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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 191/KH-UBND     Hữu Lũng, ngày 04 tháng 10  năm 2018 
          
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức ra mắt Hội đồng trẻ em, Ban tham vấn Hội đồng trẻ em 

 huyện Hữu Lũng giai đoạn 2018 - 2020 
  

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 06/02/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của Trẻ em 
vào các vấn đề của trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Quyết 
định số 3231/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng 
về việc thành lập Hội đồng trẻ em huyện Hữu Lũng giai đoạn 2018-2020; Quyết 
định số 3344/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng 
về việc thành lập Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em huyện Hữu Lũng giai đoạn 2018-
2020. Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch tổ chức ra mắt Hội 
đồng trẻ em, Ban tham vấn Hội đồng trẻ em huyện Hữu Lũng giai đoạn 2018 – 
2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giới thiệu, ra mắt Hội đồng trẻ em, Ban tham vấn Hội đồng trẻ em huyện 
Hữu Lũng giai đoạn 2018 – 2020 với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức 
trên địa bàn huyện. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về 
thực hiện Luật trẻ em, các quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia. Tạo sự 
quan tâm, hỗ trợ và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội trong việc hiện thực hóa các 
quyền của trẻ em. 

- Tổ chức ra mắt trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả và tiết kiệm. 

II. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ  

Tổng số: 236 đại biểu tham dự 

 1. Đại biểu tỉnh: Dự kiến 01 đại biểu. 

- Lãnh đạo Hội đồng đội tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Đại biểu huyện: Dự kiến 41 đại biểu. 

 * Đại biểu lãnh đạo huyện: Dự kiến 04 đại biểu 

- Thường trực Huyện ủy: 01. 

- Thường trực HĐND huyện: 01. 

 - Lãnh đạo UBND huyện: 01. 

 - Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện: 01 



 2 

* Đại biểu các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện: Dự kiến 08 đại biểu. 

 - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 01. 

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện: 01. 

 - Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện: 01. 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính –Kế hoạch huyện: 01. 

 - Lãnh đạo Huyện đoàn: 01. 

 - Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: 01. 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: 01. 

 - Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: 01. 

* Hội đồng trẻ em, Ban tham vấn hội đồng trẻ em: Dự kiến 30 đại biểu. 

3. Đại biểu Hội đồng đội các huyện: Dự kiến 02 đại biểu. 

- Lãnh đạo Hội đồng đội Thành phố Lạng Sơn: 01. 

- Lãnh đạo Hội đồng đội huyện Bắc Sơn: 01. 

4. Đại biểu lãnh đạo các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tổng phụ 
trách Đội và thiếu nhi: Dự kiến 192 đại biểu. 

- 54 trường, mỗi trường 01 lãnh đạo, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội và 01 
đại biểu thiếu nhi: 162. 

- Thiếu nhi đội văn nghệ Trường Phổ thông DTNT THCS huyện: 30. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

 1. Thời gian làm việc: Dự kiến ngày 18/10/2018.  

 2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Thông qua chương trình ra mắt. 

- Báo cáo quá trình vận động thành lập Hội đồng trẻ em huyện. 

- Thông qua các Quyết định. 

- Ra mắt Hội đồng trẻ em huyện Hữu Lũng giai đoạn 2018 – 2020. 

- Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng cho Đại diện Hội đồng trẻ em huyện. 

- Đại diện Hội đồng trẻ em huyện phát biểu. 

- Thông qua quy chế hoạt động của HĐ trẻ em huyện giai đoạn 2018- 2020. 

- Lãnh đạo huyện phát biểu chỉ đạo. 

- Kết thúc chương trình. 
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 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Hội đồng đội huyện, Hội đồng trẻ em, Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em 
xây dựng chương trình, làm công tác tổ chức, chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi 
ra mắt. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện bố trí hội trường, 
tăng âm, loa đài phục vụ chương trình ra mắt. 

 3. Trường Phổ thông DTNT THCS huyện chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ với 
chủ đề trẻ em. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức ra mắt Hội đồng trẻ em, Ban tham vấn Hội 
đồng trẻ em huyện Hữu Lũng giai đoạn 2018 – 2020, Uỷ ban nhân dân huyện yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch./. 

 
Nơi nhận:   
- Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh; 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- C, PVP HĐND & UBND huyện; 
- HĐ trẻ em, Ban tham vấn HĐ trẻ em ; 
- Trung tâm VHTT&TT; 
- Trường PTDTNT THCS huyện ;  
- Lưu: VT, Ban tham vấn.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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