
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

   BAN TUYÊN GIÁO                       Nha Trang, ngày 29 tháng 4 năm 2016 

            * 

      Số 219-CV/TGTU 

      V/v triển khai Tháng hành động  

          vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2016 

          

 

           Kính gửi: - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh  

                            - Các huyện, thị, thành ủy,  

       - Các sở, ban, ngành, 

                            - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh  

         - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa,  

         - Báo Khánh Hòa. 

                                                         --- 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 349 -

CV/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phối hợp triển 

khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc sau:  

1. Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh sớm ban hành hướng dẫn 

và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì 

trẻ em năm 2016. 

2. Các huyện, thị, thành ủy: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 20-

CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình 

mới” và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 20/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Chỉ thị trên và các nội dung liên quan đến phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em. 

Chỉ đạo ban tuyên giáo cấp mình phối hợp với phòng lao động, thương 

binh và xã hội, các tổ chức đoàn thể liên quan của huyện, thị xã, thành phố 

kịp thời hướng dẫn, theo dõi và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2016.  

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, các cơ 

quan, ban, ngành trong tỉnh: tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW, 

ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mớ i” và Kế 
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hoạch số 48-KH/TU, ngày 20/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có kế 

hoạch và hoạt động cụ thể hưởng ứng Kế hoạch triển khai Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2016.  

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Sở Thông 

tin- truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đưa tin, xây 

dựng phóng sự về công tác trẻ em và kết quả các hoạt động trong Tháng 

hành động vì trẻ em theo chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai 

nạn thương tích cho trẻ em”; kịp thời phát hiện và nêu gương những cá 

nhân, đơn vị có thành tích tốt trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.  

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì 

trẻ em trên địa bàn về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 03/7/2016, đồng 

thời gửi file văn bản tới địa chỉ leanhtuan168@gmail.com.  

Trân trọng! 

 

                                                                            TRƯỞNG BAN  

Nơi nhận:                                                         

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),                                                      (đã ký) 

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, 

- Lưu TGTU& PKG.                                                       

 

                                                                                                   Hồ Văn Mừng  

 


