
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CIYA LO IJc 1p — Tir do — H?nh phüc  

S: /KH-UBND Ci'ra Lô, ng&y tháng 11 nàrn 2022 

KE HOACH 
Triên khai thit'c hin Chu'o'ng trinh phông, chông bio hi'c gia dInh 

trong tInh hInh mó'i den nàm 2025 trên dja bàn Th xä Clia Lô 

Thuc hiên K hoch s 709/KH-UBND ngày 13/10/2022 cüa Uy ban nhân 

dan tinh Nghê An v vic trin khai thirc hin Chu'cng trInh phàng, chông bo 1rc 

gia dInh trong tInh hinh imi dn nàrn 2025 trên dja bàn tinh Ngh An. UBND th 

xã Cira Là ban hành k hoch trin khai thrc hin Chuo'ng trInh phàng, chông bo 

1irc gia dInh trong tInh hlnh rnói dn närn 2025 trén dja bàn Thi xã, ci th nhu' sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Cu th boa vic trin khai thirc hin các rniic tiêu, nhim vii và giái pháp cia 

Chu'crng trInh quc gia phàng chng bto 1rc gia dInh trong tInh hInh rnói den närn 

2025 trên dia bàn Thi xã. 
- Nâng cao nhn thüc và trách nhirn cüa các cap, các ngành, t chirc doàn the, 

các cá nhân, rni gia dInh và cong dng dan cu trong vic thxc hin cong tác 

phOng, chng bao luc gia dInh, gop phn xây dçrng mOi tru'ng van hóa, con nguà 

Vit Narn phát trin toàn din. 

- Triên khai áp diing rng rài các bin pháp phOng ngüa, phát hiên, ngän chn 

va h trci nguà'i bi bao luc gia dInh; xir 1 các vi phtrn pháp 1ut trong phàng, 

chng bto 1irc gia dInh. 

2. Yêu call 

- Xác dinh muc tiêu, nhiêrn vu, giãi pháp trong tarn trong vic trin khai thirc 

hin Chuong trInh phOng, chng bao hrc gia dInh gn vó'i trách nhirn và phát buy 

vai trà chñ dng cña các co quan chii trI, ca quan phôi hçp & các cap. 

- Bão darn su phi hop thung xuyên, hiu qua, kip thi giüa các co quan, 

don vi thành viên Ban chi dao Phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng dài song 

van hóa" va cOng tác gia dInh các cp và dja phu'o'ng. 

- Lng ghép, phi hpp vci các chuong trInh, k hoach, dé an, d? an có lien 

quan trong vic phát trin kinh t - xä hi cüa dja phuong. 
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II. MIJC TIEU 

1. Mic tiêu chung 

Nâng cao hiu qua cong tác phOng, chng bto !1rc gia dInh t?o  chuyn bin 
ye nhn thirc, hành dng trong phOng, chông bo hxc dê t1rng buóc giám dan bo 
1?c gia dinh, kjp thà'i h trçY ngui bj bo 1rc gia dInh. 

2. Muc tiêu cu the 

Myc lieu 1: Dt 50% s h gia dInh tham gia các bui nói chuyn chuyên d 

v phông, chng bio 1ixc gia dInh do TiJy ban nhân dan các phumg t chiirc ti các 

khM. 

Mic lieu 2: Ph.n du dtt 50% các kênh chuo'ng trInh truyn hInh phc v.t 

nhiêrn vu chInh trj, thông tin tuyên truyn thit yu cüa thành phO và co s có 

chuyên rrnic v gia dInh va phàng, chng bto 1irc gia dInh dtxçic phát song và dàng 

tãi thông tin djnh kS'. 

Mic lieu 3: Dat trên 80% ngu'i có nguy Co bj bio 1rc gia dInh dugc trang bj 

kin thirc, k näng v irng phó khi bj bo 1ixc gia dlnh. 

Myc lieu 4: Phn du dtt 95% nhüng nguà'i bj bto 1irc gia dInh khi phát hin 

du'ic báo ye, tra giüp pháp 1 và chain soc sirc khôe. 

Mic lieu 5: Phn du dt trên 85% nhüng ngui có hành vi bo 1irc gia dInh 

khi phát hiên duoc tu' vn, cung cp kin thi'rc, k nang ki&n soát hành vi bto 1ixc. 

