
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:       /SLĐTBXH-XH 
 

V/v treo băng rôn truyên truyền 

 nhân ngày truyền thống người cao tuổi  

Việt Nam (06/6/1941-06/6/2022) 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày    tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính 

về ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Viểt Nam” năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Căn cứ Văn bản số 996-CV/BTGTU ngày 13/5/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày truyền 

thống người người cao tuổi Việt Nam 6/6/1941- 6/6/2022. 

Để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về 

công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hộ i. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Công tác 

người cao tuổi cấp tỉnh) trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

phối hợp treo băng rôn truyên truyền nhân kỷ niệm ngày truyền thống người 

người cao tuổi Việt Nam 6/6/1941- 6/6/2022 

1. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày truyền 

thống người người cao tuổi Việt Nam 6/6/1941- 6/6/2022. 

2. Hình thức tuyên truyền: Băng rôn. 

3. Số lượng băng rôn: 62 cái (thành phố 20 cái, các huyện 7 cái/huyện)  

4. Thời gian treo băng rôn: Từ ngày 26/5/2022 đến hết ngày 12/6/2022. 

5. Địa điểm: Treo tại các tuyến phố chính tập trung nhiều cơ quan, đơn 

vị hành chính tại các huyện, thành phố (có phụ lục kèm theo). 

6. Đơn vị thực hiện lắp đặt: Cửa hàng quảng cáo Anh Lăng, số nhà 146, 

tổ 1, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 



Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, 

tạo điều kiện cho đơn vị lắp đặt băng rôn tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày 

truyền thống người người cao tuổi Việt Nam 6/6/1941- 6/6/2022./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng Lao động - TB và XH  

các huyện, thành phố’ 
- Các phòng thuộc Sở: KHTC, XH; 
- Lưu VT-XH  (Thùy). 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Việt Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 

Nội dung và điểm treo băng zôn tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày  

truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2022) 
 (Kèm theo Văn bản số     /SLĐTBXH-XH ngày    /6/2022  của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội) 
  

  A. Nội dung băng zôn 

1. Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

2.  Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc Việt Nam. 

3. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia 
đình và toàn xã hội. 

4. Gia đình và xã hội hãy quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng để người cao 
tuổi có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc. 

5. Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống 
khỏe, sống có ích. 

6.  Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi - chủ động 
thích ứng với già hóa dân số. 

 7. Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; phát huy trí tuệ, 
kinh nghiệm sống trong gia đình và xã hội. 

8. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

B. Điểm treo băng zôn 

B. Điểm treo băng zôn 

 I. Tại thành phố Tuyên Quang: 20 cái 

-  Trước cổngSở Lao động Thương binh và Xã hội 

  - Trước cổng Sở Ngoại vụ 

  - Khách sạn Mai Sơn 

  - Trước cổng Chợ Tam Cờ (đường bờ sông) 

  - Trước cổng Cục Thống kê tỉnh. 

  - Chân dốc Tỉnh ủy (đường 17/8) 

  - Ngã 3 Cảnh sát giao thông 

  - ĐầuCầu Chả mới 

  - Trước cổng chùa An Vinh 

  - Đầu cầu Nông Tiến (phía thành phố) 

  - Ngã ba Viên Châu 

  - Cổng UBND thành phố 



  - Đối diện Điện lực thành phố 

  - Cổng trường Đại học Tân Trào 

  - Đối diện Ủy ban nhândân phường Mỹ Lâm 

  - Cổng Bệnh viện đa khoa Phương Bắc 

  - Bến xe khách Tuyên Quang 

  - Cổng UBND phường Minh Xuân 

  - Đối diện trường Mầm non HoaMai (phường Tân Quang) 

  - Đối diện cổng Côngan thành phố Tuyên Quang  

  II. Tại Trung tâm cáchuyện: 

1. Huyện Lâm Bình:  07 cái 

- Trung tâm Y tế huyện 

- Chợ Lăng Can 

- Cổng UBND xã Lăng Can 

- Cổng Ủy ban nhân dân xã Thổ Bình 

- Cổng Ủy ban nhân dân xã Bình An. 

- Chợ Thượng Lâm 

- Trường THPT Lâm Bình 

2. Huyện Na Hang:  07 cái 

- Chợ thị trấn Na Hang 

- Bến xe Na Hang 

- Trung tâm Y tế huyện Na Hang 

- Cổng UBND huyện 

- Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang 

- Chân đập thủy điện Na Hang 

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang 

3. Huyện Chiêm Hóa: 07 cái 

- UBND xã  Tân Thịnh 

- UBND xã Bình Phú 

- Ngã 3 Đầm Hồng (xã Ngọc Hội) 

- Ngã 3 đi xã Trung Hòa  

- Ngã 3 đi xã Kim Bình. 

- UBND thị trấn Vĩnh Lộc 

- Chợ Chiêm Hóa 

4. Huyện Hàm Yên: 07 cái 

- Vòng xuyến Trung tâm đầu đường đi Hà Giang 

- Đoạn đường km 42 



- Đoạn đường km 39 

- Cây xăng Hàm Yên 

- Chợ Trung tâm huyệnHàm Yên 

- Km 31đường rẽđi Chiêm Hoá 

- Cổng UBND xã Thái Hòa. 

5. Huyện Yên Sơn:  07  cái 

-  Điểm đèn xanh, đỏ giao với đường UBND huyện Yên Sơn 

- UBND xã Thắng Quân 

- UBND xã Mỹ Bằng 

- UBND xã Xuân Vân 

- UBND xã Trung Môn 

- UBND xã Tứ Quận 

- Cầu Km 11 đường Tuyên Quang - Hà Giang 

6. Huyện Sơn Dương:  07 cái 

- Ngã 3 ông Việt 

- Cổng Huyện ủy Sơn Dương 

- Đầu đường vào xã Tân Trào  

- Bưu điện huyện Sơn Dương 

- Cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyện huyện 

- Đầu đường đèn xanh đỏ vào UBND huyện Sơn Dương 

- Bệnh viện huyện Sơn Dương 
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