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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:  86 /KH-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5  năm 2018 

  
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương” 

 

Thực hiện Công văn số 4884/LĐTBXH-VP ngày 22/11/2017 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị tổ chức truyền hình trực tiếp 
Chương trình “Cặp lá yêu thương”; Công văn số 186/VTV24 ngày 17/4/2018 
của Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam về thực hiện Chương 
trình truyền hình trực tiếp “ Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Lạng Sơn; Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Chương 
trình “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Lạng Sơn, nội dung cụ thể như sau: 

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

   1. Mục đích 

   - Tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương” để giới 
thiệu các trẻ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tới khán giả truyền hình cả nước 
nhằm huy động sự giúp đỡ trực tiếp giữa các nhà hảo tâm được gọi là “Lá lành” 
với các em có hoàn cảnh khó khăn được gọi là “Lá chưa lành” trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. Cặp lá yêu thương hướng tới hỗ trợ tất cả các trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn và trọng tâm là học sinh nghèo vươn lên học giỏi, để biến những ước 
mơ đi học của các em trở thành hiện thực. Đây là chương trình giàu tính nhân 
văn, có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên, chia sẻ giúp đỡ người nghèo, các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, khơi dậy giá trị đạo 
đức, nhân văn và truyền thống tốt đẹp "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt 
Nam.  

   - Thông qua Chương trình để kết nối, kêu gọi những “ Lá lành” bao bọc, 
che chở cho “Lá chưa lành” trên địa bàn tỉnh. 

    2. Yêu cầu 

   - Chương trình được tổ chức an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút được sự 
quan tâm hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong công tác 
trợ giúp “Lá chưa lành”;  

- Các sở, ban, ngành liên quan được phân công nhiệm vụ cần có sự phối hợp 
chặt chẽ với tinh thần cả xã hội dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất để 
Chương trình được diễn ra thuận lợi và thành công. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

  1. Nội dung 

   - Tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương”. 
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   - Vận động các nhà hảo tâm, tài trợ, hỗ trợ cho 58 trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn được chọn trong chương trình. Cụ thể: Mỗi em có hoàn cảnh 
khó khăn (Lá chưa lành) sẽ được kêu gọi để các nhà hảo tâm hỗ trợ với số tiền 
tối thiểu là 400.000 đồng/tháng và được hỗ trợ cho đến khi các em không còn đi 
học. 

  - Tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các hình thức băng rôn, áp 
phích,…thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

  2. Thời gian và địa điểm tổ chức 

   2.1. Thời gian 

  - Tháng 4: Từ ngày 23/4 đến ngày 26/4/2018 thực hiện quay phóng sự để 
phát sóng trong tháng 5 năm 2018 (thực hiện quay phóng sự đối với 08 cháu tại 
huyện Văn Quan, Văn Lãng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng do Trung tâm tin 
tức VTV 24 lựa chọn). (Đã thực hiện) 

- Tháng 5: Ban hành các văn bản của UBND tỉnh, các sở ngành liên quan 
phục vụ cho thực hiện Kế hoạch truyền hình trực tiếp. 

- Tháng 6:  

+ Ngày 02/6/2018 tổng duyệt Chương trình truyền hình trực tiếp: Công tác 
chuẩn bị từ 08h00 sáng thứ Bảy ngày 02/6/2018; buổi chiều từ 15h - 18h thực 
hiện tổng duyệt Chương trình. 

 + Ngày 03/6/2018, Chủ nhật, buổi sáng từ 09h00 đến 11h30: Tổ chức 
truyền hình trực tiếp. 

 2.2. Địa điểm 

Công viên Chi Lăng, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn (trong trường hợp thời tiết không thuận lợi sẽ chuyển địa điểm vào hội 
trường Trung tâm Hội nghị tỉnh). 

  III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 1. Đại biểu Trung ương và các đơn vị tài trợ (Do Trung tâm Tin tức 
VTV 24 mời) 51 đại biểu, gồm: 

 - Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Tổng 
số 06 đại biểu. 

 - Trung tâm tin tức VTV24 (ê kíp làm chương trình), các đơn vị phối hợp, 
các nhà hảo tâm. Tổng số 45 đại biểu. 

 2. Đại biểu của tỉnh: 90 đại biểu. 

   - Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: 05 người. 
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   - Đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, các sở, ban, ngành và đoàn thể 
chính trị - xã hội của tỉnh: 35  người. 

   - Đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của tỉnh: 10 người. 

  - Đại diện lãnh đạo: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, 
Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng 
Sơn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và  Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh Lạng Sơn: 10 người. 

  - Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và 
tổ phục vụ: 30 người. 

   3. Cấp huyện: 167 người 

   -  Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: 11 người. 

