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Kính gửi: 

  - Hội Người Cao tuổi phường Bắc Hà; 

- Liên đoàn cán bộ tổ dân phố. 
  

Thực hiện Công văn số 2886/UBND-VHTT ngày 01/12/2022 của 

UBND thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho 

hội viên Hội người cao tuổi trên địa bàn. UBND phường Bắc Hà yêu cầu: 

1. Hội người cao tuổi phường: Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho hội viên Hội 

người cao tuổi trên địa bàn phường phải được thực hiện theo đúng quy định của 

Điều lệ Hội người cao tuổi và các quy định liên quan khác của pháp luật. 

2. Liên đoàn cán bộ các dân phố: Không sử dụng Nhà văn hóa để quảng 

cáo, giới thiệu sản phẩm thương mại ( Thực hiện đúng chức năng của thiết chế văn 

hóa quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 8/3/2011 của Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch về việc “quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí 

của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn”). 

3. Công chức văn hóa, Tổ quản lý đô thị và LĐCB tổ dân phố: Chịu trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện (nếu 

có) trên địa bàn theo đúng quy định. 

Nhận được Công văn này đề nghị Hội người cao tuổi phường, LĐCB các tổ 

dân phố, các ngành liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND. UBMTTQ phường; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Lưu VT, VP..  
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