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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số 1547/UBND-VP ngày 15/9/2020 của UBND quận 

Hải Châu về việc triển khai tổ chức Tết Trung thu năm 2020, căn cứ điều kiện tình 

hình thực tế, UBND phường Thuận Phước thông báo một số nội dung sau: 

1. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn nguy cơ nên 

UBND phường chỉ tổ chức gặp mặt, tuyên dương khen thưởng đối với các em học 

sinh giỏi đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp thành phố năm 

học 2019-2020, đồng thời trao học bổng “Tiếp sức đến trường” và quà nhân dịp 

Tết Trung thu cho một số em học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ 

em mồ côi, khuyết tật (có kế hoạch riêng). 

2. Tùy theo điều kiện thực tế, các Tổ dân phố phối hợp cùng các chi hội 

đoàn thể ở khu dân cư tích cực vận động các nguồn lực tổ chức các hoạt động vui 

Tết Trung thu thiết thực, ý nghĩa và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-

19. Chú ý quan tâm đến trẻ em con hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em 

mồ côi, khuyết tật... 

3. UBND phường hỗ trợ mỗi Tổ dân phố 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng y) 

trích từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em để góp phần tổ chức Tết Trung thu năm 2020. 

Các Tổ trưởng tổ dân phố liên hệ bà Nguyễn Thị Cẩm (Thủ quỹ cơ quan phường), 

bắt đầu từ ngày 29/9/2020 để nhận. 

 Nhận được Thông báo này, kính đề nghị Ban điều hành 60 Tổ dân phố báo 

cáo Chi bộ, phối hợp Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể khu dân cư tổ 

chức thực hiện; báo cáo kết quả về UBND phường theo mẫu đính kèm (qua ông 

Nguyễn Quang Long, công chức Văn hóa – Xã hội) trước ngày 02/10/2020./. 

 

Nơi nhận:        

- TT Đảng ủy, HĐND phường;    

- UBMTTQVN phường; 

- Chi bộ KDC (phối hợp chỉ đạo);    

- BĐH 60 TDP (thực hiện);                                      

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Thanh Hùng 

 

 

 



TỔ DÂN PHỐ ………………………. 

 

BIỄU MẪU BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU NĂM 2020 

 

I. TDP báo cáo nội dung hoạt động có liên quan 

1. Phát quà tổ chức trung thu  

Số trẻ 

tham dự 

Số trẻ em 

được tặng 

quà 

Số tiền 

vận động 

Kinh phí 

phường hỗ 

trợ 

Số trẻ Con 

hộ nghèo được 

tặng quà 

     

     

 

 

2. Cấp học bổng (nếu có) 

Số trẻ được cấp 

học bổng 

Trị giá số tiền 

mỗi suất 

Tổng số tiền 

cấp học bổng 
Ghi chú 

    

    

 

Thuận Phước, ngày     tháng    năm 2020 

Người báo cáo  
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