
BND TtNH TUYEN QUANG 
S5 VANHOA, THETHAO VA DU LICH 

S: /SVHTTDL-NSVH 
V/v thixc hiên môt s6 ni dung 

ye cong tác ngui cao tuôi nãm 2020 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
DOe lap- Tir do- Hnh phiic 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 02 nàm 2020 

KInh gi:ri: 
- Các phèng: Quãn l Van hóa, Quàn l Du ljch, Thanh tra Sâ; 
- Các don vi truc thuôc Sâ; 
- Các phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, 
Truyên thông và The thao huyn, thành phô. 

Thirc hin ni dung Van bàn so 247/UBND-KGVX ngày 10/02/2020 cüa 
Uy ban nhân dan tinh ye vic triên khai thirc hin Thông báo so 445IVPCP ngày 
26/12/20 19 cUa Van phông Chinh phü ye Y kiOn kêt luQtn cUa Phó Thu tithng 
ChInh phU VU Düc Dam, Chu tch Uy ban quOc gia ye nguôi cao tuôi tai  Hi nghj 
tong k& Cong tác nàm 2019, nhim vi tr9ng tam 2020 cUa Uy ban quôc gia, 

Sâ VAn hóa, The thao và Du ljch d nghj cac don v trirc thuc Si, Phông 
VAn hóa và Thông tin, Trung tam VAn hóa, Truyên thông và The thao các huyn, 
thành ph thirc hin mt so nhim vii sau: 

1. CAn cir theo chirc nAng, nhim vi t chtrc tuyên tmyn ph bin, nâng 
cao nhn thirc cüa cánbO, cong chCrc, viOn chiirc trong co quan, don v và nhân 
dan trén dja bàn tinh ye 1u.t pháp, chInh sách cua nguô'i cao tuôi; triên kbai thçrc 
hin Lut ngui cao tuôi và các vAn bàn lien quan, Tháng hành dng vi nguYi cao 
tuôi, chAm soc và phát huy vai trO nguO'i cao tuôi. 

2. Tuyên truyên, vn dng, huóng dn ngui cao tui tham gia xây 
dirng và t chuc cac loi hInh Câu lc b ye van hóa, vAn ngh, the dic, the 
thao và du ljch phU hgp vi nguôi cao tuôi. Tao  diêu kin thun lçii, giüp d 
dc già là ng.rYi cao tuôi den thu vin, ti:i sách co s&. Huóng dan, tao  diêu 
kin t& nht cho ngui cao tuôi tham gia CáC boat  dng sinh hoat  tin 
nguOng, ton giáo c911g dông tai  dja phuong theo quy djnh cüa pháp luât. 

3. Thirc hin viC giàm giá ye, phi djch vii di vâi ngui cao tui theo 
quy djnh tai  Nghj djnh so 06/201 1/ND-CP, ngày 14/01/2011 cUa ChInh phü 
Quy djnh chi tiêt và huàng dan mt so diêu cüa Lut Nguôi cao tuôi. Thirc hin 

quy djnh ye giàm 50% giá ye tham quan, xem biêu diên ngh thut, chiêu 
phim... cho ngithi cao tuôi, lam tOt cong tác don tiêp, huó'ng dan, phitc vi tn 
tInh, chu dáo cho doàn khách tham quan là ngithi cao tuôi tai cac khu, diem du 
ljch, di tich ljch sir cách mng, Bâo tang. 

4. T chüc thanh tra, kiêm tra, giám sat vic thirc hin min giàm giá 
ye, phi djch vii tham quan, vui choi, giãi tn dOi vói ngui cao tuôi. 
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D nghj các Co quan, don vj nêu ti miic kinh gü'i can cü chirc nàng, nhirn 
vt triên khai thirc hin; báo cáo tInh hmnh, két qua thrc hin ye S& Van hôa, The 
thao váDu ljch triroc ngày 20 tháng 11 näm 2020 dê tong hqp, báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh./. 

Noi nhn: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (B/c); 
- Lãnh dao Si; 
- Luu VT, Phông NSVH&GD. 

KT.GIAM DOC 


	Page 1
	Page 2

