ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 142 /TB-UBND

Phú An, ngày 07 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Thời gian, địa điểm tổ chức tặng qùa Tết Trung thu năm 2022
Thực hiện Công văn số 1478/UBND-LĐTBXH ngày 19/8/2022 của UBND huyện
Đak Pơ về việc triển khai tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 58/ KH – UBND ngày 29/8/2022 của UBND xã Phú An về
việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Phú An.
Nay UBND xã Phú An thông báo đến các thôn làng thời gian và địa điểm tặng quà
Tết Trung thu cho các em con hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi như
sau:
Tổng số trẻ em được tặng quà 264 trẻ. Mỗi trẻ 50.000đ tiền mặt
Trong đó :
- Trẻ em khuyết tật : 08 em
- Trẻ em thuộc hộ nghèo : 90 em
- Trẻ em thuộc hộ cận nghèo : 164 em
- Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ : 02 em
(Có danh sách kèm theo)
* Thành phần đoàn tặng quà :
Cấp xã : Đại diện Mặt trận và các đoàn thể, Công chức phụ trách LĐTB&XH.
Cấp thôn : Trưởng các thôn làng, các chi hội thôn, làng
*. Thời gian như sau :
1. Làng Đêchơgang : Ngày 09/9/2022 : Lúc 7h30 – 8h30
2. Thôn An Quý :
Ngày 09/9/2022: Lúc 8h35 – 9h35
3. Thôn An Phú :
Ngày 09/9/2022: Lúc 9h45 – 10h50
4. Thôn An Hòa:
Ngày 09/9/2022: Lúc 13h 35 – 14h 45
5. Thôn An Phong: Ngày 09/9/2022: Lúc 15h00 – 16h 50
*. Địa điểm :
Trưởng các thôn, làng thông báo các trẻ em thuộc hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận
nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi (có danh sách gửi kèm) đến tại trụ sở thôn, làng đúng
thời gian quy định để đoàn xã xuống tặng quà Trung thu năm 2022.
Chú ý : Các thôn, làng thông báo các cháu thực hiện tuân thủ 5 k để phòng chống
dịch Covid -19 theo quy định.
Với những nội dung trên UBND xã đề nghị Trưởng các thôn, làng triển khai thực
hiện và thông báo đến trẻ em được nhận quà đến đúng thời gian và địa điểm quy định./.
Nơi nhận :
- TT.Đảng ủy; TT HĐND; (báo cáo)
- Lãnh đạo UB; (báo cáo)
- MT và các đoàn thể; (Phối hợp T/h)
- Trưởng các thôn, làng; (T/h)
- Lưu: VT; LĐTBXH.
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