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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Chi Lăng, ngày 22 tháng 8 năm 2019 

 

    
                   Kính gửi:  - Huyện đoàn Chi Lăng; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 
- Trường THPT Chi Lăng; 
- Trường Trung học cơ sở thị trấn Đồng Mỏ; 
- Trường Tiểu học Lê Lợi; 
- UBND xã Chi Lăng. 

 

 Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 74/KHPH-SVHTTDL-TĐ, ngày 20/8/2019 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn Kế 
hoạch phối hợp tổ chức Diễn đàn “Thanh niên trong công tác vận động xây 
dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 
tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

          1. Thời gian 

 1.1. Tổng duyệt: 15h00’ ngày 26/8/2019. 

 1.2. Tổ chức Diễn đàn: Từ 8h00’, ngày 28/8/2019. 

          2. Địa điểm: Nhà khách huyện Chi Lăng. 

II. CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN 

- Văn nghệ chào mừng (03 tiết mục). 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 - Phát biểu khai mạc (Sở Văn hóa TT và Du lịch). 

 - Phát biểu của gia đình trẻ tiêu biểu. 

 - Phóng sự về công tác vận động dân số và xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc. 

- Trò chơi gia đình. 

 - Diễn đàn trao đổi những vấn đề về công tác gia đình và xây dựng gia đình 
hạnh phúc. 

 - Kịch về nội dung gia đình. 

 - Kết thúc. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Huyện đoàn Chi Lăng 

- Tham mưu các nội dung hoạt động của Diễn đàn “Thanh niên trong 
công tác vận động xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” 
năm 2019. 

- Báo cáo Cấp ủy, chính quyền về nội dung tổ chức Diễn đàn.  

- Xây dựng kế hoạch chương trình chi tiết và chuẩn bị các nội dung, cơ sở 
vật chất liên quan, vệ sinh môi trường để tổ chức Diễn đàn; chuẩn bị các nội 
dung câu hỏi, trò chơi, mời khách mời tham gia trao đổi tại diễn đàn; tổng duyệt 
chương trình. 

- Huy động đoàn viên thanh niên tham dự và hỗ trợ tổ chức Diễn đàn. 

 - Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Diễn đàn và các nội dung cần thiết 
khác theo Kế hoạch phối hợp. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

 - Thực hiện Phóng sự (khoảng 5 phút) về công tác vận động dân số và xây 
dựng gia đình trẻ hạnh phúc. 

 - Đảm bảo về cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng; phối hợp trang trí khánh 
tiết, maket và các băng zôn của Diễn đàn.  

 - Cử 01 phóng viên đưa tin về Diễn đàn. 

3. Trường THPT Chi Lăng 

- Lựa chọn 02 gia đình giáo viên trẻ, tiêu biểu của trường tham gia Diễn 
đàn (gia đình đồng chí Đặng Vy Hải Thương - Nguyễn Chí Dũng; gia đình đồng 
chí Hoàng Trường Hiệp - Vũ Thị Viên). 

 - Tham gia 02 tiết mục văn nghệ, 01 tiểu phẩm kịch về nội dung gia đình 
đảm bảo nội dung, chủ đề của Diễn đàn. 

- Huy động 400 đoàn viên thanh niên học sinh tham dự Diễn đàn (mặc áo 
Thanh niên Việt Nam); phân công giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh. Hỗ trợ 
Nhà khách sắp xếp và thu dọn bàn ghế trước và sau chương trình (liên hệ đồng 
chí Tô Đức Thắng, Chuyên viên Huyện đoàn Chi Lăng). 

4. Trường Trung học cơ sở thị trấn Đồng Mỏ; Trường Tiểu học Lê Lợi 

Phối hợp tham gia 01 tiết mục văn nghệ đảm bảo nội dung, chủ đề của 
Diễn đàn. 

5. UBND xã Chi Lăng 

Lựa chọn 01 gia đình trẻ, tiêu biểu tham gia Diễn đàn: gia đình đồng chí 
Phùng Văn Hoàng - Chu Thị Nga (thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng). 

6. Ban Chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị trấn 



 
3 

Ban Chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị trấn chọn cử 02 thành viên Ban 
Chỉ đạo tham dự Diễn đàn.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan 
phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tích cực tuyên truyền vận động cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình trẻ no ấm, 
tiến bộ, hạnh phúc, văn minh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Thường trực Tỉnh đoàn; các Ban Tỉnh đoàn; 
- TT HU, HĐND huyện (b/c);  
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Quang Trung 
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