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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO&DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 540 /SVHTTDL-XDNSVHGĐ 
V/v ban hành báo cáo 01 năm thực hiện  

Chỉ thị số 11/CT-TTg; 05 năm thực hiện  

Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày  

Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm” 

Hà Tĩnh, ngày  06 tháng 6 năm 2018 

  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

 

 

Thực hiện Văn bản số 14/BVHTTDL-GĐ ngày 02/01/2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018 và sơ 

kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh 

phúc 20 tháng 3 hằng năm”, Văn bản số 2421/UBND-KGVX ngày 02/5/2018 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1604/QĐ-BVHTTDL  

ngày 18/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã dự thảo: 

1. Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình. 

2. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt 

động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.  

 (Có bản báo cáo dự thảo gửi kèm)  

 Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, hoàn thiện và báo 

cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ; 

- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Lê Thị Loan 
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