
 1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 189 /GM-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

            TP. Lạng Sơn, ngày  27  tháng 5 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự Chương trình tặng quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,  

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6  
và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thành 
phố Lạng Sơn về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, 

Để quan tâm, động viên trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6; đồng thời đây cũng là hoạt động 
hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019.  

 UBND thành phố tổ chức Chương trình tặng quà cho trẻ em thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố với 
thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 
 1. Thành phần mời: 

- Mời Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Xuân Cương; 

- Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh 
và Xã hội thành phố; Hội Chữ thập đỏ thành phố; 

- Lãnh đạo UBND các phường, xã; 

- Đại diện Ban giám hiệu các trường có học sinh được tặng quà; 

- 100 em học sinh được tặng quà và phụ huynh các em (đề nghị các 
trường mời giúp và cử giáo viên phụ trách các em của đơn vị mình); 

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin). 

  2. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 29/5/2019 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy – UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

4. Nội dung: Chương trình tặng quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết thiếu nhi và Tháng hành 
động vì trẻ em năm 2019. 
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5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Văn phòng HĐND – UBND thành phố: 

Thực hiện công tác tổ chức tại Chương trình tặng quà; chuẩn bị chè, nước; 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác 
phục vụ chương trình tặng quà. 

5.2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Bố trí Hội trường, trang trí khánh tiết, ma két (có nội dung maket kèm 
theo); chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất khác như: Công tác vệ sinh trong, 
ngoài Hội trường, âm thanh, ánh sáng phục vụ Chương trình.  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chuẩn bị một số tiết 
mục văn nghệ biểu diễn tại Chương trình tặng quà. 

5.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao chuẩn bị từ 3 đến 5 
tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Chương trình tặng quà; 

- Lựa chọn, lập danh sách 100 em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để nhận quà. 

- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố huy 
động nguồn lực tặng quà cho trẻ em;  

- Tham mưu chuẩn bị quà tặng. 

- Lựa chọn 01 học sinh được nhận quà phát biểu tại Chương trình (phòng 
có trách nhiệm duyệt trước bài phát biểu). 

5.4. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố: 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố huy động nguồn lực 
tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;  

- Chuẩn bị Biển trao tặng quà của Công ty TNHH Xuân Cương và Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thành phố. 

5.5. Đề nghị Đài Phát - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự ghi hình và 
đưa tin về Chương trình. 

UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, 
địa điểm trên./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Đài  PT-TH tỉnh (p/h); 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Lăng Thị Trịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
  

CHƯƠNG TRÌNH 
Tặng quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,  

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 
 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 

____________ 

* Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 29/5/2019 (Thứ Tư). 

 * Địa điểm: Hội trường Thành ủy – UBND thành phố Lạng Sơn. 

(địa chỉ: Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

STT Nội dung Người thực hiện 

1 Văn nghệ 
Trung tâm VHTT và Phòng 

GD&ĐT thành phố 

2 
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới 
thiệu Đại biểu 

Văn phòng HĐND – UBND 
thành phố 

3 Phát biểu khai mạc 
Đ/c Nông Bích Diệp - Thành 
ủy viên, Phó Chủ tịch UBND  

thành phố 

4 
Báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ 
em trong năm học 2018-2019 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thành phố 

5 

Trao biển tặng quà của các tổ chức, nhà 
tài trợ:  
- Đại diện Công ty TNHH Xuân Cương;  
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP; 

Lãnh đạo UBND thành phố 
nhận Biển ủng hộ 

6 
Tặng quà cho 100 trẻ em thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt 

Các đồng chí lãnh đạo thành 
phố; nhà tài trợ 

7 
Phát biểu của Lãnh đạo Công ty TNHH 
Xuân Cương 

 

8 
Đại diện 01 em học sinh nhận quà tặng 
phát biểu 

 

9 Kết thúc Chương trình tặng quà  
____________________________ 
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