
       UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:  1252 /SLĐTBXH-BTXH 
 

  V/v xin ý kiến tham mưu, đề xuất việc tổ 
     chức, tham gia Hội thi tiếng hát người  
   khuyết tật toàn quốc lần thứ II năm 2019 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng  10  năm 2018 

 
           

                               Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 3901/VP-KGVX, ngày 02/10/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc triển khai thực hiện Công văn số 
4019/LĐTBXH-BTXH ngày 25/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội về tổ chức Hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ II năm 2019; 

Theo đó UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 
phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ em mồ côi tỉnh và các đơn vị 
có liên quan căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh tham mưu, đề xuất việc tổ chức 
lựa chọn, luyện tập và tham dự Hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần 
thứ  II năm 2019.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội Bảo trợ Người 
khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh, Trung  tâm Văn hóa tỉnh rà soát lựa 
chọn các tiết mục văn nghệ của Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh để tham dự 
Hội thi tiếng hát Người khuyết tật toàn quốc lần thứ II. Qua rà soát và báo cáo 
của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh,  

I. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo như sau:  

1. Về các tiết mục tham gia: Lựa chọn 03 tiết mục đủ điều kiện để tham 
gia hội thi, gồm: 01 tiết mục tốp ca nam nữ  hát then; 01 tiết mục song ca nam 
nữ; 01 tiết mục đơn ca . 

2. Số lượng người, thành phần tham gia: 16 người 

 -  01 tiết mục tốp ca nam nữ  hát then: 08 người; 
 -  01 tiết mục song ca nam nữ: 02 người; 
 -  01 tiết mục đơn ca: 01 người; 
 -  Số người tham gia đưa và phục vụ đoàn: 05 người. 
 

  2. Thời gian tổ chức luyện tập, tổng duyệt:  
a) Thời gian luyện tập: Khi được UBND tỉnh đồng ý, Hội Bảo trợ người 

khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em sẽ xây dựng kế hoạch tập luyện.  
 Tổ chức tập luyện: 09 buổi,  



 b) Thời gian tổng duyệt:  Tổng duyệt: 01 buổi. 

3. Tổng dự toán kinh phí tham gia Hội thi: 98.720.000đ 

Trong đó:  

- Kinh phí luyện tập và tổng duyệt cấp tỉnh: 37.100.000đ 

- Kinh phí dự thi cấp cụm miền bắc tại Hà Nội: 61.620.000đ 

  ( Có dự toán kinh phí do Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em 
lập kèm theo) 

  II. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất và kính trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh  xem xét:  

            1. Giao Hội Bảo trợ người khuyết tật xây dựng Kế hoạch tổ chức luyện 
tập, tổng duyệt và tham gia hội diễn Người khuyết tật toàn quốc lần thứ II năm 
2019. 

            2. Hỗ trợ kinh phí luyện tập, và tham dự hội diễn người khuyết tật lần 
thứ II : xin được cấp bổ sung  từ ngân sách nhà nước  

 Trên đây là báo cáo và đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Hội BTNKTQTE tỉnh; 
- C, PCVP; 
- Lưu: VT, BTXH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

 
Nguyễn Quang Tuấn 
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