
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 
Số:                 /UBND-VHTT 

 
 

V/v  thông tin, tuyên truyền 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đông Hòa, ngày           tháng 5 năm 2022 

                        
     Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh;  

- UBND các xã, phường. 
                
                       

UBND thị xã nhận Kế hoạch số 988/SVHTTDL-QLVH ngày 16/5/2022 của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên về việc tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng Hành động quốc gia về phòng, 
chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022. 

UBND thị xã Đông Hòa yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh, UBND các xã, phường thông tin, tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền 
thanh cùng cấp và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình địa 

phương, đơn vị về một số nội dung kế hoạch, như sau:  

1. Tổ chức thông tin tuyên truyền  ngày Gia đình Việt Nam và tháng Hành 

động quốc gia về PCBLGĐ năm 2022 từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022 
bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

2. Hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung theo Kế hoạch số  
988/SVHTTDL-QLVH ngày 16/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Phú Yên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó chú ý:  

+ Treo pano tuyên tuyền về chủ đề công tác gia đình trên các trục đường 

chính, cơ quan, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư.  

+ Lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình vào 
hoạt động của Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong 

các buổi họp thôn, khu phố.  

+ Tăng thời lượng, tin bài tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh về 

phòng, chống bạo lực gia đình và ý nghĩa của bữa cơm gia đình. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 

 Tuyển chọn một gia đình văn hóa (ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, em 
hoặc con) ít nhất là 02 thành viên để luyện tâm và tham gia Hội thi tiếng hát 

Karaoke Gia đình văn hóa tỉnh Phú Yên lần I năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh tổ chức (có kế hoạch và thông báo sau). 

 Yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã, UBND các 
xã, phường triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này (gửi kèm Kế hoạch số  
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988/SVHTTDL - QLVH ngày 16/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Phú Yên)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở VHTT&DL tỉnh Phú Yên; 
- PCT UBND thị xã (NV Hồng) 
- VP HĐND&UBND thị xã; 
- Phòng VHTT; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hồng 
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