Muc lieu 6: Phn d,u dtt 90% khu dan cu cO cong tác viên dan so thirc hin các 

nhirn v11 v phOng, chng bto 1irc gia dInh ti cong dng. 

Mic lieu 7: Dt 95% phuO'ng duy tn Mo hinh phOng, chng bao  1rc gia dmnh. 

Mic lieu 8: Dt 90% ngu'à'i trirc tip tharn gia phOng, chng bao  lijc gia dinh 

các cp du'çic du'gc bM duO'ng, tp hun kin thi'rc, k näng, nghip vii v phOng, 

chng bo 1ixc gia dInh. 

III. NTIIM VU VA GIA! PHAP 

1. Tang cu'&ng cong tác chi dao, lânh do và phO'i hQp lien ngành gii'a các 

PhOng, ban, do'n vi cá'p thi xã, UBND các phung trong vic thyc hin các inyc 

tiêu, chi tiêu cia Ké hoach. 

a) Xây diing nôi dung k hoach Cu th d thuc hiën các rnc tiëu, chi tiêu v 
cOng tác phOng, chng bio hrc gia dInh theo Chuong trInh duçic duyt. 
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b) Xây dixng và vn hành rnng 1ui cng the viên dan s thirc hin cong tác 

gia dInh và tré em khu dan cu d thirc hin nhirn viii tuyên truyn v phông, 

chông bao  1xc gia dInh, thu thp thông tin v bto 1rc gia dInh. 

c) Quy dnh trách nhim cua ngui dirng du cc quan, tO chirc a dja phuang 

nu d xáy ra tInh trng bto 1irc trong phm vi quãn 1. 

2. Xây drng và vn hành h thô'ng cung cap cljch vy h trQ; phông ngca bçio 

ly'c gia dInh. 

a) Xây drng, duy trI va nâng cao cht 1uçng hot dng cüa di ngü cong tác 

viên, tmnh nguyen viên v phông, chéng bto 1irc gia dInh. 

b) Nghiên ciru, xây drng và phát trin mô hInh cung cp djch v tu' vn hon 

nhân và gia dInh; tu vn h trg nguà'i bj bo 1?c  gia dInh. 

c) Nâng cao näng Iirc cho ngu'ai tham gia cung cp djch vii h tro, phông ngi.'ra 

bo hrc gia dInh. 

d) Trin khai va nhân rng các Mo hInh phàng, chong bo 1irc gia dmnh ti 

cong dng. 

3. Thông tin, giáo duc, truyn thông phông, chng bgo lyc gia dmnh 

a) T chirc truyn thông v phông, chng bto lirc gia dInh phü hçip vói trng 

di tu'çing, van boa cua các phurng. 

b) IDa dtng hóa phuung th(rc, các 1oi hInh, san phm thông tin truyn thông, 

giáo diic v phOng, ch6ng bao  lirc gia dInh. Khuyn khIch sang tác Các chu'o'ng 

trInh va tác ph.rn van hóa ngh thuât, các hot dng the thao thirc hin truyn 

thông v phông, chng bto 1irc gia dmnh. 

c) Các co quan truyn thông, báo chi duy tn hiu qua cac chuyên trang, 

chuyên m1ic v gia dInh và phông, chông bo lirc gia dInh, cO thai 1ung và khung 

gia phü hgp vó'i tfing Mi tuçYng. 

d) Lông ghép kiên thi.rc phông, chong bo hrc gia dInh vào chuong trInh giáo 

diic, clào to phü hçip vâi CáC cp hoc, b.c h9c; tang cuang sçr pMi hgp giüa gia 

dInh và nhà tru'ô'ng trong phOng, chng bto 1irc gia dInh. 

4. Nâng cao nàng hcc cho dç5i ngii cç5ng tác viên trrc tiêp tha,n gia cong tác 

phông, chng bçio lcc gia dInh các phtc&ng. 

a) BOi du'O'ng v chuyên mOn nghip vii cho di ngü can b trii'c tiêp tham gia 

cOng tác phông, chng bo lirc gia dInh. 
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b) Tip tiic nâng cao nãng 1irc cho di ngü cong tác viên, tuyên truyn viên, tu 

vn viên, hàa giãi viên v phOng, chng bto 1ixc gia dInh. 

