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KẾ HOẠCH
Vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và
hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2018 - 2019
______________

Hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2018 - 2019;
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xây dựng kế hoạch thực hiện với
các nội dung như sau:
I. Mục đích yêu cầu
- Phát động toàn xã hội hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm
học 2018 - 2019.
- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn trong việc vận động các nguồn lực để giúp đỡ và tạo điều kiện
cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh
đặc biệt được tiếp tục đến trường trong năm học mới.
II. Đối tượng và kinh phí hỗ trợ
1. Đối tượng
Là trẻ em đang học từ lớp 1 đến lớp 9 có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi
vào hoàn cảnh đặc biệt còn đang đi học ở tất cả các xã, thị trấn.
2. Kinh phí
- Được chi từ nguồn kinh phí vì sự nghiệp trẻ em của huyện năm 2018. Mỗi
xã, thị trấn được huyện hỗ trợ 40 phần quà, mỗi phần quà gồm 20 quyển tập, cụ thể
như sau:
Tập học sinh: 10.400 quyển x 6.000đ/quyển = 62.400.000đ (sáu mươi hai
triệu bốn trăm ngàn đồng).
- Ngoài phần quà hỗ trợ của huyện, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện
vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để hỗ trợ thêm cho các em
trong năm học mới.
- Đề nghị các xã, thị trấn vận động thêm ít nhất 30 phần quà đối ứng để hỗ
trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương mình.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND phối hợp
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hội Khuyến học huyện, cùng các ban, ngành
đoàn thể có liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức vận động, trao

quà đúng đối tượng và tổng hợp báo cáo về UBND huyện, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội ngày 31/8/2018.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch vận động hỗ
trợ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi
vào hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời chủ trì cùng với các ngành, đoàn thể, nhà
trường, Hội khuyến học, Trưởng các khóm, ấp họp xét gửi danh sách trẻ em được
nhận quà của huyện về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trước 15/8/2018.
Tổng hợp và báo cáo kết quả vận động tặng quà “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến
trường” năm học 2018 - 2019 gởi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
huyện trước ngày 30/8/2018.
3. Thời gian nhận và trao quà:
- Thời gian nhận quà: Ngày 14/8/2018, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cử
cán bộ LĐ-TBXH đến Phòng Lao động - TB&XH huyện nhận quà (kèm theo giấy
giới thiệu).
- Thời gian trao quà, cùng với lịch trao quà của Hội khuyến học huyện mà
các xã đã đăng ký.
Trên đây là kế hoạch vận động hỗ trợ dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nhân “Ngày toàn dân
đưa trẻ đến trường” năm học 2018 - 2019 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội huyện Tháp Mười./.
Nơi nhận:
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