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KẾ HOẠCH 

 Thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 1251/UBND-KGVX, ngày 04 tháng 9 năm 2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2021 và cụ thể các 

hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, UBND 

huyện Tràng Định xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết 

Trung thu năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - 

xã hội trên địa bàn huyện đối với trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó 

khăn. Khuyến khích, động viên trẻ em về tinh thần đoàn kết, hăng hái bước vào 

năm học mới, trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn vươn lên trong cuộc sống, học tập… 

- Các hoạt động thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, 

thiết thực phù hợp điều kiện thực tế và bảo đảm các quy định về phòng,  chống 

dịch COVID - 19. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

Trẻ em tại 27 đơn vị trường mầm non và 10 cá nhân trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện (Có danh sách kèm theo) và trẻ em của 

huyện đang gửi nuôi dưỡng tại các Trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà  

Đoàn 1:   

- Trưởng đoàn: Thường trực Huyện ủy. 

- Các thành viên: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Phòng Giáo dục - Đào tạo, 

Huyện Đoàn, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy và Phóng viên Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao & Truyền thông huyện. 

- Đi thăm, tặng quà trẻ em tại Trường Mầm non xã Đào viên. 

Đoàn 2:  

- Trưởng đoàn: Thường trực HĐND huyện. 

- Các thành viên: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND & 

UBND huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Phòng Giáo 

dục - Đào tạo, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào 

tạo và Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông huyện. 

- Đi thăm, tặng quà trẻ Trường Mầm non xã Quốc Việt. 

 Đoàn 3:  

 - Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBND huyện. 
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- Các thành viên: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND& 

UBND huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Phòng Giáo 

dục - Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, chuyên viên Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc và Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

&Truyền thông huyện. 

 - Đi thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm hy vọng Lộc Bình. 

 Đoàn 4:  

 - Trưởng đoàn: Lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện. 

 - Các thành viên: Đại diện các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND 

huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc , Phòng Giáo dục - 

Đào tạo huyện, chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện và Phóng 

viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện. 

 - Đi thăm, tặng quà trẻ em tại Mái ấm tình thương Vinh Sơn và Trường 

Mầm non Hoa Hồng. 

2. Thời gian, địa điểm thăm, tặng quà 

Tổ chức ngày 21/9/2021 (Tức ngày 15/8/2021 Âm lịch). 

STT 

Tên 

Đoàn Điểm đến tặng quà 

Thời gian 

Đoàn tập 

trung  

Thời gian thăm, tặng 

quà 

1 Đoàn 1 
Trường mầm non  

xã Đào Viên 

13h30', ngày 

21/9/2021 
15h00’, ngày     

21/9/2021 

2 Đoàn 2 
Trường Mầm non 

Quốc Việt 

13h30', ngày 

21/9/2021 

14h00’, ngày    

21/9/2021 

3 Đoàn 3 
Trung tâm hy vọng  

Lộc Bình 

07h00', ngày 

21/9/2021 

10h00’, ngày    

21/9/2021 

4 
 

Đoàn 4 

Mái ấm tình thương  

Vinh Sơn 

15h00’, ngày     

21/9/2021 

15h10’, ngày     

21/9/2021 

Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

 15h20’, ngày    

21/9/2021 

3. Phân công thực hiện 

3.1. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Bố trí xe ô tô đưa các Đoàn đi 

đến các điểm thăm, tặng quà. 

3.2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện: Chuẩn bị 29 

xuất quà tập thể cho các Đoàn đi thăm, tặng quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 

đồng (Những đơn vị Đoàn đến thăm, tặng quà trực tiếp mỗi suất quà trị giá 

500.000 đồng); 10 xuất quà cá nhân cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, 

mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng tiền mặt. 

3.3. Các cơ quan, đơn vị trong thành phần Đoàn: Cử cán bộ tham gia 

Đoàn thăm, tặng quà theo kế hoạch. 
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3.4. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Phân công công chức tiếp nhận quà tại 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện và chuyển đến các tập 

thể, cá nhân trẻ em có hoàn cảnh khó khăn kịp thời. 

Nhận và chuyển các xuất quà huyện chuyển quà đến các trường học và trẻ 

em thuộc các đơn vị trường học trong Kế hoạch không tổ chức thăm, tặng quà 

trực tiếp được. 

4. Kinh phí 

Từ nguồn Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện Tràng Định. 

Trên đây là Kế hoạch thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu năm 2021 của 

UBND huyện Tràng Định. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trường học, Chủ 

tịch UBND các xã có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch./. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời, đề nghị các thành viên tham dự Đoàn 

có mặt tại Văn phòng HĐND và UBND huyện để đi ô tô) 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Hội đồng bảo trợ “Quỹ Bảo trợ trẻ em” huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trong thành phần Đoàn; 

- Các đơn vị đến tặng quà trực tiếp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Ngọ Quang Khải 
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