
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2017

V/v tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc
20 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1547/UBND-KGVX ngày 24/02/2016 của UBND
tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Sở
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017: “Yêu

thương và chia sẻ”.
- Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của 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 2017.

- Tăng cường tuyên truyền 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.

- Đưa tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia 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; các hoạt động từ thiện, yêu thương – chia sẻ, thăm hỏi, giúp đỡ
các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo; các hoạt động khác hưởng ứng Ngày Quốc tế
Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017 tại địa phương.

- 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!
- Thời gian tuyên truyền: Từ nay cho đến ngày 20/3/2017.
2. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền)./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở VHTT (VB điện tử);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Phạm Duy Lộc
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