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          Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 
 

Theo Công văn số 300/CCDS-TTGD ngày 08/9/2020 của Chi cục Dân số-

KHHGĐ về việc phối hợp khảo sát trực tuyến nhu cầu thông tin và dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe (CSSK) cho người cao tuổi (NCT) trên Trang thông tin điện tử www.cpcs.vn, thì để 

xây dựng ứng dụng trên mạng và điện thoại nhằm cung cấp cho người cao tuổi các thông 

tin và dịch vụ CSSK, Tổng cục Dân số-KHHGĐ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc 

tại Việt Nam tổ chức khảo sát trực tuyến nhu cầu thông tin và dịch vụ CSSK cho NCT 

trên Trang thông tin điện tử www.cpcs.vn; thời gian từ ngày 31/8 đến ngày 28/9/2020.  

Triển khai Công văn số 300/CCDS-TTGD, Trung tâm Y tế đề nghị các đơn vị trực 

thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Trưởng các đơn vị triển khai đến viên chức, người lao động tham gia khảo sát 

theo các bước như sau: 

- Bước 1: Truy cập đường link http://www.cpcs.vn/khaosat.html và thực hiện khảo 

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

- Bước 2: Chia sẻ đường link http://www.cpcs.vn/khaosat.html về trang facebook 

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

2. Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, huy động 

người dân và cán bộ làm công tác dân số-KHHGĐ tích cực tham gia khảo sát trên Trang 

thông tin điện tử www.cpcs.vn. 

3. Khoa Dân số hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện, đồng thời lồng ghép nội 

dung tuyên truyền thông qua các buổi truyền thông để phổ biến đến người dân tích cực 

tham gia khảo sát trên Trang thông tin điện tử www.cpcs.vn và chia sẻ trên trang 

facebook Trung tâm Y tế Cam Lâm, Khánh Hòa. 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:        
- Như trên (VBĐT); 

- Chi cục Dân số - KHHGĐ (VBĐT); 

- UBND huyện Cam Lâm (để biết); 

- BCĐ công tác Dân số-KHHGĐ huyện (để biết); 

- Ban Giám đốc (VBĐT); 

- Đăng trên cổng TTĐT TTYT (Tuấn KDS); 

- Lưu: VT, KDS.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thi 
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