5. Tang czthng cong tác kiéin tra, giáin sat vic thrc hin pháp luat ye phông, 

chng bçzo lzcc gia dlnh. 

a) Tang cu'ng kirn tra, giám sat vic thirc hin pháp 1ut, chInh sách ye 

phông, chng bio 1ixc gia dinh. 

b) Giâi quyt kjp thai khiu nai, t cáo v các hành vi vi phm pháp 1ut ye 

phông, ching bto 1irc gia dInh. 

c) Xir 12 nghiêrn các vi phrn pháp Iut trong phOng, chng bto 1irc gia dInh. 

IV. KINH PHI THUC HhIN 

1. Ngân sách nba nuc b tn trong dix toán kinh phi h.ng närn cUa các co' quan 

và các da phuong theo phân cp ngân sách hin hành; các chu'cxng trInh, dçr an, dê 

an có lien quan khác theo quy djnh cUa pháp 1ut. Huy thng tü các ngun vn tài 

trç, huy dng xã hi, cong dng và các ngun hç'p pháp khác (nu co). 

2. Các phOng ban, co quan, do'n vi, dia phuo'ng can cr nhim vi du'c giao ti 

K hoich nay, lap du toán kinh phi thixc hin hang närn d nghj co' quan có thârn 

quyn phê duyt. 

V. PHAN CONG NHIM VU 

1. Phông Van hóa- Thông tin 

- Tharn rnuu UBND Thi xä chi dao, huó'ng din, don dc các phông, ban, do'n 

vj, UBND các phuà'ng trin khai thirc hin Ké hoich. 

- Tham gia, t chirc tp hun k nãng, nghip vii thirc hin cong tác phOng, 

chng bo lrc cho dôi ngü báo cáo viên các phuyng trên dja bàn Thj xa. 

- Chi dto xây drng, nhân rng rnO hmnh phông ching bio 1rc gia dInh gãn vâi 

tuyên truyn giáo diic do dCrc 1i sng trong gia dInh. PhM hcip hu'rng dn thirc 

hin và duy trI mô hInh Nhóm gia dInhdng hành cing tré em d thirc hin quyên, 

bn ph.n cüa tré em trong gia dInh; giâm thiu v vic bto hxc gia dInh di vó'i tré 

em. 

- Hu'ng dan, kirn tra, tang hap tInh hInh thirc hin K hoch.Chü trI, phi 

hap vâi các phOng, ban, co' quan, dan vi, UBND các phu'à'ng dánh giá kt qua thirc 
hiên K hoach,báo cáo liJy ban nhân dan Thi x, S Van hóa — Th thao; tharn rnu'u 

t chtrc tng kM và xây drng K hoich giai do?n tip theo. 
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2. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh vã Xä hi 

- Chñ trI, phôi hcip t chiirc nâng cao nang 1?c  v phOng, chng bo 1ic trên co 

so' gio'i, bo 1irc di vo'i trê em trong môi truO'ng gia dInh cho di ngü cong tác viên 

lam cong tác tré em tti co so'. 

- T chtrc dào to ngh, tu' vn, giói thiu vic lam cho ngu'o'i bj bo hrc gia 

dInh, ngu'o'i có nguy co cao bj bo lirc gia dinh và nhu'ng nguo'i có hành vi bo lrc 

gia dInh chua có ngh hoc chua có vic lam n dnh. 

- Lng ghép, dna ni dung v phOng, chng bto içrc gia dInh vào thirc hin các 

nhirn vii v bInh ding giO'i, phOng, ch6ng bo hrc trên co so' gio'i, Cong tác tré em, 

ngu'o'i cao tUM, ngu'O'i khuyt tat. Lng ghép vic tip nhn, xir 1 thông tin ye các 

vii vic lien quan dn bo hrc, xâm hi tré em trong gia dInh trên tng dài Quôc gia 

Bâovêtréern 111. 

- Hu'ó'ng dn các co so' trg giip xà hi thirc hin vic chäm sOc, tu van tam l, 
bô trI noi ttm lánh và h trg các diu kin cn thit cho ngu'O'i bj bto lrc gia dInh. 

3. Cong an thj xä 

- Xây dirng và t chü'c trin khai quy trInh phát hin, ngän chn, diêu tra, xir l 
vic bto lirc gia dInh; bão ye, h tr ngu'o'i bi bao lirc gia dInh; giáo dc, xr l 
nguäi có hành vi bio lxc gia dInh. 

