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V/v thuc hiên Chi thj s 08/CT-TTg
ngày 04/2/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü

KInh gri:
- Các phông chuyên môn, các dan v trçrc thuc S;
- Các phông Van boa và Thông tin; Trung tam Van hóa,
Truyên thông và The thao huyn, thành phô.

Thirc hin ni dung Van bàn so 467/UBND-KGVX ngày 27/02/2020 cüa
Uy ban nhân dan tinh ye vic triên khai thyv hin hi thj so 08/CT-TlTg ngày
04/2/2020 cia Tha twó'ng ChInhphi ye day mgnh cOng tácphOng, chOng bgo l'c
gia dInh,
S& Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj các PhOng chuyên môn, các dan
vj trirc thuOc S; Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa, Truyên thông
và The thao các huyn, thành phô thirc hin mt so nhim vii sau:
1. T chirc tuyên truyn bng nhiêu hInh thirc theo chirc nàng, nhim vi
cüa các Co quan, dan vj ye ni dung Chi thj so 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 cüa
Thu tithng ChInh phü ye day mgnh cOng tác phông, chOng bgo 4cc gia dInh và
các chü truang, chInh sách cüa Dàng, Nba nuâc ye cong tác phOng, chông bo lirc
gia dInh, nhãm nâng cao nhn thirc cüa can b, Cong chüc, viên chüc trong co
quan, don vj và nhân dan trên dja bàn tinh; phê phán, len an các hành vi vi phm
pháp 1ut ye phông, chông bto 1rc gia dInh, gop phân hn chê tInh trng bao hrc
gia dmnh, giàm thiêu các t nn xa hi, xây dimg gia dinh no am, bInh däng, tiên
b, hnh phiic.
2. Lng ghép vic thirc hin Chi thj s 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 cüa Thu
tu&ng ChInh phü vth thrc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dñ song
vAn hóa" và Chi thj so 11/CT-TTg ngây 29/3/2017 cüa Thu tung ChInh phü
ye day mnh giáo d%lc dto drc, lOi song trong gia dlnh; Dê an Tuyên truyên,
giáo diic do dirc, lOi song trong gia dInh.
3. T chirc các ló'p tp hun, bM duOng, nãng cao nghip vi cho can b lam
cong tác gia dInh các cap, nhât là Ca s&; duy trI và nhân rng các mO hInh gia
dInh và phOng, chông bio hrc gia dInh, nhii: Mo hInh phOng, chông bo 1irc gia
dInh; Nhóm phông, chOng bao lirc gia dInh; mO hInh Dê an Tuyên truyên, giáo
dçtc do düc, lôi song trong gia dInh; mô hInh câu lc b Gia dInh vAn boa.
4. Thirc hin vic thu thp so 1iu ye phông, cMng bo lirc gia dInh theo
Thông tu sO 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 cüa B Van bOa, The
thao và Du ljch. To chüc tong ket, dánh giá "Chuang trInh hành dng Quôc gia

2
v phông, chng bao 1irc gia dInh dn näm 2020" trên dja bàn tinh, d XUtt ni
dung, nhim vii nhüng nàm tiêp theo.
5. Tham muu, chü trI ph6i hçip vOi các Ca quan lien quan thanh tra,
kiêm tra, giám sat vic thi hành pháp 1utt ye phông, chông bo lirc gia dInh
theo chüc näng, nhim vii dugc giao.
D nghj các Ca quail, dan v t chrc thirc hin và bao cáo kt qua v Sâ
Van hóa, The thao và Du ljch trtró'c ngày 30 tháng 11 hang nàm dê tong hçip,
báo cáo Uy ban nhân dan tinh./.
Nyi n/il,,:
- Nhu trén;
- UBND tinh (B/c);
- Lãnh dao S&;
- Lisu VT, Phàng NSVH&GD.
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