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           Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 
 

Căn cứ Công văn số 384/CCDS-TTGD ngày 16/10/2020 của Chi cục Dân số-

KHHGĐ về việc thu thập thông tin online đánh giá về thực trạng phá thai tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện triển khai đến cán bộ viên chức, 

người lao động tham gia khảo sát online đến hết ngày 20/11/2020 cụ thể như sau: 

1. Khảo sát online để trả lời các câu hỏi về thực trạng phá thai theo 2 cách: 

- Cách 1: Truy cập đường link https://redcap.huph.edu.vn/surveys/?s =DC3AEWWXJH. 

- Cách 2: Quét mã QR  

Mã QR: 

 

 

 

 

 

2. Chia sẻ đường link https://redcap.huph.edu.vn/surveys/?s =DC3AEWWXJH 

hoặc quét mã QR về trang facebook cơ quan/cá nhân ở chế độ công khai để nhiều người 

biết và tham gia khảo sát. 

3. Ngoài việc thực hiện các nội dung trên, trạm Y tế các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ 

dân số phổ biến đến các ban, ngành, đoàn thể, cộng tác viên dân số, phụ nữ 15-49 tuổi tại 

địa phương tham gia trả lời câu hỏi online theo đường link 

https://redcap.huph.edu.vn/surveys/?s=DC3AEWWXJH hoặc quét mã QR. 

4. Khoa Dân số hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, lồng 

ghép nội dung truyền thông qua các buổi truyền thông để phổ biến đến người dân tích 

cực tham gia khảo sát online và chia sẻ trên trang facebook Trung tâm Y tế Cam Lâm, 

đồng thời gửi bộ phận biên tập UBND huyện để đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Cam Lâm. 

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

về Trung tâm Y tế (thông qua khoa Dân số, sđt: 0258.3983.228) để được hướng dẫn./.   

(Đính kèm Hướng dẫn chi tiết khảo sát online của Tổng cục Dân số-KHHGĐ). 

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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