Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

C«ng ®oµn viªn chøc
TØnh sãc tr¨ng
C«ng ®oµn c¬ së VKSND
TØnh sãc tr¨ng

Sãc Tr¨ng, ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2014

Sè: 35/KH-HM

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết trung thu năm 2014
C¨n cø ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña ®¬n vÞ; kÕ ho¹ch c«ng t¸c th¸ng 9 cña
BCH-C§ c¬ së ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Sãc Tr¨ng.
§îc sù cho phÐp cña §¶ng ñy, L·nh ®¹o ®¬n vÞ, BCH C«ng ®oµn c¬
së phèi hîp víi chính quyền ®¬n vÞ, tæ chøc häp mÆt cho c¸c ch¸u thiÕu nhi
nhân dịp Tết trung thu n¨m 2014.
I. Môc ®Ých yªu cÇu:

ThÓ hiÖn sù quan t©m cña §¶ng ñy, L·nh ®¹o ®¬n vÞ, BCH C«ng ®oµn
c¬ së phèi hîp víi L·nh ®¹o V¨n phßng; BCH Chi §oµn TNCSHCM của ®¬n
vÞ để tæ chøc häp mÆt và tÆng quµ trung thu cho c¸c ch¸u, nh»m ®éng viªn c¸c
ch¸u vui t¬i phÊn khëi trong häc tËp.
II. thêi gian, ®Þa ®iÓm vµ thµnh phÇn tham dù:

1. Thêi gian: 01 buæi (16 giê 30 phót ngµy 05/9/2014).
2. §Þa ®iÓm: Héi trêng VKSND tØnh Sãc Tr¨ng.
3.Thµnh phÇn tham dù: §¹i diÖn Lãnh đạo §¶ng ñy, L·nh ®¹o ®¬n vÞ,
BCH C«ng ®oµn, BCH Chi §oµn TNCSHCM, Chi héi luËt gia, Hội cựu chiến
binh, c¸c ®ång chÝ Trëng phßng trực thuộc... cïng toµn thÓ c¸c cháu là con
của CBCC trong ®¬n vÞ theo quy định.
III. néi dung häp mÆt:
1. Sinh ho¹t ý nghÜa tr¨ng r»m TÕt trung thu.
2. L·nh ®¹o ph¸t biÓu ý kiÕn vµ ph¸t quµ trung thu cho c¸c ch¸u thiÕu
nhi nh©n TÕt trung thu n¨m 2014.
3. Quµ trung thu: 250.000®/ch¸u.
IV. tæ chøc thùc hiÖn.
Ban chÊp hµnh C§CS chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc häp mÆt víi sù hç trî
kinh phÝ cña chÝnh quyÒn ®¬n vÞ.
N¬i nhËn:
- C§VC tØnh (b/c);
- L§ ViÖn tØnh;
- §¶ng ñy;
- BCH C§CS;
- BCH Chi §oµn;
- Lu: N÷ c«ng, Thñ quü, KÕ to¸n.

tm. Bch c«ng ®oµn c¬ së
chñ tÞch
(Đã ký)

Huỳnh Thế Đức

