
Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Tờ trình  số 1487/TTr-VHTT-GĐ, ngày  

25/11/2019  của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về việc mở rộng đối tượng 

biểu dương, khen thưởng đối với các gia đình trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, 

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

1. Thống nhất mở rộng các đối tượng được biểu dương, khen thưởng trong 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng các gia đình 

hạnh phúc tiêu biểu cấp thành phố là bao gồm các hộ gia đình xây dựng gia đình 

hạnh phúc tiêu biểu trong tất cả mọi gia đình, trong các đoàn thể chính trị- xã hội ở 

cơ sở xã, phường. 

2.  Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội  

vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Thành 

đoàn và UBND các xã, phường thực hiện bình xét, đề nghị biểu dương, khen 

thưởng các gia đình đã xây dựng gia đình hạnh phúc tiêu biểu không phân biệt 

thành phần, tuổi tác trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. 

Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Các đoàn thể chính tri- xã hội TP; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội TP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   9560   /UBND-VHTT Nha Trang, ngày   02  tháng 12 năm 2019 

V/v mở rộng đối tượng biểu dương, 

khen thưởng đối với các gia đình 

trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc  

20 tháng 3 
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