
  

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

 
 

Số:      /TTYT - HCTH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TP Cao Lãnh, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v giới thiệu trang thông tin điện tử 

"www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; 

www.giadinh.net.vn" 

 

 

Kính gửi:   

 - Các khoa, phòng; 

 - Trạm Y tế xã, phường. 

 

 

Căn cứ Công văn số 134/CCDS ngày 06/4/2022, của Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Tháp về việc giới thiệu trang thông tin điện tử 

"www.gopfp.gov.vn;  www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn  

Trong những năm qua, Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ. Tổng cục 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đã tổ chức thực hiện Trang thông tin điện tử, 

địa chỉ: www.cpcs.vn  nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin và tư vấn truyền thông các 

nội dung về thực hiện chính sách Dân số - Phát triển; Sức khỏe sinh sản/kế 

hoạch hóa gia đình; Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên; 

Nâng cao chất lượng dân số; Các vấn đề về Dân số và Phát triển; Cung ứng dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình; Tư vấn, khám sức khỏe trước khi  kết hôn… Ngoài ra 

còn một số trang thông tin điện tử khác như: Trang thông tin điện tử của Tổng 

cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình www.gopfp.gov.vn; Trang thông tin điện tử Báo 

Gia đình và Xã hội  www.giadinh.net.vn cũng phổ biến triển khai các hoạt động, 

nội dung về công tác Dân số-Phát triển và sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia 

đình.  

Trung tâm Y tế Thành phố tiếp tục duy trì hướng dẫn các khoa phòng và 

Trạm Y tế xã, phường thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục giới thiệu và vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức 

các ban, ngành, đoàn thể, hội, mạng lưới nhân viên y tế khóm, ấp lực lượng 

cộng tác viên tình nguyện và hệ thống cán bộ làm công tác Dân số các cấp truy 

cập vào trang thông tin điện tử, địa chỉ: www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn;  

www.giadinh.net.vn để được trao đổi chia sẻ thông tin về chính sách Dân số - 

Phát triển của Đảng và Nhà nước; Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản/ Kế 

hoạch hóa gia đình; Tiếp thị xã hội và xã hội hóa các phương tiện tránh thai... 
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2. Khuyến khích cán bộ viên chức làm công tác Dân số trao đổi trực tuyến 

trên website www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn và tham gia 

viết tin, bài, ảnh, cung cấp thông tin, phản ảnh về các nội dung hoạt động, nêu 

những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại địa phương cũng như tham gia vào các cuộc 

thi và các hoạt động khác được tổ chức trên các trang thông tin điện tử.   

         Đề nghị Lãnh đạo khoa, phòng và Trạm Y tế xã, phường triển khai thực 

hiện tốt nội dung công văn. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Hành Chính – 

Tổng hợp gặp cử nhân Võ Thị Kim Hoa – Phó Trưởng phòng (điện thoại: 

0935.091.904) để được thông tin trao đổi, chia sẽ và thống nhất./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban giám đốc; 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, HCTH. 
 

  
  

 

 

Trần Thiên Giang 
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