
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ 

 

Số:          /VHCS-BCĐDS 

V/v thông tin Cuộc thi sáng tạo Video clip 

“Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi” 

trên Website www.cpcs.vn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và 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. 

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã 

hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 735/TCDS-TTTV 

của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình về việc tuyên truyền, phối hợp tổ chức 

Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health – Bạn của người cao tuổi” trên 

Website www.cpcs.vn. 

Cục Văn hóa cơ sở (Cơ quan 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 Sở Văn hóa,    

Thể thao và 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 thông tin rộng rãi về Cuộc thi 

sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi” trên Website 

www.cpcs.vn đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đăng tải nội dung trên Trang 

thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức, diễn viên chuyên và 

không chuyên tại địa phương tham gia. 

(Gửi kèm theo Công văn số 735/TCDS-TTGD ngày 05 tháng 11 năm 2021 

của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình về việc tuyên truyền, phối hợp tổ chức 

Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi” trên 

Website www.cpcs.vn)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Lưu: VT, VP(02), NB.70. 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

 

 

Ninh Thị Thu Hương 
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