
 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  606  /SCT-VP Bình Thuận, ngày 16 tháng 3  năm 2023 

V/v tuyên truyền Ngày Quốc 

tế Hạnh phúc 20/3 

 

 

 Kính gửi:  

              - Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

              - Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở. 
 

 

Nhằm hưởng ứng các hoạt động truyền thông nhân ngày Quốc tế Hạnh 

phúc 20 tháng 3 hàng năm và theo công văn số 564/KH-SVHTTDL ngày 06 

tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở yêu cầu 

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai 

nội dung sau: 

1. Về công tác tuyên truyền 

- Giao Văn phòng sở tuyên truyền khẩu hiện chào mừng “Hưởng ứng 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3” trên bảng điện tử vào ngày 20 tháng 3 

năm 2023.  

- Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở và của Trung tâm khuyến công và Xúc 

tiến thương mại về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông 

điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam 

nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2023); Chính sách, pháp luật và việc thực 

hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia 

đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng 

đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm 

pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt 

động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. (đính kèm 

nội dung bài tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023). 

2. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ 

chức sinh hoạt lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 

trong công chức, viên chức, đoàn viên, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; quan tâm 

tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia 



 

 

đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên tinh 

thần yêu thương và chia sẻ (có phụ lục tuyên truyền đính kèm).  

Thời gian tập trung tuyên truyền từ nay đến hết ngày 20/3/2023.  

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ 

sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP (Thanh). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Trần Minh Hoài 
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