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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức đi thăm, tặng quà một số cơ sở giáo dục trên địa bàn  

nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 2205/UBND-VX ngày 23/8/202 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022; Chương trình công tác bảo vệ 

chăm sóc trẻ em năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức đi 

thăm, tặng quà một số cơ sở giáo dục trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu năm 

2022 như sau: 

 I. THÀNH LẬP 05 ĐOÀN ĐI THĂM, TẶNG QUÀ  

1. Đoàn 1: Đi thăm và tặng quà Trường Tiểu học và THCS Đức Quang 

- Trưởng đoàn: Đại diện Thường trực Huyện uỷ.  

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy. 

- Các thành viên: Đại diện các cơ quan: Liên đoàn Lao động huyện, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

- 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

2. Đoàn 2: Đi thăm và tặng quà trường Mầm non Quang Long, Trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Long 

- Trưởng đoàn: Đại diện Thường trực HĐND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Các thành viên: đại diện các cơ quan: phòng Y tế, phòng Dân tộc. 

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

Trường Trung học cơ sở Thị Hoa 

- Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Công an huyện. 

- Các thành viên: đại diện các cơ quan: phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo. 

-  01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

4. Đoàn 4: Đi thăm và tặng quà Trường Mầm non Kim Loan, Tiểu học 

và Trung học cơ sở Kim Loan  

- Trưởng đoàn: Đại diện Thường trực UBMTTQ huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 
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- Thành viên: đại diện các cơ quan: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện. 

5. Đoàn 5: Đi thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm 

Phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng 

- Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện. 

- Các thành viên: đại diện các cơ quan: phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Huyện đoàn Thanh niên. 

II. KINH PHÍ SỬ DỤNG 

Kinh phí mua quà sử dụng từ nguồn Quỹ “Bảo trợ trẻ em” của huyện Hạ 

Lang, tỉnh Cao Bằng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các đồng chí Trưởng đoàn thông báo đến các thành viên về thời gian đi 

thăm, tặng quà; phân công thành viên nhận quà tại Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai tổ chức thực hiện các nội 

dung tại Kế hoạch này. 

- Chuẩn bị quà phục vụ các đoàn xong trước ngày 06/9/2022. 

3. Văn phòng Huyện ủy: Bố trí xe phục vụ các đoàn: Thường trực Huyện 

ủy, Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện làm Trưởng đoàn. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Bố trí xe phục vụ các đoàn: 

Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

 - Thông báo đến các trường học trực thuộc về chương trình đi thăm, tặng 

quà Tết trung thu năm 2022 của các Đoàn công tác của huyện. Báo cáo các đồng 

chí Trưởng đoàn về thời gian tổ chức Tết trung của các trường học. 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổ chức hoạt động đón Tết 

Trung thu vui tươi, an toàn, thiết thực, không ảnh hưởng đến việc học tập theo kế 

hoạch năm học đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch đi thăm, tặng quà một số cơ sở giáo dục nhân dịp Tết 

Trung thu năm 2022 của UBND huyện Hạ Lang./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH (B/c); 

- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện;                        

- Các đ/c Trưởng đoàn và cơ quan thành viên; 

- VP Huyện uỷ, VP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông; 

- Các cơ sở giáo dục trong kế hoạch; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,  LĐ-TBXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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