- Dào tao, tap hun, bi duOng cho di ngQ cOng an các phu'o'ng quy trInh phát 
hiên, ngän chn, diu tra, xü l,2 các vi vic bto lirc gia dInh. 

- T chirc các dôi phán U'ng nhanh nhärn ngän chn và xir 1 kjp tho'i các 
truo'ng hop bo 1rc gia dInh. 

4. Trung tam Van hóa - The thao và Truyên thông thj xä 

- Hu'óng dn các UBND các phuo'ng h thng thông tin co so' tuyên truyên ye 
cOng tác phOng, chng bo lrc gia dInh; Tang cuo'ng theo dOi, rà soát thông tin có 
tInh cht bo hrc gia dInh trên rnng xä hi d có bin pháp xir 1 kjp tho'i. 

- Huo'ng dn các phu'o'ng xây dirng, nhân rng mO hInh phOng chng bto Fçrc 
gia dInh gn vó'i tuyên truyn giáo diic dto dixc lOi song trong gia dlnh. PhOi h9'p 
hu'O'ng dn thirc hin và duy trI mO hlnh Nhóm gia dInh dOng hành cUng tré em 
thixc hin quyn, bn phn cüa tré em trong gia dInh; giârn thiu vi vic bto 1irc gia 
dInh dOi vo'i tré em. 

- Xây dixng crn pano tuyén truyn v phOng, chng bto hrc gia dinh; tuyên 

truyn trirc quan v phOng chng bto hrc gia dInh. 
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5. Phông Giáo diic vã Dao tto 

- Chi do vic 1ng ghép kin thirc phOng, chng bto lirc gia dInh vào ehuong 

trInh giáo due, dào tto phü hçp vói các cp hoc, bc h9c theo hu'ó'ng dn tr Trung 

u'mg. 

- Tang cuà'ng vic phi hp giUa nhà tru'ng, gia dInh, xã hi trong hot dng 

giáo duc, dàc biêt là giáo due do dirc 1i sng, k' nàng song; kê thüa, gi gin và 

phát huy nhttng giá trj van hóa truyn thng t& dçp c11a gia dinh Vit Narn; cong 

tác giáo dc v phOng, chng bo hxc gia dInh trong các co' s giáo diie. 

- Dy mnh cOng tác xã hi trong truà'ng hçc; nâng cao cht lugng, hiu qua 
hot dng cüa phOng, t tu vn, tham vn, h tro tam 1 hoc du'ng trong do có hott 
dông tu vn, tharn vn, h trçl cho h9c sinh cO ánh hung tiêu cixc lien quan den 
bio lirc gia dinh. 

6. Phông Tu' pháp 

- Xây dxng tài lieu, chi dto tp hun dào tto di ngü hOa giái Viêfl Co s trong 
vic phOng cMng bto 1rc gia dInh, dc bit là cOng tác hOa giái mâu thun, tranh 
chap trong gia dInh, báo v quyn và lçi Ich h9p pháp cüa các thành viên trong gia 
dinh. 

- ChU trI, phi hgp vri Phàng Van hóa và Thông tin, UBND các phu'O'ng và 
các do'n vi có lien quan hu'ng dan, thuO'ng xuyên kirn tra di vói t chüc hott 
dng trçy giüp pháp l ngu'i bj bto [crc gia dInh. 

7. Phông Y tê 

- Tharn muu UBND thi xà chi dao triên khai di ngü cong tác viên dan sO 
thirc hin cOng tác gia dInh ti khi. 

- Huó'ng dn các co s khárn bnh, chüa bênh trong vic thirc hin chàrn sOc 
src khOe, tu van cho nan nhân bao luc gia dInh; thng kê, báo cáo sO lieu bnh 

nhân là nan nhân bo [crc gia dInh du'c khám và diêu trj. 

- Chñ trI, phi hcp xây dirng chuong trinh truyn thông vn dng gia dInh 
thirc hin chInh sách dan s trong tInh hInh imi. 

- Chü trI xây drng, bM duO'ng kin thirc, k nang cho di ngü cong tác viên 
dan s kiêrn cOng tác gia dInh và tré em tti co sO. 

