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                   Số:           /UBND-VHTT 
V/v khẩn trương triển khai thực hiện  

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình  

trên địa bàn huyện năm 2022 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

   Kính gửi: Chủ tịch UBND xã, thị trấn.  

 

  Ngày 23/6/2022 UBND huyện Quan Sơn đã ban hành Công văn số 

1236/UBND-VHTT về việc triển khai thự hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

trên địa bàn huyện năm 2022; Nội dung Công văn yêu cầu các xã, thị trấn triển 

khai Lễ phát động điểm xong trước ngày 15/7/2022. Tuy nhiên đến thời điểm 

hiện tại các xã, thị trấn vẫn chưa triển khai xong Lễ phát động điểm theo yêu 

cầu. Để triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn đúng 

tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn yêu cầu chủ tịch UBND xã, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

Chỉ đạo, khẩn trương tổ chức Lễ phát động điểm và Lễ phát động ở tất cả 

các bản, khu phố đảm bảo thời gian theo kế hoạch.  

- Đối với Lễ phát động điểm hoàn thành trước ngày 30/7/2022; 

- Lễ phát động ở tất các các bản, khu phố xong trước ngày 30/9/2022. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Đôn đốc, kiểm tra tiến độ tổ chức triển khai thực hiện Lễ phát động "Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình" năm 2022 trên địa bàn huyện; tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện với Chủ tịch UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo 

yêu cầu. 

 Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 1236/UBND-VHTT ngày 

23/6/2022 UBND huyện Quan Sơn. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ tổ thực hiện nghiêm túc kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Chu Đình Trọng 
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