
        

         Kính gửi:  

      - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  

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

 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ 

cán bộ làm công tác gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình nhân kỷ niệm ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6/2019. Để chuẩn bị nội dung hội nghị đạt kết quả theo 

yêu cầu đặt ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, địa phương 

chuẩn bị tham luận và trình bày tại Hội nghị với nội dung như sau: 

1. Tham luận của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Hoạt động phối hợp của Hội 

phụ nữ các cấp và ngành VHTTDL trong việc tổ chức các hoạt động về công tác 

gia đình. 

2. Tham luận của huyện Kỳ Anh: Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác 

gia đình và một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm 

công tác gia đình. 

3. Tham luận của huyện Hương Sơn: Vai trò của đội ngũ cán bộ làm công 

tác gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hóa. 

4. Tham luận của huyện Lộc Hà: Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt 

động của đội ngũ cộng tác viên gia đình và một số đề xuất, kiến nghị. 

5. Tham luận của huyện Thạch Hà: Một số giải pháp trong việc nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. 

Riêng đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại chuẩn bị ý kiến ngắn 

gọn để trình bày tại hội nghị. 

Bài tham luận trình bày trong khoảng 5 phút và được in trong tài liệu phục 

vụ Hội nghị. Các đơn vị, địa phương được đề nghị viết bài tham luận gửi bản 
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Hà Tĩnh, ngày  10 tháng 6 năm 2019 



mềm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 13/6/2019 theo hộp thư 

điện tử: nguyennga10111989@gmail.com. 

 Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm chuẩn bị bài tham luận đảm bảo 

chất lượng và thời gian yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ; 

- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử.                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                 Đã ký 

   

 

Lê Thị Loan 
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