8. Phông Tãi chinh- Ké hotch 

Tharn rnuu UBND thi xâ b trI kinh phi thrc hin K hoich dOi vO'i các nhirn 

vij du'çc can di tir ngun chi thuàng xuyên theo phân cp ngân sách hiên hành 

trong khá nang can di ciia ngân sách dja phuong. 
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9. Các phông, ngành, co quan, don vj khãc thuc UBND thj xä 

Can cir vào ehiic näng, nhiêrn v11 duçe giao, có trách nhirn dua các rnic 
tiêu, ni dung có lien quan cüa Kê hoch vào ehu'ang trInh cong tác hang näm, 5 
nãrn cüa Co quan, don vi. 

10. Be nghj Uy ban Mt trn To quc thj xä và các t chirc thânh viên, 
trong pharn vi chirc näng, nhim vu duc giao, tham gia t chüc thirc hin K 
hoach, dy rnanh cOng tác tuyên truyn, ph bin chInh sách, pháp 1ut ye phông, 
chtng bo 1irc gia dInh; tham gia xay dirng chInh sách, pháp 1ut v phông, chng 
bto lirc gia dinh; tharn gia giám sat vic thirc hin chInh sách, pháp 1ut v phàng, 
chng bo 1irc gia dInh; khuyn khIch, vn dng hi viên tham gia nhân rng mô 
hInh hiu qua v phàng, chng bto lirc gia dInh. 

11. Be nghj Hi Lien hip Ph nfl' thj xii 

Tiêp tiic xay dxng, nâng cao cht lugng các rnô hInh, hoit dng xay dmg gia 
dlnh hnh phiic, bn vü'ng gn vái thi'c hin Cuc vn dng "Xây dçrng gia dinh 5 
không 3 sch", D an 938 "Tuyên truyn, giáo due, van dng, h tr phii nü tharn 
gia giãi quyt môt s vn d xà hôi lien quan dn phi n giai don 2017 - 2027". 
To chü'c tp hun tin hon nhân, truyn thông giáo dic, cung cap kiên thirc xây 
drng gia dInh hanh  phic cho các thành viên gia dInh tré, các cap dOi tiên hon nhân, 
nr cOng nhân, lao dng khu lu'u trñ - nhà tr9. Phát huy hiu qua hot dng các Câu 
1tc b tin hon nhân, Câu 1tc bô xay dçrng gia dinh hinh phüc tai  các phung, xà 

- Nghiên ciru, xây dung rnt s rnO hInh djch vu h trg nn nhân bto 1ire gia 
dInh; h3 trg nguài có nguy Co cao gay bio 1ixc gia dinh; tham gia thành 1p và vn 
hành dia chi tin cy i cong dng. 

12. Be nghj Lien doãn Lao dng thj xii 

Chü trI, pMi hGp vi các Co quan cO lien quan hu'ng dn th chrc cong doàn 
Co si trong vic tuyên truyn, vn dông doàn viên cOng doàn thirc hin tOt chInh 
sách, pháp lut v phOng, chng bao 1rc gia dInh; xay dirng mO hInh t chü'c cong 
doàn lchOng có doàn viên là ngui gay bao  hrc gia dInh; nghiên ciru thI dim dua 
tiêu chI "Doan vien cOng doàn khOng gay bio içrc gia dInh" vào tiêu chun dé binh 
xét danh hiêu thi dua, khen thung cong doàn co sO vng manh. 

13. B nghj Hi Nông dan, 1161 Ngu*i cao tuôi, Hi Cii'u chiên binh thi xii 

- Chü trI, pMi hop vó'i CC co quan có lien quan chi dao  các cp Hi tuyên 
truyn, giáo due hi vien thrc hin phOng, chng bao  1rc gia dInh; nâng cao nhn 
tht'rc và thü'c pháp luât, chuyn dM hành vi bao  1rc gia dInh, các k' näng yn 
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dông, tu vn ngu'O gay bao luc gia dmnh tti cng dng; Hi viên cam kM nói không 

vOi bo 1ixc gia dInh; tharn gia xay dirng mô hInh phàng, chông bo 1rc gia dInh 

cong dng. 

- Phát huy hiu qua duO'ng day nóng cüa Hi nông dan Vit Nam ye phOng, 

chng bio hrc cho ph nü và tré em gái qua s tng dài 18001768. 

14. Uy ban nhin dn các phu'ông. 

- Xây di.jng, triên khai thrc hin Kê hoich cüa dja phucing: dua, 1ng ghép các 

muc tiêu, chi tiêu, nhiêm vu, giái pháp cüa K hoch vào chuong trInh, ni 

dungphát trin kinh t - xâ hi 5 nàrn, hang nàm cüa dja phucing. 

