
  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ 
 

Số:         /VHCS-BCĐ 
V/v truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh 

thai thế giới (26/9); Tháng Hành động vì 

Người cao tuổi (Tháng 10) và Ngày quốc tế 

Người cao tuổi (01/10); Ngày quốc tế        

Trẻ em gái (11/10) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch; Sở 

Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa 

và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Căn cứ Công văn số 485/TCDS-TTGD ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc định hướng nội dung truyền 

thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9); Tháng Hành động vì Người 

cao tuổi (Tháng 10) và Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày quốc tế       

Trẻ em gái (11/10), Cục Văn hóa cơ sở (Thường trực Ban Chỉ đạo dân số AIDS 

và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trân trọng đề nghị các 

đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền theo chủ đề, thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền 

do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cung cấp (Kèm theo nội dung 

Hướng dẫn các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 

(26/9); Tháng Hành động vì Người cao tuổi (Tháng 10) và Ngày quốc tế Người 

cao tuổi (01/10); Ngày quốc tế Trẻ em gái (11/10). 

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức lồng 

ghép các chương trình hoạt động, thể thao, du lịch và gia đình trong năm 2020 

phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị, địa phương. 

Kết quả triển khai thực hiện gửi về Cục Văn hóa cơ sở - Số 51 Ngô Quyền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bản điện tử gửi vào địa chỉ: cucvhcs@gmail.com trước     

ngày 10 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Lưu:VT. BCĐ (01), LMT.05. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 
  

 
Ninh Thị Thu Hương 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

mailto:cucvhcs@gmail.com
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