
 UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số            /SYT-NV Bắc Kạn, ngày          tháng        năm 2019 
V/v đề nghị phối hợp tổ chức 

khảo sát trên mạng về số con 

mong muốn của người dân  

  

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 540/TCDS-TTTV ngày 27/8/2019 của Tổng cục 

Dân số - KHHGĐ về việc phối hợp tổ chức khảo sát về số con mong muốn của 

người dân trên website cpcs.vn; nhằm triển khai cuộc khảo sát trên địa bàn tỉnh 

đạt hiệu quả. 

Sở Y tế Bắc Kạn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện 

cuộc khảo sát theo một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến, huy động cán bộ, công chức, viên chức và 

người dân tích cực tham gia khảo sát lấy ý kiến người dân trên website 

www.cpcs.vn  về số con mong muốn từ ngày 05/9/2019 đến hết 25/10/2019. 

2. Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, cách thức 

tham gia như sau: 

Bước 1: Truy cập đường link www.cpcs.vn/?act=khaosat và thực hiện 

khảo sát bằng cách nhập các thông tin trong bảng khảo sát. 

Bước 2. Chia sẻ đường link www.cpcs.vn/?act=khaosat về trang facebook 

cơ quan/cá nhân ở chế độ công khai (Public).     

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ 

với Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Tổng cục DS-KHHGĐ để phối hợp 

xem xét, giải quyết. Tổng đài hỗ trợ 190054586.  

Rất mong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

-  hư k nh gửi (p/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (t/h); 

- Lưu: VT,  VY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạc Văn Nam 

http://www.cpcs.vn/?act=khaosat
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