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V/v triển khai thực hiện công tác xây 

dựng gia đình trong tình hình mới 

Tuyên Quang, ngày 04 tháng  3 năm  2022 

 

 

 
Thực hiện Quyết định số 2704/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 
24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây 

dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030); Kế hoạch số 137-KH/TU 
ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 

24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (có văn bản gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Quyết định số  2704/QĐ-TTg 
ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 
02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 

24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời 

tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện cho từng giai 
đoạn trên địa bàn tỉnh, theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ  

đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các văn bản nêu trên. 

2. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực 
hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; kịp thời tham 

mưu những nội dung thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực ngành, đơn vị, địa phương 
phụ trách bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;   
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- PCVP UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng; 
- Phòng THVX; 

- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Ngô Mạnh Hùng 

 

 

            Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

(Báo cáo) 
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