
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /SVHTTDL - QLVH3  
V/v Tuyên truyền Triển khai thực hiện  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người – 30/7” năm 2022 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 8 năm  2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 293/KH - UBND ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng 

ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2022, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền bằng hình thức treo khẩu hiệu, tranh cổ động trên các trục 

đường chính, khu vực trung tâm, nơi dễ phát sinh các tệ nạn xã hội; trên các 

cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

2. Tuyên truyền lưu động (loa phóng thanh, xe, đoàn người…); sân khấu 

hóa và lồng ghép nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp trong các hoạt 

động thể thao, văn hóa, văn nghệ… 

* Câu khẩu hiệu tuyên truyền 

- Toàn dân tăng cường công tác phòng, chống mua bán người ! 

- Chung tay phòng, chống mua bán người vì một xã hội an toàn ! 

*  Tổng hợp báo cáo số liệu về Sở trước ngày 05/8/2022 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh triển khai, chỉ đạo 

thực hiện. 

(Gửi kèm Văn bản số 293/KH - UBND ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2022)./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng VH-TT các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 Trần Xuân Lương 
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