UBND HUYỆN SÔNG HINH
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 36/VHTT

Sông Hinh, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phối hợp và tạo điều kiện tổ chức Hội
nghị giao ban các CLB gia đình phát triển
bền vững lần thứ I/2022

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân xã Ea Bar.
Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-SVHTTDL ngày 14/3/2022 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh và Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND
huyện Sông Hinh về việc thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn huyện;
Phòng VH&TT huyện tổ chức Hội nghị giao ban các CLB gia đình phát triển
bền vững trên địa bàn huyện lần thứ I/2022, để đánh giá kết quả hoạt động từ đầu
năm đến nay và phổ biến, triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động các
CLB gia đình năm 2022;
Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường UBND xã Ea Bar.
Thời gian: 01 buổi, trong tháng 6/2022 (chi tiết liên hệ qua điện thoại).
Thành phần Hội nghị mời:
- Lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa, thuộc Sở VHTTDL tỉnh,
- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ea Bar.
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng VH&TT huyện, Công chức Văn hóa - Thông
tin các xã, thị trấn và đại diện Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm CLB gia đình phát
triển bền vững các xã, thị trấn.
Phòng VH&TT huyện trân trọng kính đề nghị lãnh đạo UBND xã Ea Bar quan
tâm phối hợp và tạo điều kiện bố trí địa điểm tổ chức, trang trí, tuyên truyền Hội nghị
và một số vấn đề liên quan khác.
Rất mong sự quan tạo mọi điều kiện thuận lợi của UBND xã Ea Bar góp phần
Hội nghị thành công tốt đẹp.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;
- Công chức VHTT xã Ea Bar (để biết);
- Lưu: VT.

Nguyễn Như Đông

