
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: 648/VHTT-TTCS 

 

      Nha Trang, ngày 20 tháng 5 năm 2019 

V/v hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể 

thao hưởng ứng Tháng hành động  

vì trẻ em năm 2019 

 

 

                       Kính gửi: 

                                      - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố; 

                                      - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 813/STTTT-TTBCXB ngày 14/5/2019 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 

2019 và Công văn số 1011/UBND-KT ngày 14/5/2019 của Sở Văn hóa và Thể 

thao về hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, 

Căn cứ Kế hoạch số 3685/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND thành 

phố Nha Trang về Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn 

thành phố Nha Trang năm 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động vì trẻ em năm 2019 như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; các chính 

sách, chế độ hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt. 

2. Phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em; các mô hình ngôi 

nhà, trường học, cộng đồng an toàn, câu lạc bộ quyền trẻ em. 

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số  

2. Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau 

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

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

5. Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em 

 

III. KÍCH THƯỚC, MÀU SẮC, KIỂU CHỮ BĂNG-RÔN TUYÊN 

TRUYỀN  

1. Kích thước băng-rôn dọc: (2 x0,8m) 

2. Màu sắc: Nền màu xanh, chữ trắng 

3. Kiểu chữ: Chân phương, rõ ràng, dễ đọc từ ra 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố 
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- Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng - rôn tại các tuyến đường 

trung tâm thành phố do Trung tâm phụ trách. Số lượng do đơn vị quyết định. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí , 

thể thao cho trẻ em trong dịp hè 2019. 

2. UBND các xã, phường 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn dọc tại các tuyến 

đường trung tâm xã, phường, thôn, tổ dân phố, Nhà Văn hóa, điểm sinh hoạt 

cộng đồng của thôn, tổ…Số lượng do xã, phường quyết định. 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về kỹ năng 

bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương 

tích, đuối nước ở trẻ em. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể 

thao cho trẻ em trong dịp hè 2019 tại các Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, 

phường, Nhà Văn hóa- Khu thể thao phường, xã một cách thiết thực, hiệu quả. 

3.  Thời gian thực hiện 

- Thống nhất thực hiện công tác tuyên truyền trực quan từ ngày 

01/6/2019- 30/6/2019. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 26/6/2019./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT);  

-  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (b/c); 

- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT, Vy (04b)   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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