
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÔNG HINH 

 

Số:         /UBND 
 

Về việc triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

20/3/2021.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Sông Hinh, ngày      tháng 3 năm 2021 

    

Kính gửi: 

    - Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

    - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn; 

    - Các đ/c thành viên BCĐ công tác gia đình huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 644/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh về 

hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Kế 

hoạch số 366/KH-SVHTTDL ngày 02/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Phú Yên về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế 

hạnh phúc 20/3/2021.  

UBND huyện Sông Hinh đề nghị: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội 

quần chúng và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình 

hình cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động và công tác tuyền thông 

hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 theo kế hoạch của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tỉnh (gửi kèm công văn này).   

2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện và tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả về UBND 

tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh trước ngày 05/4/2021./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ksor Y Phun 
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