tư tưởng (điện thoại 091 884 2345)để
được hướng dẫn thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế;
- Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Võ Bình Thư
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DANH SÁCH
Các trường tổ chức tuyên truyền về công tác Dân số và Phát triển năm 2019
(Đính kèm công văn số 1492/SGDĐT-CTTT ngày 22/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1. THCS Thủ Khoa Huân, thành phố Châu Đốc.
2. THCS Trương Gia Mô, thành phố Châu Đốc.
3. THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Châu Đốc.
4. THCS Phan Bội Châu, thành phố Châu Đốc.
5. THCS Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc.
6. THCS Phạm Hùng, thành phố Châu Đốc.
7. THPT Châu Thị Tế, thành phố Châu Đốc.
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