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GIẤY MỜI 

Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và  

Năm an toàn cho phụ nữ & trẻ em năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 577/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện 

về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Uỷ ban nhân dân huyện 

Kỳ Anh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với Chủ đề “Chung tay 

vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”  và “Năm an toàn cho phụ nữ 

& trẻ em” năm 2019. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở tỉnh:  

- Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng BTXH, Trẻ em, Bình đẳng giới 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Đại diện Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ban chuyên môn; 

- Đại diện Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em – Văn phòng công tác xã hội tỉnh. 

* Ở huyện:  

- Đại diện Thường trực Huyện uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, Hội LHPN huyện, Huyện đoàn; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch; 

Tư pháp, Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND – UBND huyện; Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH. 

* Ở xã:   

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Hội LHPN, Bí thư Đoàn Thanh niên, Công 

chức Văn hóa – Chính sách và Cán bộ làm công tác trẻ em các xã. 

- Chi hội trưởng Hội Phụ nữ các thôn. 

- Riêng xã Kỳ Đồng mời toàn thể các đồng chí Thường trực Đảng ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã; Ban giám hiệu 

Trường Tiểu học Kỳ Đồng, Trường THCS Giang Đồng và 50 em Đội viên. 

- Các em được UBND các xã lựa chọn tặng quà tại buổi Lễ phát động (có 

danh sách kèm theo). 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7h00’, ngày 30/5/2019 (Sáng Thứ năm). 

Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa UBND xã Kỳ Đồng. 

Phân công nhiệm vụ: 



- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng 

liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình Lễ phát động; lập danh sách trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn và chuẩn bị quà tặng để Lãnh đạo huyện trao tại Lễ phát 

động. Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện, UBND xã Kỳ Đồng chuẩn 

bị hội trường, ma két, loa máy và các điều kiện đảm bảo.  

- Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp Phòng LĐ-TB&XH cử giáo viên, học 

sinh tham gia các tiết mục văn nghệ; chỉ đạo Trường THCS Giang Đồng duyệt 

bài phát biểu của học sinh và bố trí học sinh phát biểu hưởng ứng tại buổi Lễ 

phát động. 

- UBND các xã tin mời các đại biểu của xã mình, thông báo gia đình đưa 

đón các em có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tham dự Lễ phát động đầy đủ 

và đảm bảo an toàn. 

- Ủy ban nhân dân xã Kỳ Đồng chỉ đạo Đoàn xã cử 50 em đội viên, mặc 

đồng phục học sinh mùa hè tham gia buổi Lễ. 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin. 

Kính mời các đại biểu về dự Lễ phát động đúng thành phần và thời gian./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

- Gửi Văn bản điện tử./.                                                                    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Linh 
 

 

 


		2019-05-28T15:30:15+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




