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Thạch Thành, ngày        tháng 10 năm 2020 

Kính gửi: Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm  

cho trẻ em tàn tật Việt Nam. 

 

 UBND huyện Thạch Thành nhận được văn bản số 29/VNTT ngày 

20/10/2020 của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật 

Việt Nam về việc giao lưu văn nghệ “Thắp sáng ước mơ”. Địa chỉ Trung tâm: 

25/48 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội; Điện Thoại: (024)38519774 

– (024)35186901; Người đại diện pháp luật: Nhà giáo Trần Duyên Hà. 

Căn cứ Công văn số 3461/SVHTTDL-NVVH ngày 09/10/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc tổ chức gặp gỡ, giao lưu văn hóa, 

văn nghệ của Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam; 

Công văn số 3581/SGDĐT-CTTT ngày 13/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc tổ chức gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thắp sáng ước mơ” của Trung tâm 

dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam. 

UBND huyện Thạch Thành có ý kiến như sau: 

Đồng ý cho Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật 

Việt Nam được liên hệ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thắp 

sáng ước mơ” trên địa bàn huyện Thạch Thành, với các nội dung sau: 

1. Nội dung: Theo nội dung chương trình đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa phê duyệt. 

2. Thời gian: Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/12/2021. 

3. Địa điểm: Tại các trường học trên địa bàn huyện Thạch Thành. 

Chương trình nhằm cho các em khuyết tật được tiếp xúc giao lưu văn hóa, văn 

nghệ, hòa nhập cộng đồng, vì vậy yêu cầu không bán vé. 

UBND huyện Thạch Thành yêu cầu Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo 

việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam trực tiếp liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, các trường THPT trên địa bàn huyện để thống nhất kế hoạch, nội dung, thời 

gian, địa điểm thực hiện trên tinh thần tự nguyện và không làm ảnh hưởng đến hoạt 

động học tập của học sinh và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà 

trường; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động tổ chức biểu diễn, 

theo đúng nội dung chương trình đã được cấp phép; đảm bảo công tác an ninh trật tự, 

vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành 

Y tế tại khu vực tổ chức biểu diễn. 



Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

kiểm tra, giám sát hoạt động biểu diễn của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo 

việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam trên địa bàn huyện; báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện khi phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền. 

UBND huyện Thạch Thành thông báo cho Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và 

tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ông Nguyễn Đình Tam - PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Các trường THPT trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

Nguyễn Đình Tam 
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