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     Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở.  

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3425/KH-BCĐ ngày 20/4/2022 của Ban 

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về việc 

thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Khánh 

Hòa năm 2022.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng chuyên môn, các 

đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Phổ biến Kế hoạch số 3425/KH-BCĐ ngày 20/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đến toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị để biết và thực hiện. Chủ động 

triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và điều kiện thực tế của phòng, đơn vị; tập trung các nhiệm vụ về công 

tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy 

bản sắc văn hóa, nhất là văn hóa công sở. 

2. Đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao cho Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội trong năm 2022 tại mục 9, phần III của Kế hoạch số 

3425/KH-BCĐ: Đề nghị Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới lồng 

ghép các hoạt động chuyên môn tham mưu triển khai tăng cường thông tin, tuyên 

truyền về công tác giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, đề 

xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, loại bỏ hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em. 

Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện 

các nội dung trên./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 3425/KH-BCĐ ngày 20/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh)./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Làng trẻ em SOS Nha Trang;       (VBĐT) 

- Trường PT Hermann Gmeiner; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Sơn 

 



 

2 

 

 

          


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-04T08:16:16+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thành Sơn<ntson.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-04T08:29:03+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-04T08:29:11+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-04T08:29:18+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-04T08:29:26+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




