
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_____________________ ______________________ 

 

Số:  5704  /UBND-VP 
 

              Nha Trang, ngày   16   tháng  8  năm 2018. 
 

V/v Tổ chức các hoạt động               

Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình và 

Ngày gia đình Việt Nam 28/6. 
 

 

                      Kính gửi: 

- Các đoàn thể chính trị xã hội thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Báo cáo số 891/BC-VHTT-GĐ  

ngày 06/7/2018 của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về việc báo cáo kết 

quả hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và 

Ngày gia đình Việt Nam 28/6.  

Sau khi xem xét, UBND thành phố nha Trang có ý kiến như sau: 

1. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và các đoàn thể chính 

trị xã hội thành phố cần quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày gia đình Việt Nam trong cơ quan, đơn vị. 

2. UBND các xã, phường cần quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và 

Ngày gia đình Việt Nam hàng năm tại địa phương, nhất là tổ chức Hội nghị biểu 

dương, khen thưởng các gia đình hạnh phúc tiêu biểu ở cơ sở xã, phường. 

 (Đính kèm bản photo Báo cáo số 891/BC-VHTT-GĐ  ngày 06/7/2018 của 

phòng Văn hóa và Thông tin thành phố)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- A. Khánh - PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, Thư. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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