
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
Till XA CIA LO Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

So: /UBND - VHTT 
V/v xây dirng mô hInh phông chng bio !irc gia dInh 

gän vói tuyén truyên giáo dic dao  di'rc lôi song 

Ctca Lô, ngày tháng 4 nám 2022 

KInh gi.ri: 
- UBND phu?mg Thu Thüy; 
- Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông, 

Thixc hin Cong van s 68/TTVH-NCVH ngày 11 tháng 3 nãm 2022 cüa 

Trung tam Van hOa tinh Ngh An v vic k cam kt xây drng mô hInh c.p tinh 

näm 2022, trong do thj xã Cira Lô ducic tinh 1xa ch9n xây drng mô hmnh phOng 

chng bto 1rc gia dInh gn vOi tuyên truyn giáo diic do dirc 1i sng tti kMi 2-

Phu6ng Thu Thüy d xây dirng "Mo hInh cap tinh näm 2022". Dê trin khai xây 

dmg thành cong mô hInh, UBND Thi xä yêu cu PhOng, Trung tam VHTT&TT, 

IJBND phuong Thu ThUy triên khai thrc hin t& mt so ni dung sau: 
1. Phông vã Trung tam VHTT&TT thj xã 
- Hung dn UBND phung Thu Thüy ban hành k hoch xay drng mO hmnh 

mô hInh phOng ch6ng bto 1rc gia dInh gn vi tuyên truyn giáo dçic do di'rc 1i 

sng ti KMi 2 dam bão cii th kha thi. 

- Trung tam VHTT&TT Thj xA b trI can b chuyên mon nghip vi trrc tip 

theo döi, hithng dan, don dc huO'ng dn phmmg Thu ThUy, khi 2 thirc hin các ni 

dung ci th d xây drng thành cOng mO hInh. 

- Djnh kST báo cáo vào ngày 15 tháng cui qu thng hqp báo cáo UBND 
Thj xä tInh hInh xây dirng mô hInh, phãn ánh các khó khän, vu'Ong mc (neu 
co) trong qua trInh xây drng mô hInh d UBND Thj xà chi do giãi quyt kjp 
thO'i. 

- Phi hGp vâi Trung tam Van boa Tinh trong vic kim tra, dánh giá, xét 

cong nhn mô hInh theo quy djnh. 

- Tham muu UBND Thj xä h trçi kinh phi xây dirng mO hInh van hóa 
theo quy dnh. 

- Xây drng phóng six truyn hInh tuyên tmyn mô hInh phOng cMng bo 11rc 
gia dInh gn vói tuyên truyn giáo dic dto dirc 1i sng phát trên dãi truyn thanh 
truyn hInh Thi xa và Dái PTTH tinh. 



2. UBND phirông Thu Thüy: 
- Ban hành k hotch xay drng mô hInh phOng cMng bo 1irc gia dInh gàn vói 

tuyên truyn giáo dic do di'rc iM sng ti khi 2 theo hrnng dn cüa tinh và Thj xã; 
g11i k hoach v UBND Thj xä (qua phông VHTT) chm nht ngày 09/4/2022. 

- Phân cong can b trirc tip chi dao, don dc, huóng dn kMi 2 trong cOng tác 
xây dirng mO hInh. 

- Can di ngân sách da phuong d h trg kinh phi cho khi 2 trong qua trInh 
trin khai xay dirng mO hInh. 

- DInh kS'  vào ngày 15 hang thang báo cáo kt qua xây drng mô hInh v UBND 
Thj xã (qua phông VHTT) d theo dOi chi dto. 

- Hoàn thânh các h so, thu tuc d duc cong nhn vào cuôi näm 2022. 
Nhân duc COng van nay yêu câu Phông, Trung tam VHTT&TT Thj xã và 

UBND phu?rng Thu Thüy nghiêm tüc trin khai thrc hin có hiu quã./._— 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Luu VT, VH.j— 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

 

 

bang Van Phñc 
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