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CHƯƠNG TRÌNH 

 Tổ chức đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết thiếu nhi (01/6) năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1176/KH-UBND, ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn huyện. 

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Chương trình tổ chức đi thăm, tặng quà 

nhân dịp Tết thiếu nhi (01/6) năm 2020 tại một số trường học trên địa bàn như 

sau: 

I. THÀNH LẬP 05 ĐOÀN ĐI THĂM, TẶNG QUÀ CÁC TRƯỜNG HỌC  

1. Đoàn 1: Đi thăm, tặng quà Trường Mầm non, Trường Tiểu học Lý Quốc 

- Trưởng đoàn: Đại diện Thường trực Huyện uỷ. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Các thành viên: Văn phòng Huyện ủy; Huyện Đoàn thanh niên. 

- 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện. 

2. Đoàn 2: Đi thăm, tặng quà Trường Mầm non, Trường Tiểu học Thanh Nhật 

- Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo UBND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo phòng Lao động-TB&XH huyện. 

- Các thành viên: Văn phòng HĐND-UBND huyện; phòng Giáo dục và đào tạo huyện. 

- 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện. 

3. Đoàn 3: Đi thăm, tặng quà Trường Mầm non, Trường Tiểu học Minh Long 

- Trưởng đoàn: Đại diện Thường trực HĐND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện. 

- Các thành viên: Liên đoàn lao động huyện; Hội Nông dân huyện; phòng 

Văn hóa - thông tin huyện. 

4. Đoàn 4: Đi thăm, tặng quà Trường Mầm non, Trường Tiểu học Thị Hoa 

- Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo UBND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

- Thành viên: Văn phòng HĐND-UBND huyện; phòng Dân tộc huyện; 

phòng Nội vụ huyện. 
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5. Đoàn 5: Đi thăm, tặng quà Trường Mầm non, Trường Tiểu học Thái Đức 

- Trưởng đoàn: Chủ tịch UB MTTQ huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

- Thành viên: Hội Cựu Chiến binh huyện; Hội Phụ nữ huyện; Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện. 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tiền mua quà trích từ nguồn “Quỹ bảo trợ trẻ em” của huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng đoàn đi thăm, tặng quà: Thông báo thời gian tổ chức đi thăm, 

tặng quà đến các thành viên trong đoàn. Cử thành viên của đoàn đến nhận quà tại 

phòng Lao động - TB&XH huyện. 

2. Phòng Lao động-TB&XH huyện: Chuẩn bị quà của các đoàn; phối hợp 

phòng Giáo dục và đào tạo điều hòa, tổ chức thực hiện Chương trình này. 

3. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện: Thông báo đến các nhà trường về 

Chương trình đi thăm, tặng quà của Lãnh đạo huyện; báo cáo các đồng chí 

Trưởng đoàn về thời gian tổ chức Tết Thiếu nhi (01/6) tại các nhà trường trong 

Chương trình này. 

4. Văn phòng Huyện ủy: Bố trí xe phục vụ đoàn của Thường trực Huyện ủy 

và Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đi thăm, tặng quà theo Chương trình. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Bố trí xe phục vụ đoàn của Thường 

trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện đi thăm, tặng quà theo Chương trình. 

Trên đây là Chương trình đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết thiếu nhi (01/6) 

năm 2020. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành phần liên quan phối hợp triển khai 

tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động – TB&XH;                                      

- TT. Huyện uỷ;                        

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 

- Văn phòng Huyện uỷ; 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện;      

- Các cơ quan, ban ngành liên quan; 

- Các đơn vị trường học theo Chương trình; 

- Lưu: VT,  LĐ-TBXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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