
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4753 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  28 tháng 11 năm 2018 

V/v thực hiện thí điểm “Bộ tiêu 
chí ứng xử trong gia đình” 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản: 
Kế hoạch số 4747/BVHTTDL-GĐ ngày 19/10/2018 tổ chức thực hiện thí điểm 
“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Công văn số 4748/BVHTTDL-GĐ ngày 
19/10/2018 về việc phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

Sau khi xem xét Công văn số 1340/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 
21/11/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất tổ chức thực 
hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực 
hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại 02 xã: xã Chi Lăng, huyện 
Chi Lăng và xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các 
huyện Chi Lăng, Bắc Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 
thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo đúng quy định; báo cáo Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh kịp thời hạn yêu cầu. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan thực 
hiện./. 

     
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Vụ Văn hóa Gia đình (Bộ VHTTDL); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- UBND các huyện, TP; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 
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