
                                  

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- UBND các xã, phường. 
 

 Thực hiện Công văn số 2172/UBND-KGVX ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2020;   

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và 

UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung như sau: 

I. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

a) Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”. 

b) Các khẩu hiệu chính: 

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. 

- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc. 

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên 

Hợp quốc, chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020.  

- Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

- Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, 

cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm 

pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động 

tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   1670   /UBND-VHTT Nha Trang, ngày   17   tháng  03 năm 2020 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

 Ngày Quốc tế Hạnh phúc  

20 tháng 3 năm 2020. 
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III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố, truyền thanh cơ sở 

xã, phường và Trang Thông tin điện tử thành phố, Trang Thông tin điện các phòng, 

ban và xã, phường. 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng- rôn, khẩu hiệu, pa nô; 

Tuyên truyền các khẩu hiệu của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 

3 năm 2020 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, 

nơi đông dân cư. 

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 

2020 như Hội nghị biểu dương, tọa đàm trong phạm vi các Câu lạc bộ trong thôn, 

tổ dân phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, các đơn 

vị, phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội và UBND các xã, phường thực hiện 

tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư, các tuyến 

đường trên địa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố 

liên quan xét duyệt danh sách các gia đình hạnh phúc tiêu biểu trong năm 2019 để 

trình UBND thành phố khen thưởng theo quy định. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả  thực hiện các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 cho UBND thành phố và Sở Văn 

hóa và Thể thao theo quy định. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Hướng dẫn các trường học treo băng- rôn hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc 20 tháng 3 năm 2020. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu UBND thành phố phê duyệt kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ 

chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 theo 

đúng quy định. 

5. Phòng Nội vụ 

        Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND thành phố 

ban hành quyết định khen thưởng các gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2019. 
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6. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thành phố 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn dọc trên các tuyến 

đường chính của thành phố. 

- Xây dựng tin, bài và tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền về hạnh phúc 

gia đình, các gương điển hình trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, 

đặc biệt thực hiện truyền thông cao điểm từ (15/3/2020-20/3/2020) 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn 

thể chính trị - xã hội thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động nhân Ngày 

Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với chủ đề 

“Yêu thương và chia sẻ”. 

8. UBND các xã, phường 

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức bình xét 

chọn 05 gia đình hạnh phúc tiêu biểu trong năm 2019 theo nội dung tại Công văn 

số 9560/UBND-VHTT ngày 02/12/2019 của UBND thành phố và gửi hồ sơ về 

Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp trình UBND thành phố xem xét khen thưởng 

theo quy định. 

- Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các gia đình hạnh phúc tiêu 

biểu năm 2019 theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan và tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh cơ sở theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

- Bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân Ngày Quốc 

tế Hạnh phúc 20/3. 

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trong văn bản này; 

báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin) trước ngày 25/3/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

( Văn bản này thay thế Văn bản số 1453/UBND-VHTT ngày 9/3/2020 của 

UBND thành phố)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Văn hóa và Thể thao ( VBĐT) (b/c); 
- Thường trực Thành ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND thành phố (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TP; 
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 

- Trang Thông tin điện tử tổng hợp TP; 
- Lưu: VT, CV Thư, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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