- Chi do vic ph bin 1ut pháp, chInh sách v phOng, cMng bo 1irc gia 
dInE lông ghep trong ni dung sinh hot cüa khôi. 

- PhM hçp thirc hiên chuyn dôi so trong thu thp, báo cáo thông tin ye ye gia 
dinh và phông, cMng bto hrc gia dinh; 

- Phi hçp thrc hin quy trInh tip nhn, xir 1 vi vic bao  içrc gia dInh; quy 
trInh bào ye an toàn, h tro nhu cu thiêt yu, cung cp và tu van thông tin ye 
quyên, nghia vii cho nguà'i b bto lrc phân theo nhórn dM tu'çYng. 

- Dôi rnói ni dung, da dang hóa hInh thü'c tuyên truyên: To chrc t9a darn, nói 
chuyn chuyên d ye phàng chng bo hrc gia dinh; hôi thi, hôi din, lien hoan 
ngh thut qun chüng, tiu phrn v phông chng bto hxc gia dinh; tharn gia hi 
thi,kich ngn, kich vui các cp vi chü d phàng, cMng bio lixc gia dInh; hi thi 
tIm hiu Lut phàng, chng bao luc gia dInh, tuyên truyn viên giöi ye phàng 
chng bo Iirc gia dinh. 

- Chi dto xay dirng và nhân rông các rnô hInh phOng, chng bto lirc gia dInh 
gàn vâi tuyên truyn giáo diic do dirc 1&i song trong giai dInE dja phu'o'ng; phát 
trin dia chi tin cay cong dng, hop thu tip nhn thông tin v bto 1irc gia dinh, 
dung day nóng báo tin v bto 1rc gia dinh. 

- B trI ngân sách trin khai K hoach nhrn darn báo các muc tiêu, chi tiêu, 
nhiêrn vu, giái pháp cüa K hotch duoc thrc hin hiu qua tti dja phuong; rà soát, 
uu tiên b trI ngân sách dia phuong d h trg xay dirng, duy trI, phát triencac co sâ 
có chirc näng, nhirn vu cung cp dch vi bão ye, tu vAn, h tr9' ngui bj bao  hrc 
gia dinh trên dja bàn. 

- Chi dao t chirc dào tao, bi duOng nâng cao nãng luc, k nãng, nghipvi 

cho các di tu9ng true tip tham gia cong tác phông, chng bo hrc gia dlnh tai  các 
khi. 
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- Thirc hin quy trInh xü' 1 cácvii viêc bo 1irc gia dInh; bão ye an toàn, h trç' 

nhu cu thit yu, cung cp thông tin cho ngui bj bio lirc v quyn, nghia vii cüa 

h9; phân theo nhórn dituçrng bj bo 1irc là phi flu, tré em, nguYi cao tuôi Va nguô'i 

khuyt tt d thirchin cac giài pháp uu tiên phü hçip vi thirc tin tung dja phuo'ng. 

T chUc vic thu thp thông tin vbao lirc gia dInh, thirc hin báo cáo thông kê ye 

bto lirc gia dInh theo quy djnh. 

- Thu?ng xuyén kim tra, thanh tra và chi dao xir l nghiêm, kjp thi cácvii 

vic bio 1irc gia dInh trên dja bàn. 

- T chirc theo dOi, don dc, báo cáo viêc thrc hiên K hoch ti dja phuGng. 

Trên dày là K hoch thrc hin Chucing trInh phOng chông bo hrc gia dInh 

trong tInh hInh rnâi dn närn 2025 trên dja bàn Thj xà. Yêu cu các Phông, ban, 

ngành, doàn th& co quan, don vj trirc thuôc UBND Thj xã, Uy ban nhân dan các 

phu'à'ng trin khai thuc hiên, djnh kST báo cáo UBND Thj xa kt qua thirc hin Kê 

hoch (qua PhOng Van hóa — Thông tin) tru'óc ngày 15 Iii áng 11 hang näm d tong 

hgp báo cáo S& Van hóa và The thao, UBND tinh Ngh An.!.  I 

Nol nhân: 

- SO VHTT Ngh An; 

- ThuOng trirc Thj Ciy; 
- ChO tjch, các PCT Thi xã; 
- Các co quan, don vj; 
- UBND các phuOng; 
- Luu: VT, VH.\ — 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

bang Van Phñc 
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