
    UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY  Bình Định, ngày       tháng   năm 2022 

V/v phát động cuộc thi sáng tạo clip  

trên nền tảng TikTok “Ngành Dân số 

đồng hành cùng cả nước phòng, chống 

dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Bệnh viện Bình Định; 

- Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.  

 

Thực hiện Công văn số 151/TCDS-TTGD ngày 24/3/2022 của Tổng cục 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc phát động cuộc thi sáng tạo clip trên nền 

tảng TikTok “Ngành Dân số đồng hành cùng cả nước phòng, chống dịch 

COVID-19 (đính kèm),  

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông sáng tạo trên nền tảng công 

nghệ số, tăng tính hiệu quả trong công tác truyền thông, nâng cao ý thức của 

người dân duy trì 5K và chủ động tiêm vaccine, đặc biệt chú trọng giữ tay và cơ 

thể sạch khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên trong bối cảnh thích ứng tốt 

với đại dịch Covid-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai nội dung công văn 

151/TCDS-TTGD đến tất cả cán bộ viên chức, người lao động tại đơn vị, 

khuyến khích sự tham gia ủng hộ và hưởng ứng cuộc thi để cuộc thi được triển 

khai rộng rãi và hiệu quả. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
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