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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 13 tháng 3 năm 2019

V/v thông tin tuyên truyền nhằm thúc
đẩy quyền tham gia của trẻ em vào
các vấn đề về trẻ em tỉnh Đồng Tháp
năm 2019

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em
vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2019 (xem Kế hoạch tại mục văn
bản điều hành mới trên website http://www.stttt.dongthap.gov.vn);
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh,
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố:
- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có
liên quan thực hiện tăng cường đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên
truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước nhằm tăng cường thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em; truyền thông nâng
cao nhận thức cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, sự cần
thiết về quyền tham gia của trẻ em, giúp cho trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin
trong cuộc sống, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
- Chú trọng phổ biến kinh nghiệm và nêu gương người tốt, việc tốt trong
công tác thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn
truyền thanh cấp huyện và cấp xã thực hiện nội dung tuyên truyền nêu trên.
Đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH;
- Trung tâm VHTTTT cấp huyện;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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