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Kính gửi: ..................................................................................... 

      ..................................................................................... 

 

Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó giao Bộ Y tế 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án Củng cố, nâng 

cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 (Đề án) trình Thủ 

tướng Chính phủ. Bộ Y tế đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án. 

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Quý Bộ, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố và quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý 

bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án (tài liệu xin gửi kèm theo). 

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình) trước ngày 30/5/2020, đồng thời gửi qua hộp thư điện tử 

songhuong2222@gmail.com để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố; 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/thành phố; 

- Lưu: VT, TCDS (05b). 
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

(Kèm theo công văn số 2668/BYT-TCDS ngày 15 tháng 5 năm 2020 2020) 
______________________________________________ 

 

I. Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

2. Bộ Tài chính; 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ; 

5. Ủy ban Dân tộc. 

II. Các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế 

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

2. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo; 

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

4. Vụ Tổ chức cán bộ; 

5. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; 

6. Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế; 

7. Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Dân số. 

III. Các tỉnh/thành phố 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

2. Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

3. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh/thành phố. 

IV. Văn phòng các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam (chỉ gửi dự thảo Đề 

án, không gửi dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) 

1. Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA); 

2. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); 

3. Tổ chức Marie Stopes International (MSI); 

4. Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI); 

5. Tổ chức PATH. 

V. Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án (theo 

Quyết định số 788/QĐ-BYT ngày 5/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
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