SỞ Y TẾ LAI CHÂU
CHI CỤC DÂN SỐ-KHHGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 165 /DSKHHGĐ-DS&TT

Lai Châu, ngày 14 tháng 9 năm 2020

V/v phối hợp khảo sát trực tuyến
nhu cầu thông tin và dịch vụ CSSK
cho NCT trên Trang thông tin điện tử
www.cpcs.vn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố
Thực hiện Công văn số 470/TCDS-CCDS ngày 28/8/2020 của Tổng cục
Dân số - KHHGĐ về việc phối hợp khảo sát trực tuyến nhu cầu thông tin và
dịch vụ CSSK cho người cao tuổi trên Trang thông tin điện tử www.cpcs.vn.
Để xây dựng ứng dụng trên mạng và điện thoại nhằm cung cấp cho người
cao tuổi các thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt hiệu quả, Chi cục Dân
số - KHHGĐ đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tuyên truyền phổ
biến, huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên
địa bàn tích cực tham gia khảo sát trên Trang thông tin điện tử www.cpcs.vn.
Nội dung: Khảo sát nhu cầu thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho
người cao tuổi.
Thời gian: Từ ngày 31/8 đến ngày 28/9/2020
Cách thức tham gia:
Bước 1. Truy cập đường link http://www.cpcs.vn/khaosat.html và thực
hiện khảo sát bằng cách nhập 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).
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh
kịp thời về Chi cục Dân số - KHHGĐ (qua phòng Dân số-KHHGĐ và Truyền
thông-Giáo dục, SĐT 0213 3875282 gặp đồng chí Nguyện Thị Nhung) hoặc gọi
Tổng đài hỗ trợ 1900 545586.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Trung tâm Y tế các
huyện, thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Chi cục DS-KHHGĐ;
- Phòng chức năng CCDS;
- Lưu: VT, DS&TT.
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