
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VHTT 

V/v xin ý kiến góp ý các dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia 

đình Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương trình về 

phòng, chống bạo lực gia đình trong tình 

hình mới đến năm 2025; Kế hoạch thực 

hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn 

 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 4  năm 2022 

 
 

Kính gửi:   - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 02/4/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình 

trong tỉnh hình mới đến năm 2025; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 06/4/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 65-

KH/TU ngày 05/11/2021 của Thành ủy Lạng Sơn về việc 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. 

 UBND thành phố giao phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu xây dựng 

các dự thảo: Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 

năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực 

gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình 

giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. 

 Để đảm bảo các Kế hoạch được triển khai thành công trên địa bàn, phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc 

thành phố; UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố; 

UBND các phường, xã nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý đối với nội dụng các 

dự thảo Kế hoạch kèm theo công văn này. Ý kiến góp ý bằng văn bản hoặc sửa 

trực tiếp vào dự thảo gửi về phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 18/4/2022 

để tổng hợp chung.  

 Sau thời gian trên nếu phòng Văn hóa và Thông tin không nhận được văn 

bản góp ý kiến của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBMTTQ 



Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố; UBND các phường, xã thì 

xem như đã đồng ý với Dự thảo Kế hoạch.  

 Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                      
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP (b/c); 

- Lưu.                                                                

                                                                                     

                                                         

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thùy Ninh 
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