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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 tiếp tục đăng ký, theo dõi và chia sẽ 

các kênh truyền thông xã hội về dân số 
 

 

 

Kính gửi:   

 - Các khoa, phòng; 

 - Trạm Y tế xã, phường. 

  

Thực hiện công văn số 127/TCDS-TTGD, ngày 05/4/2022, của Chi cục 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Tỉnh Đồng Tháp về việc đăng ký, theo dõi và 

chia sẽ các kênh truyền thông xã hội về dân số. 

Ngày 02/7/2021 Trung tâm Y tế thành phố có công văn số 475/TTYT - 

DS, về việc giới thiệu các kênh truyền thông hiện đại về Dân số-Phát triển, đến 

nay đã được nhiều cán bộ, viên chức trong ngành Y tế-Dân số thường xuyên 

quan tâm, ứng dụng và chia sẽ các thông tin lan toả rộng rải đến người dân. 

Để tăng lượng tiếp cận của người dân đối với các nội dung thông tin về 

dân số và phát triển thông qua các loại hình truyền thông trên nền tảng Internet, 

mạng xã hội của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) các 

trang truyền thông chính thức trên ứng dụng Fanpage Facebook, Zalo, TikTok, 

Youtube. 

Trung tâm Y tế Thành phố đề nghị Lãnh đạo các khoa phòng và Trạm Y 

tế xã, phường tiếp tục chỉ đạo, tăng cường triển khai thực hiện trên các ứng dụng 

Fanpage Facebook, Zalo, TikTok,  Youtube với thông tin cụ thể sau: 

1. Trang Fanpage Facebook  

Địa chỉ đường link: https://www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc  

2. Trang Zalo có tên “Truyền thông Dân số Tổng cục Dân số”  

 Địa chỉ đường link: zalo.me/3472444500466952626  

3. Kênh TikTok “Truyền thông Dân số Tổng cục Dân số” 

Địa chỉ đường link: https://www.tiktok.com/@truyenthongdanso?lang=vi-

VN  

4. Kênh Youtube “Truyền thông Dân số - Tổng cục Dân số”:  

Địa chỉ đường link:  

https://www.youtube.com/channel/UCjO9udWRudbO1wm2YJi-c5 

Để phát huy hiệu quả các kênh truyền thông xã hội chính chức của Tổng 

cục Dân số-KHHGĐ các Trạm Y tế cần tiếp tục tăng cường, triển khai, hướng 

https://www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc
https://www.tiktok.com/@truyenthongdanso?lang=vi-VN
https://www.tiktok.com/@truyenthongdanso?lang=vi-VN
https://www.youtube.com/channel/UCjO9udWRudbO1wm2YJi-c5
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dẫn cụ thể cho đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt lực lượng nhân viên y tế 

khóm, ấp, Cộng tác viên, Tuyên truyền viên tình nguyện làm công tác dân số 

quan tâm, theo dõi, đăng ký, tương tác, chia sẻ các tin, ảnh, bài viết, clip… 

Đồng thời, để nội dung của các kênh truyền thông được phong phú, mang tính 

đặc thù địa phương, giới thiệu rộng rải các hoạt động về công tác dân số-phát 

triển trên địa bàn Thành phố, đề nghị các đơn vị tuyển chọn, chiết xuất các tin, 

ảnh, bài viết, clip… gửi về Trung tâm Y tế (qua địa chỉ Email: 

leminhcanhdt@gmail.com) để theo dõi, tổng hợp đưa tin trên trang Facebook và 

Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Thành phố. 

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

hiện tốt nội dung công văn này. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban giám đốc;  
- Website TTYT;  
- Lưu: VT, HCTH.  

 

 

Trần Thiên Giang 

 

mailto:leminhcanhdt@gmail.com
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