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Thực hiện Công văn số 2289/UBND-LĐTBXH ngày 12/4/2018 UBND 

thành phố Nha Trang về triển khai các hoạt động nhân Ngày khuyết Việt Nam 

18/4/2018, 

Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền, 

cổ động trực quan trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền, phổ biến  các quy định của Luật người khuyết tật được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua 

ngày 17/6/2010 đến cán bộ, nhân dân thành phố hiểu và chấp hành. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền  

- Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và giúp đỡ người khuyết tật. 

- Người khuyết tật hãy tự tin vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống, hòa 

nhập cộng đồng.  

2. Tổ chức thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

  Thực hiện 50 băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường trung 

tâm thành phố. 

 b) UBND các xã, phường 

 - Thực hiện 10 băng-rôn dọc tuyên truyền trực quan Ngày người khuyết tật 

Việt Nam 18/4/2018 tại các tuyến đường chính trên địa bàn. 

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở theo tài liệu của Phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập. ( Báo cáo kết quả theo mẫu quy định) 

3. Thời gian tuyên truyền 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 24/4/2018. 

 

 

 

 

 

 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Ngày người 

khuyết tật Việt Nam 18/4/2018. 

Kính gửi: 

          - Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP; 

               - UBND các xã, phường.  
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Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền Ngày người khuyết tật Việt Nam 

18/4/2018.  

Đề nghị Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố và UBND các xã, phường 

chỉ đạo thực hiện nội dung trên./.  

 

 Nơi nhận:         TRƯỞNG PHÒNG  
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng LĐTB&XH (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng;                                                                      
- Lưu: VT, Vy.                                                  

     

     Đinh Văn Cường         
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