
TM. BAN THU€ING VV TINH DOAN 
HO BI THU 

am Thj Huyén Trang 

BCH I)OAN TINH SON LA DOAN TNCS HO CHI'  MINH 

S69?CV/TDTN-TG San La, ngàv 24 thang 4 nãrn 2020 
V/v tuyên truyn cong tác phông, 

chOng bao 1yc gia dinh 

KIn/i gi/: Ban Thu*ng vu các huyn, thành doàn, doàn trure thuôc. 

Can ctr Cong van s6 260 1-CV/BTGTU ngày 16/4/2020 cÜa Ban Tuyên 
giáo tinh üy v dy mnh cong tác phóng, chng bao 1irc gia dinh. Ban Thtthng 
viii tinh doán de^ nghj Ban Thixâng v' các huyn, thành doàn, doãn trirc thuôc 
quan tarn trin khai mt S6,  ni dung sau: 

1. Ni dung tuyên truyn 

- Tuyên truyn các chü tnrong, chInh sách cüa Dáng và Nhà niiâc, Ludt 
Phông, chng bao lçrc gia dinh; Nghj dinh s 08/2009.ND-CP ngày 04/02/2009 
cüa ChInh phü v8'  vic quy dinh chi ti& và hung daanc thi hành mt s diu 1ut 
cUa Ludt Phông, chng bao lirc gia dinh; Chi thj 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 eüa 
Thu thOng chinh phü v dy manh cong tác phông, chng bao  lirc gia dinh. 

2. Hlnh thfrc tuyên truyn 

- Tuyên truyn thông qua di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên các cap; 

thông qua các phisang tin thông tin di chiing, ban tin ni b, qua các n phàm 
tuyên truyn, trén website, fanpage cüa Doàn. 

- Thông qua sinh hoat thhxôTig kS' cüa to chôc Doàn các cp. 

- Tuyên truyn trrc quan (pa nO, áp phIch, khu hiu,...). 

Ban Thhông v11 tinh doàn d nghj Ban Thi..thng viii các huyên, thánh doán, 
doãn trtxc thuOc nghiêm tuc triên khai, thirc hin; dinh k' 6 tháng (truôc ngày 
01/6) và 01 nàm (trnôc ngày 01/12) gü'i báo cáo k& qua thc hin v6'  Ban 
ThLrng viii tinh doán, qua ban Tuyên giáo tinh doàn. SDT: 022.3850.041, email: 
bantuyengiaotdsl@gmail.com.  I. 

No'i nhãn: 
- Nhu trén; 
- Lau VT; BTG (21b). 


