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Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1586/STTTT-TTBCXB ngày 13/7/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền các hoạt động 

hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2020. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã, phường 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên về 

truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống thông qua các hoạt động kỷ niệm như 

dâng hương nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2020), thăm các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã, phường. 

2. Tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho thanh 

thiếu nhi, học sinh, sinh viên khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương 

tiện kỹ thuật số an toàn; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kỹ 

năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống bạo lực, xâm 

hại trẻ em trong dịp hè; nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu nhi.  

3. Vận động thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động 

bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh do địa phương tổ chức. 

4. Xây dựng tin, bài  phản ánh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống vật 

chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn; các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện trên địa bàn. 

5. Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở về hoạt 

phong trào hoạt động hè năm của học sinh, sinh viên trên địa bàn xã, phường. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 
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