
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 
  

 

 

               Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

      

Căn cứ Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai Luật Thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn: 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là 

thanh niên Khánh Hòa về mục tiêu, ý nghĩa ban hành Luật Thanh niên năm 

2020, vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Phổ biến các nội dung đổi mới quan trọng, nội dung cơ bản của Luật 

Thanh niên năm 2020. Xem nội dung văn bản tại địa chỉ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-thanh-nien-so-57-

2020-QH14-416260.aspx.  

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động triển khai thi hành Luật Thanh niên 

năm 2020 tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.  

- Tham khảo tài liệu giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020 tại địa chỉ: 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/de-cuong.aspx?ItemId=311.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 

Số: 796/STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021 
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