Người ký:
Phòng Văn hóa
và Thông tin
Email:
pvhtt.nt@khanh
hoa.gov.vn
Cơ quan: Thành
phố Nha Trang,
Tỉnh Khánh
Hòa
Thời gian ký:
16.10.2018
16:43:51 +07:00

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1352 / VHTT-GĐ

Nha Trang, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện tuyên truyền Luật Bình đẳng
giới trên hệ thông Đài Truyền thanh cơ sở
năm 2018

Kính gửi: UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 364/SVHTT-VHGĐ ngày 02/3/2018 của Sở Văn
hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác
gia đình năm 2018,
Thực hiện Công văn số 2565/UBND-LĐTBXH ngày 23/4/2018 của
UBND thành phố về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 trên địa
bàn thành phố,
Để thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới năm 2018, Phòng Văn hóa
và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục tập trung triển
khai một số nội dung trọng tâm năm 2018 như sau :
1.Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính
sách, pháp luật về bình đẳng giới
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về,
Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, ngày Quốc gia xóa bỏ bạo
lực đối với Phụ nữ 25/11.
- Tổ chức phát thanh tuyên truyền Luật bình đẳng giới trên hệ thống Đài
Truyền thanh cơ sở. Bài viết do Phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp.
2.Thời gian: Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 05/11/2018 đến ngày 30
/11/2018.
3. Báo cáo kết quả: Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở báo cáo kết
quả về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 05/12/2018 để tổng hợp báo cáo
UBND thành phố theo quy định.
( Đính kèm Bài tuyên truyền Luật Bình đẳng giới)
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Trưởng phòng;
- Lưu VT, Thư, Vy (3b).
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