
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                             Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 
           

Số:       /CTr-UBND                                 Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

   

CHƯƠNG TRÌNH 

 Thăm tặng, quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022 

   

 

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức đi thăm và tặng quà cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thành lập các Đoàn đi thăm: 

        a) Đoàn 1: Mời Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng đi có đại 

diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. 

           - Địa điểm: Thăm, tặng quà cho trẻ em xã Phước Bình tại Ủy ban nhân 

dân xã Phước Bình, huyện Bác Ái. 

        - Phương tiện: Văn phòng Tỉnh ủy bố trí. 

           b) Đoàn 2: Mời Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, 

cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ. 

           - Địa điểm: Thăm, tặng quà cho trẻ em xã Phương Hải tại Ủy ban nhân 

dân xã Phương Hải, huyện Ninh Hải. 

        - Phương tiện: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh bố trí. 

           c) Đoàn 3: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đi có 

đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào 

tạo.  

           - Địa điểm: Thăm, tặng quà cho trẻ em tại Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn 

tại Trường Tiểu học Lâm Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.  

        - Phương tiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội bố trí. 

           d) Đoàn 4: Mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm 

Trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y 

tế. 

- Địa điểm: Thăm, tặng quà cho trẻ em xã Bắc Sơn tại Trường Mẫu giáo 

Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. 

- Phương tiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Y tế bố trí. 
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        đ) Đoàn 5: Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, 

cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh. 

- Địa điểm: Thăm, tặng quà cho trẻ em xã Phước Minh tại Trường Mầm 

non Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. 

          - Phương tiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch bố trí. 

e) Đoàn 6: Mời lãnh đạo Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn, cùng đi có đại 

diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.  

           - Địa điểm: Thăm, tặng quà cho trẻ em phường Mỹ Đông tại UBND 

phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang -Tháp Chàm. 

       - Phương tiện: Tỉnh Đoàn và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bố 

trí. 

          g) Đoàn 7: Mời lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm Trưởng đoàn, 

cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh. 

       - Địa điểm: Thăm, tặng quà cho trẻ em xã Phước Thái tại Ủy ban nhân 

dân xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. 

        - Phương tiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh bố trí.   

       h) Đoàn 8: Ủy quyền lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm 

Trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao 

động tỉnh.  

           - Địa điểm: Thăm Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (số 33 Cao Bá Quát, 

phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm); Trung tâm Hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận (10 Trương Định, thị trấn Phước Dân, 

huyện Ninh Phước); Trường Giáo dục chuyên biệt Tương Lai (31/1 Hải Thượng 

Lãn Ông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) và Trường Khuyết tật Quảng Sơn 

(Thôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn).  

       - Phương tiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí.  

       2. Thời gian đi thăm: Từ ngày 27/5/2022 đến 01/6/2022. Thời gian cụ 

thể do Trưởng đoàn quyết định.  

        Các thành viên trong Đoàn có trách nhiệm liên hệ với Trưởng đoàn để 

sắp xếp thời gian cùng tham gia, thông tin thời gian đi thăm cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội biết để chuẩn bị sắp xếp, bố trí. Điện thoại của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội (Phòng Người có công và Xã hội) tiếp nhận 

thông tin của các Đoàn: 0259.3922707. 

            3. Phân công trách nhiệm:  

         a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị quà tại các địa điểm 

các Đoàn đến thăm; cử lãnh đạo, công chức tham gia với các Đoàn. 
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         b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phân công lãnh 

đạo địa phương cùng tham dự; chuẩn bị trang trí, văn nghệ, tập hợp các cháu, ổn 

định tổ chức và các điều kiện cần thiết để Đoàn đến thăm và tặng quà. 

         c) Đối với các Cơ sở trợ giúp xã hội: Giao Sở Lao động -Thương binh và 

Xã hội thông báo và hướng dẫn Cơ sở chuẩn bị trang trí, tập hợp các cháu và bố 

trí người tổ chức vui chơi cho các cháu. 

         d) Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận cử phóng viên cùng 

theo các Đoàn để đưa tin. 

Trên đây là Chương trình thăm, tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế 

Thiếu nhi 01/6/2022. Đề nghị các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                              
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);                                                              

- CT và PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- Trưởng đoàn và các thành viên;                                                                       

- UBND huyện, thành phố; 

- UBND xã, phường có Đoàn đến thăm;                                                 

- Các Cơ sở trợ giúp xã hội; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin); 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), VXNV; 

- Lưu: VT, NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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