
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Thuận Phước, ngày       tháng      năm 2020 

                                                                                             

KẾ HOẠCH 

Tổ chức gặp mặt, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu, trao học bổng 

“Tiếp sức đến trường” và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm 2020 
 

Thực hiện Công văn  số 1566/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Hải Châu về tổ chức tết Trung thu cho trẻ em năm 2020; căn cứ chương trình công 

tác năm 2020, UBND phường xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt, tặng quà nhân 

dịp tết Trung thu, trao học bổng “Tiếp sức đến trường” và tuyên dương, khen 

thưởng học sinh giỏi trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2020. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU       

1. Nhằm động viên tinh thần cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn phường 

có một tết Trung thu vui tươi phấn khởi, góp phần xây dựng sân chơi văn hóa, văn 

nghệ cho các em. Thông qua buổi gặp mặt tạo động lực cho các em nỗ lực vươn 

lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bản thân để học tập tốt. 

 2. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi phải bảo đảm an toàn trong công tác 

phòng chống dịch COVID-19 và phù hợp điều kiện thực tế tại khu dân cư. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 

a) Thời gian: vào lúc 16h00 ngày 01/10/2020 (chiều Thứ 5). 

b) Địa điểm: Hội trường UBND phường Thuận Phước (88 Đống Đa). 

c) Thành phần mời dự: 

- Đại diện UBMTTQ Việt Nam quận, phòng LĐ-TB&XH quận, Quận đoàn, 

Hội Khuyến học quận.  

- Đại diện TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các hội, đoàn thể phường.  

- Đại diện BGH các trường học đóng trên địa bàn. 

- Đại diện BĐH 60 TDP.   

- Trẻ em được nhận quà.  

2. Đối tượng được nhận quà, khen thưởng 

Trẻ em mồ côi, khuyết tật; con hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó 

học giỏi; các em học sinh giỏi đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp quốc gia, 

cấp thành phố năm học 2019-2020; các em được nhận quà của quận trao (có danh 

sách cụ thể từng đối tượng). 

3. Nội dung Chương trình 
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a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

b) Phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND phường; 

c) Phát biểu cảm nghĩ của đại diện học sinh; 

d) Tuyên dương và trao quà; 

e) Bế mạc. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức: 1.780.000 đồng 

a) Mua nước uống + pin mic:      280.000 đồng  

b) Bánh kẹo + sữa:     1.500.000 đồng 

2. Dự kiến kinh phí trao quà: 29.500.000 đồng  

a) Trao quà thưởng các em có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 

2019-2020: 35 suất x 500.000 đồng  =   17.500.000 đồng.    

 b) Hỗ trợ Tổ dân phố tổ chức các hoạt động vui tết trung thu tại khu dân cư: 

60 Tổ  x  200.000 đồng = 12.000.000 đồng. 

 3. Đối với kinh phí trao học bổng tiếp sức đến trường 

Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam phường xem xét hỗ trợ từ nguồn Qũy Vì 

người nghèo theo biên bản họp Ban giảm nghèo thống nhất đề nghị (có danh sách 

cụ thể). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa – Xã hội 

a) Tham mưu xây dựng chương trình tổ chức thực hiện cụ thể. 

b) Phối hợp bộ phận Tài chính kế toán và Ban vận động Qũy Vì người 

nghèo thống nhất đề xuất, thanh toán nguồn kinh phí theo quy định. 

c) Theo dõi, đôn đốc các hoạt động của khu dân cư, tổ dân phố; tổng hợp 

báo cáo kết quả về Đảng ủy, UBND quận. 

2. Bộ phận Tài chính kế toán: Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các bộ phận, đơn 

vị có liên quan tham mưu phân bổ kinh phí phù hợp, kịp thời để triển khai các hoạt 

động hiệu quả. 

3. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam và Hội Khuyến học phường phối hợp 

triển khai thực hiện tốt Kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức gặp mặt, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu, 

trao học bổng “Tiếp sức đến trường” và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi 

năm 2020  trên địa bàn phường Thuận Phước./. 
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Nơi nhận:                                
- Phòng LĐ-TB&XH quận; 

- Đảng ủy, HĐND phường; 

- UBMT, các hội, đoàn thể CTXH phường; 

- Hội khuyến học phường; 

- Ban điều hành 60 TDP; 

- Bộ phận VHXH, TCKT (thực hiện); 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 Lê Thanh Hùng   
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