
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO&DU LỊCH 

Số:  1152 /SVHTTDL - XDNSVHGĐ 

V/v khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện 

thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại 

 tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

  Hà Tĩnh,  ngày 14  tháng 11 năm  2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên. 

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh ban 

hành Kế hoạch số 342/KH- SVHTTDL về triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Trong đó, năm 2019 sẽ lựa 

chọn 2 đơn vị thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Sau khi làm 

việc với UBND huyện Cẩm Xuyên, xét thấy tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên 

Cầm, huyện Cẩm Xuyên đạt các tiêu chí theo yêu cầu. Nhằm chuẩn bị tốt các điều 

kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trực tiếp xuống làm việc tại UBND thị 

trấn Thiên Cầm để khảo sát, nắm bắt tình hình, hướng dẫn việc thực hiện thí điểm 

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.   

Thời gian: 15h00’, ngày 15/11/2019 (Thứ Sáu) 

Địa điểm: Tại UBND thị trấn Thiên Cầm. 

Thành phần đoàn làm việc: 

+ Cấp tỉnh: Lãnh đạo Sở, Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình. 

+ Cấp huyện: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách, Trưởng phòng và 

chuyên viên phụ trách của Phòng VH-TT huyện. 

+ Cấp thị trấn: Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn, Cán bộ chuyên trách văn 

hóa, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn. 

+ Cấp tổ dân phố: Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi hội trưởng Hội    

phụ nữ. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên chỉ 

đạo Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các 

nội dung làm việc với đoàn có hiệu quả, thiết thực./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT huyện Cẩm Xuyên; 

- UBND thị trấn Thiên Cầm; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, PXDNSVHGĐ; 

- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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