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THANH PHO TUYEN QUANG 

S3 /UBND-VX 
V/v thixc hin Chi thj s 08/CT-TTg ngày 
04/2/20 19 ca TTCP ye day manh  cong 

tác phOng, chong bo Iuc gia dmnh 

CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc  

TP. Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

KInh gCri: 
- lily ban Mt tr.n T quc thành ph; 
- Các to chirc chInh trj - xä hi thành ph& 
- Cáo phông, ban, Co quan thành phô; 
- Uy ban nhân dan các xã, phu&ng; 

Thrc hin Van bàn s 467/UBND-KGVX ngày 27/02/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye vic triên khai thirc hin Chi thj so 08/CT-YT'g ngày 04/02/2020 
cüa Thu tmg ChInh phü ye day nitnh cong tác phông, chông bto hic gia dInh; 

Uy ban nhân dan thành p1i có kin nhu' sau: 

1. Các phông, ban, Ca quan, don vj (myc kInh gü'i,) can cü chirc nàng, nhim 
vi triên khai thrc hin Chi thj sO 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 cüa Thu tuóng 
ChInli phü ye day manh  cong tác phông, chông bao  1irc gia dInh (co van ban phó 
to g kern theo). 

2. Phông Van hoá và Thông tin thành ph 

- Chi dao  Trung tam Van hôa, Truyn thông và Th thao thành ph thng 
cung cong tác tuyên truyên ye cli Inh sách, pháp 1u.t ye phông, chng bao  1irc gia 
dlnh. Phôi hçrp to chirc bôi duO'ng nâng cao nghip vi và k näng cho can bô lam 
cong tác phông, chông bto içrc gia dInh t'ir thành phô den co sâ; nghien c1ru, nhân 
rng và duy tn các mO hInh thu: Mo hInh phông, chông ba.o 1irc gia dInh; mô hInh 
di phán img nhanh và các mO hinh khác ye phông, chông bo Iirc gia dInh phü 
hçip vâi tInh hInh thirc tê cüa thành phô. 

- Phi hqp, huóngdn xây drng Co sà dU 1iu v gia dInh trong do có 
phOng, chông bao  1irc gia dmnh. DOn dOc, tong hçip báo cáo cüacác Co quan, don vj 
và tham muu xay drng báo: cáo cia Uy ban nhân dan thành phô gl.'ri UBND tinh va 
Si Van hóa, The thao vá Duljch theo quy djnh. 

3. PhOng Lao dng Thunng binh Va Xä hi thành ph: Chñ trI, phi hc'p 
vi Phông Van hoá và Thông tin thành phô tiêp nh.n thông tin và tu van ho tr? 
nan nhân  bao  hrc gia dInh là tré em thông qua Tong dài 111. Day math  cong tác 
bão trq xã hi cho nan  nhãn  bao  Iii'c gia dInh. 

4. PhOng Giáo diic vá Dào tao  thành ph6: Chi do các trung h9c thuc 
thành phô thrc hin giáo diic kiên thirc, k nàng ye phOng, chOng bao  1irc gia dInh; 
dao dIrc, lôi song trong gia dInh phO hçxp vi trInh d cüa các cap h9c. 
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5. Trung tam Y té thânh phô: Chi tn, phôi vói Phông Van hoá và Thông 
tin thành ph& PhOng Lao d1, -ThLrong bnh và :. hi thành phô hung dn các 
xà, phuông tip titc triên khai dôi igü cong tác 'lien dn so, gia dInh và tré em tai 
CO SO. 

6. Cong an thành ph: Xây drng và huOng dn các bin pháp phông ngra, 
phát hiên và xir 1 dam bâo tInh ran de, giáo dic dê phông ngira nguy Co tái din 
và h trq kjp thyi cho nan  nhân  bao  lirc gia dInh; nhân rng mô hlnh Di phàn 1rng 
nhanh ye phông, chông bao  hxc gia dInh trên dla  bàn thành phô. 

7. Trung tam Van hoá, Truyên thông và Th thao thành pM: T chüc cac 
hoat dông tuyên truyên, biên tap tin, bai, xây drng chuyên muc tuyên truyên ye 
chinh sach, phap luât ye phon chôngbao Iuc gi dinh, giao due dao due lôi song 
trong gia dinh, phê phán, 1nai ac hanh vi vi p1iam phap luât ye phong, chông 
bao lrc gia dInh, nhât là các diem n6igVe bao  hgiadInh. 

8. Uy ban nhân dan các xà, phuà'ng: Chi dao  triên khai kjp th&i và có giài pháp 
xà 1 nhanh, hiu qua các diem nóng ye bao  lirc gia dInh 6 djaphuong. Bô tn can b 
lam cong tác gia dlnh và xây drng di ngU cong tác viên dan sO, gia dinh, tré em a co 
sa. Chü tjch UBND các xã, phuèng chju trách nhim truOc UBND thành phô và quy 
dinh trách nhiêm cUa ngu&i dirng dâu chinh quyên, dja phuong dê xãy ra tInh trng 
bao hrc gia dInh trên dja bàn 

9. D nghj Üy ban MTTQ và pác t chrc chInh trj - xã hi thánh pM: Tang 
cung cong tác giám sat và phân bin xã hi dôi vOi các chuong trInh, kê hoach 
cüa thãnh phO Co lien quan den phOng, chông bao  lrc gia dInh; giáo duc dao  düc, 
lOi sng trong gia dInh den các do viên, hi viên... trên dja bàn thành phô 

Yêu cu các co quan, don v thành ph& ChU tjeh UBND các xa, phithng 
nghiêm tñc triên khai thixc hin; dnh k' báo cáo 6 tháng (trzthc ngày 10/6), 1 nàm 
'trir&c ngày 10/12,) ye kêt qua phOng, chông bao  1irc gia dInh giri UBND thành 
phô ('qua Phông Van hóa và Thông tin thành phô tong hp).t4 

Ntiinhan:rfr' 
- Nhtr trén; (Tlnrc hiên) 
- UBND tinh; 
- Thir?ng triic Thành iy (Báo c'to) 
- Thuông trirc HDND thàrih phô 
- Chü tjch UBND thành phô; 
- Các PCT UBND thành phô; 
- CVP, PCVP HDND và UBND thành phô; 
- Chuyên viên: VX; 
- Trang thông tin din tr thành phô; 
- Ltru: VH (D- 35b) 
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