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UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 09 /VHTT Sông Hinh, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

  
 

THÔNG BÁO 
Triệu tập thành phần tham gia Tập huấn công tác Xây dựng  

nếp sống văn hóa và gia đình năm 2022 tại tỉnh 
 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 949/KH-SVHTTDL ngày 11/5/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tập huấn công tác Xây dựng nếp sống văn hóa và 

gia đình năm 2022; Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, thị trấn 

xem xét, lựa chọn thành phần tham gia Tập huấn đảm bảo theo các nội dung sau: 

1. Thành phần 

1.1. Cấp huyện 

         - Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Cán bộ phụ trách công tác gia đình. 

1.2. Cấp xã, thị trấn 

- Công chức Văn hóa thông tin xã, thị trấn: 11 người. 

- Trưởng thôn, buôn, khu phố của các xã, thị trấn: Tổng cộng 16 người; số 

lượng phân bổ như sau: 

+ Thị trấn Hai Riêng: 03 người 

+ Xã Ea Ly: 01 người 

+ Xã Ea Bar: 02 người 

+ Xã Ea Lâm: 01 người 

+ Xã Ea Bá: 01 người 

+ Xã Ea Trol: 02 người 

+ Xã Ea Bia: 01 người 

+ Xã Đức Bình Tây: 01 người 

+ Xã Đức Bình Đông: 01 người 

+ Xã Sông Hinh: 01 người 

+ Xã Sơn Giang: 02 người 

2. Nội dung tập huấn 

- Triển khai các văn bản của Trung ương và Tỉnh về công tác gia đình. 

3. Báo cáo viên 

Mời ThS.CVCC. Hoa Hữu Vân - Nguyên Vụ phó Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung lớp tập huấn. 
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4. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 08h00’, buổi chiều bắt đầu từ 

13h30’ ngày 26/5/2022 (Thứ năm) 

- Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa Lao động, số 276 Nguyễn Huệ, Phường 

7, TP. Tuy Hòa. 

5. Kinh phí thực hiện 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là 

khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước theo quy định  
tại Nghị quyết số30/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Phú Yên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thuê xe chở đối với các đồng chí là Trưởng 

thôn, buôn, khu phố (16 người), đề nghị có mặt tại Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện lúc 6h00, ngày 26/5/2022 để xe khởi hành. 

- Đối với đại biểu có hưởng lương từ ngân sách nhà nước, do đơn vị cử đi 

thanh toán theo quy định hiện hành. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn lập danh sách cử thành phần tham gia tập 

huấn đúng đối tượng, thời gian quy định (Lập danh sách Công chức Văn hóa – 

Thông tin; Trưởng thôn, buôn, khu phố các xã, thị trấn tham gia tập huấn có xác 

nhận của UBND các xã, thị trấn). Thời gian gửi danh sách về phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 19/5/2022 để Phòng tổng hợp gửi Sở. 
  

Nơi nhận:   
- UBND xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu VT. 

 

 

                     

                 KT. TRƯỞNG PHÒNG                    

                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
                      Trần Trung Dũng 
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