
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Số: 733/VHTT-TTCS 

 

         Nha Trang, ngày 06 tháng 6 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. 

 

      

      Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1086/SVHTT-VHGĐ ngày 24/5/2018 của Sở Văn 

hóa và Thể thao về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và Kế 

hoạch số 3281/KH-UBND ngày 22/5/2018 của UBND thành phố Nha Trang về 

việc Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn thành phố Nha 

Trang năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền như sau: 

1. Chủ đề 

“Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” 

2. Khẩu hiệu 

- Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số. 

- Công nghệ số - thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát 

triển. 

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. 

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi 

bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi 

trường mạng. 

- Mùa hè không còn trẻ em đuối nước. 

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. 

3. Tổ chức thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

- Thực hiện treo 50 băng – rôn dọc tuyên truyền trực quan trên các tuyến 

đường trung tâm thành phố. 

b) UBND các xã, phường 

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, pano. Mỗi xã, 

phường thực hiện 10 câu băng – rôn dọc, nền màu xanh biển, chữ trắng.  
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- Thực hiện tuyên truyên trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở về Luật Trẻ 

em năm 2016. Truy cập vào địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-

thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve-Luat-Tre-em do Phòng Văn hóa và Thông tin 

biên soạn để tải file về tuyên truyền. 

4. Thời gian thực hiện 

Thống nhất thực hiện công tác tuyên truyền từ ngày 06/6/2018-30/6/2018 

Đề nghị lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND các 

xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 24/6/2018 để tổng hợp báo cáo cho 

UBND thành phố./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy.  

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve-Luat-Tre-em
http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve-Luat-Tre-em

		2018-06-06T15:46:17+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Cường<dvcuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




