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GIẤY MỜI 

Dự Chương trình phát động ủng hộ các cháu Mầm non và Học sinh bán trú  

 năm học 2020-2021 

 

 Trong những năm vừa qua, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã 

triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh, đặc biệt là 

học sinh bán trú đảm bảo đúng quy định, góp phần duy trì tốt số lượng học sinh 

và nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. 

 Ngày 31/12/2020 Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ hết hiệu lực thi hành và chưa có chính sách mới thay thế, kéo 

theo nhiều chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh (gạo, tiền ăn trưa ....) dừng thực 

hiện trong khi điều kiện kinh tế của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc 

chu cấp cho các cháu mầm non, học sinh đến trường để học tập của nhiều gia đình 

khó có thể thực hiện được. Huyện Mường Khương đã có báo cáo kiến nghị với 

UBND tỉnh Lào Cai và Trung ương, đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho 

người dân sau khi Quyết định số 582/QĐ-TTg hết hiệu lực. 

 Trong thời gian chờ Chính phủ có chính sách mới, để kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn từ cơ sở, để tạo điều kiện tốt nhất để huy động và duy trì đảm 

bảo cho các cháu mầm non và học sinh đến trường, trước mắt là từ nay đến hết 

năm học 2020-2021, nhất là các cháu mầm non và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn tại các xã không thuộc khu vực II, III của huyện, UBND huyện Mường 

Khương kính mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân dự Chương 

trình phát động chung tay “Ủng hộ các cháu Mầm non và Học sinh bán trú 

năm học 2020-2021” của một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau: 

 1. Thời gian: Từ 10h00’, ngày 18/01/2021 (Thứ 2) 

 2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Mường Khương 

 3. Thành phần: Trân trọng kính mời: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;  

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện;  

- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Mường Khương;  

- Lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, HĐND-UBND huyện;  

- Lãnh đạo các phòng, ban ngành, cơ quan đoàn thể, hội huyện; 

- Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND các xã, thị trấn; 
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 - Lãnh đạo các Đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện; 

 - Các Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã và đang đầu tư, sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn huyện; 

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS; THPT số 1, số 2, 

số 3 Mường Khương, Trường PTDTNT THCS&THPT Mường Khương, Giám 

đốc TTGDNN&GDTX huyện. 

- Công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trong, ngoài huyện có tấm 

lòng hảo tâm ủng hộ vật chất cho học sinh bán trú. 

 * Chuẩn bị 

 - Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chuẩn bị Hội trường, các điều kiện để 

tổ chức chương trình phát động, làm công tác tổ chức. 

 - Đưa giấy mời này lên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

 - Phòng GD&ĐT huyện: Chủ trì, tham mưu nội dung, chương trình phát 

động ủng hộ; chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo huyện; phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND huyện chuẩn bị chu đáo Hội trường, các điều kiện để tổ chức 

chương trình phát động. 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện: Phối hợp với 

phòng GD&ĐT xây dựng phóng sự phản ánh những khó khăn của các trường, gia 

đình học sinh khi Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ hết hiệu lực; cử cán bộ phóng viên đến dự và đưa tin Chương trình phát 

động. 

 - Tổ chức truyền tải thông tin giấy mời này trên hệ thống truyền thông của 

huyện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm được và tham gia. 

 - Điện lực Mường Khương: Có phương án đảm bảo cấp điện trong suốt thời 

gian tổ chức Chương trình phát động, đề phòng trường hợp mất điện lưới quốc gia. 

 UBND huyện Mường Khương trân trọng kính mời lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị đến dự Chương trình và chung tay ủng hộ, giúp đỡ./. 

 
Nơi nhận:     
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;  

- Như thành phần GM;  

- Điện lực MK;  

- Lãnh đạo VP HU, HĐND, UBND huyện;  

- Lưu: VT, GD&ĐT.                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Dương 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Phát động ủng hộ học sinh bán trú huyện Mường Khương 

Năm học 2020-2021 
  

Thời 

gian 
Nội dung Điều hành Thực hiện 

10h00-

10h05 

Ổn định, tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 

Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

 

10h05-

10h20 

Xem phóng sự những khó khăn của học 

sinh khi Quyết định số 582/QĐ-TTg hết 

hiệu lực  

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Các đại biểu 

10h20-

11h30 

Phát động ủng hộ 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Chủ tịch UBND huyện 

Tiến hành ủng hộ trực tiếp 
Chủ tịch UBND 

huyện 
Các đại biểu 

Phát biểu của Thường trực Huyện ủy 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Thường trực Huyện ủy 

Kết thúc Chương trình phát động, giao 

nhiệm vụ cho các địa phương 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Chủ tịch UBND huyện 
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