
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 
Số           /UBND-VH&TT 

V/v tuyên truyền Kế hoạch tổ chức 

hoạt động truyền thông nhân ngày 

Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 

và trẻ em gái 25/11.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Vĩnh Yên, ngày        tháng      năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố;  

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-SVTTTDL, ngày 17/11/2021 của Sở Văn 

hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền Kế hoạch tổ chức 

hoạt động truyền thông nhân ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em 

gái 25/11; tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới năm 2021 (có văn bản gửi kèm), UBND thành phố yêu 

cầu, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, UBND các xã, phường thực 

hiện một số nội dung sau: 

Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, UBND các xã, phường tổ 

chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thành phố, Đài truyền thanh 

các xã, phường và các hình thức truyền thông cơ sở khác trên địa bàn về nội 

dung Kế hoạch số 102/KH-SVTTTDL, ngày 17/11/2021 của Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền theo đúng tinh thần nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- CT, Các phó CT; 

- CVP; 

- Lưu; VT, VH&TT. 

    TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Đoàn Hồng Việt 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-25T06:52:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Đoàn Hồng Việt<vietdh@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-25T09:50:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-25T09:50:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-25T09:50:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-25T09:50:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




