UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 214 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 19tháng 5 năm 2021

V/v tổ chức kỷ niệm 20 năm
Ngày Gia đình Việt Nam
và Tháng hành động quốc gia
về PCBLGĐ năm 2021

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình
Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Công văn số 1402/BVHTTDL-GĐ ngày 29 tháng 4 năm 2021 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân
dịp 20 năm ngày Gia đình Việt Nam; truyền thông Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình;
Để triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình
Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả và phù
hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid - 19, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và hệ thống ngành dọc tổ chức tuyên
truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan, viết tin bài tuyên truyền trên
hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã… với chủ đề
và thông điệp theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn
số 1402/BVHTTDL-GĐ.
- Thời gian tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam từ
ngày 14/6 đến hết ngày 28/6/2021; Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống
bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2021.
- Tạm dừng tổ chức Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu cấp Tỉnh năm
2021, chuyển sang thực hiện vào năm 2022.
2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương
tăng cường thông tin (viết tin, bài, xây dựng phóng sự, chuyên trang, chuyên
mục...) về các giá trị văn hóa tốt đẹp trong gia đình, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt
Nam, Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...
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3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính
trị - xã hội Tỉnh tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực
tế của đơn vị.
4. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng
Thông tin điện tử Tỉnh: Tăng cường đưa các tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 20
năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) và Tháng hành động
quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 tạo sự lan tỏa trong cộng
đồng dân cư.
5. Các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố:
Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền kỷ niệm
20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và Tháng hành động
quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 theo chủ đề, thông điệp,
hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo công tác phòng,
chống dịch Covid - 19.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi kết thúc đợt hoạt động,
báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch) trước ngày 06 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX. VD.
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