Các cp ôi thc hin ng ký kt hôn ln u ti UBND xã Hòa Bc s c tham gia chng trình " S chia yêu thng gn kt hnh phúc". ây là mt trong nhng mô hình mi c xã quan tâm u t xây dng t u tháng 11/2017 vi
mong mun nâng cao cht lng dch v công, nâng cao mc hài lòng ca t chc, công dân khi tham gia gii
quyt th tc hành chính.
Lãnh o xã Hòa Bc tng giy chng nhn kt hôn và quà chúc mng cho ôi bn tr
iu c bit i vi các cp ôi thc hin ng ký kt hôn ln u ti UBND xã Hòa Bc ó là c i din lãnh o UBND trc tip
trao giy ng kí kt hôn, gi thip chúc mng và tng sách. ây cng là mt sáng kin và là mong mun ca
UBND xã trong thi gian ti vi hi vng s hình thành thói quen c sách, y mnh vn hóa c lan ta trong cng
ng.
Bà Lê Th Thu Hà (CT UBND xã Hòa Bc) cho bit: "Chúng tôi luôn mong mun và không ngng ci thin
v trình chuyên môn ca i ng cán b cng nh nâng cao cht lng dch v áp ng nhu cu ca công dân khi
tham gia gii qut TTHC. i vi chng trình " S chia yêu thng - gn kt hnh phúc", vi Hòa Bc có th nói nó
còn khá mi m nhng chúng tôi s n lc hoàn thin trong thi gian n. Trong chng trình, ngoài vic trao th, gi
thip chúc mng n các bn tr, chúng tôi còn có phn trao tng sách, vì chúng tôi bit rng, nhng ngi tr, h cn
c b sung nhng kin thc v hôn nhân, gia ình và v sau là cách nuôi dy con cái. Cun sách s là mt s b
sung hoàn ho cho vic nuôi dy con cái ca h sau này. ng thi, chúng tôi còn tham vng s dn hình thành
c thói quen c sách, không ch các bn tr, mà còn là c cng ng"
Trong thi i công ngh thông tin bùng n mt cách mnh m nh hin nay, có th thy rng, vn hóa c sách ang
dn b y lùi và tr nên yu th bi s chim lnh ca các thit b thông minh trên th trng. Vic phc dng li vn hóa c
thông qua mô hình không nhng mang n nhng thông ip, lng kin thc b ích cho các bn tr mà nó còn là
s nhc nh, góp phn mang vn hóa c lan ta mnh m trong cng ng dân c. thông ip "chia s yêu thng"
càng tr nên ý ngha. D kin trong nm 2018 này, bng ngun kinh phí vn ng ca a phng. UBND xã s trao
tng phn quà chúc mng hnh phúc ( kinh phí t 200-500.000) cho các cp ôi có hoàn cnh khó khn c bit
khi thc hin ng kí kt hôn ln u.
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