
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           BAN THƯỜNG VỤ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

         Số: 1230/BTV-GĐXH                                Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

   V/v triển khai tổ chức vui Tết trung thu  

       cho trẻ em năm 2020 

 
 

 Kính gửi:   

        - Hội LHPN các quận, huyện; 

         - Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc. 
   

Thực hiện Công văn số 6095/UBND-SLĐTBXH ngày 11/9/2020 của Ủy 

ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “Tổ chức vui Tết trung thu cho trẻ em 

năm 2020”, B n T   ng vụ Hội L  n   ệp P ụ nữ t àn  p ố đề nghị Hội LHPN 

các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ động phối hợp chính quyền đị  p  ơng, Mặt trận, các đoàn t ể;  

vận động các tổ chức, cá nhân và tùy theo tình hình thực tế củ  đị  p  ơng để 

linh hoạt tổ chức C  ơng trìn  vui Tết Trung thu; tổ chức t ăm, tặng quà, học 

bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cản  đặc biệt k ó k ăn, trẻ em thuộc các 

g   đìn  k ó k ăn bị ản    ởng do dịch Covid-19... đ ợc vu  c ơ , giải trí, an 

toàn, bổ ích, n  ng đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

2. Cử cán bộ tham gia phối hợp kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực 

phẩm tạ  các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, đặc biệt là thực phẩm phục vụ 

Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em. 

3. Lập d n  sác  164 tr  ng hợp học sinh có hoàn cản  k ó k ăn (t eo 

phân bổ tại Kế hoạch số 277/KH-BTV ngày 11/9/2020 của Hội LHPN TP) và chủ 

động gửi giấy m   đến các c áu đến tham dự buổi phát quà tại Hội LHPN TP. 

- Th i gian: 16h00 ngày 25/9/2020 (chiều thứ sáu). 

- Đị  đ ểm: Số 01 P steur, TP Đà Nẵng. 

Nhận đ ợc Công văn này, đề ng ị các đơn vị tr ển k    t ực   ện các nội 

dung nêu trên và Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động tết Trung thu cho trẻ em 

năm 2020 về B n G   đìn  - Xã hội Hội LHPN thành phố trước ngày 

06/10/2020 (theo mẫu đính kèm) để tổng hợp và báo cáo về UBND thành phố./. 

 

Nơi nhận:        
- N   tr n; 

- B n GĐXH; 

- L u VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 H  CHỦ TỊCH 

 
Tăng Hoàng Hôn Thắm 

      



 Đơn vị.............................. 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU  

CHO TRẺ EM NĂM 2020 
(Đính kèm công văn số: 1230/BTV-GĐXH ngày 21/9/2020 của Hội LHPN thành phố) 

           ĐVT: 1.000 đồng 
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Xã, p   ng, 

 

  
       

Chi hội, Tổ 

PN 
         

Tổng cộng          
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