   - Đại diện lãnh đạo: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 
Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các 
huyện, thành phố: 33 người. 

   - Công chức phụ trách công tác Trẻ em của Phòng Lao động, Thương 
binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, thành phố: 11 người. 

   - Người giám hộ và trẻ em trong danh sách “ 58 Lá chưa lành”: 116 
người. 

  4. Học sinh và giáo viên trên địa bàn thành phố Lạng Sơn: 120 người  

    (100 em học sinh, 20 giáo viên). 

          III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

   1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

   2. Văn nghệ chào mừng. 

   3. Gặp mặt các nhân vật “Lá chưa lành” đại diện cho trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

   4. Phát phóng sự các nhân vật “Lá chưa lành” đại diện cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

   5.  Kết nối nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 

   6.  Bế mạc. 

(Nội dung chi tiết Chương trình do Trung tâm tin tức VTV 24 Đài Truyền 
hình Việt Nam chủ trì xây dựng kịch bản). 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

   Từ nguồn Ngân sách tỉnh để thực hiện các nội dung phối hợp, phục vụ 
thực hiện Chương trình. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính 
thẩm định, trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định. 
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    V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

    1. Cơ quan tổ chức 

    - Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam).  

    - Đơn vị hỗ trợ phối hợp thực hiện: Giao Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội là cơ quan đầu mối cấp tỉnh và các sở, ngành có liên quan, UBND các 
huyện, thành phố phối hợp thực hiện. 

    2. Phân công trách nhiệm thực hiện 

    2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

   Chủ trì, phối hợp tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện một số nhiệm 
vụ như sau: 

  - Xây dựng Kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chủ động triển khai các văn 
bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tới các sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thành phố. Tham mưu cho UBND tỉnh mời đại biểu tham dự Chương 
trình và chịu trách nhiệm điều hành Chương trình. 

 - Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Tin tức 
VTV24 lựa chọn “Lá chưa lành” để thực hiện phóng sự.  

 - Xây dựng dự toán kinh phí tổng thể cho Chương trình Truyền hình trực 
tiếp “Cặp lá yêu thương” diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, thanh quyết toán 
kinh phí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước. 

  - Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đón tiếp đại 
biểu tham dự Chương trình; phối hợp với UBND các huyện, thành phố đón tiếp 
trẻ em “Lá chưa lành” trên địa bàn tỉnh từ nhà đến địa điểm tổ chức Chương 
trình trong thời gian tổng duyệt và ghi hình truyền hình trực tiếp. 

  - Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và Trung tâm 
Tin tức VTV24 rà soát, lập danh sách trẻ em “Lá chưa lành”, hướng dẫn các 
huyện, thành phố đưa đón trẻ em có trong danh sách đến tham gia Chương trình 
truyền hình trực tiếp theo kế hoạch (từ tổng duyệt đến chính thức). 

  - Bố trí bàn đại biểu, ghế ngồi đầy đủ cho đại biểu khách mời và các em 
học sinh tại địa điểm tổ chức chương trình, hoa trang trí sân khấu (02 hàng đầu 
có  bàn, khăn trải bàn màu trắng, biển tên đại biểu, nước uống, ghế có tựa lưng, 
các hàng sau bố trí ghế đủ số lượng theo thành phần mời và huy động). 

  - Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh nội dung kế hoạch, giao Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện, trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến 
chỉ đạo. 

   2.2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

  - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, 
thành phố đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu Trung ương, các nhà hảo tâm 
tham dự Chương trình.  
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  -  Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách trẻ 
em “Lá chưa lành” trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình truyền hình trực tiếp. 
Chuẩn bị quà cho 58 trẻ em “Lá chưa lành” có trong danh sách theo chỉ đạo của 
Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam. 

  - Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí địa 
điểm và trang trí, khánh tiết, tăng âm loa đài để phục vụ buổi trao quà (bằng tiền 
mặt) và việc ghi hình buổi trao tiền hỗ trợ cho các cháu “Lá chưa lành” đã có địa 
chỉ tài trợ. (Từ 14h - 15h ngày 02/6/2018).   

  - Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài 
tỉnh hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.  

  2.3. Sở Tài chính 

 Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và dự toán kinh phí do Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổng hợp trình, thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh phê 
duyệt theo quy định. 

   2.4. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Phối hợp thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn việc thực hiện công tác thông tin, 
truyền thông về Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương” trên địa 
bàn tỉnh. 

   2.5. Công an tỉnh 

 Xây dựng và triển khai phương án bảo vệ sân khấu, máy móc, thiết bị trong 
quá trình sản xuất chương trình; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho 
các hoạt động của chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra trên địa bàn tỉnh 
trong 02 ngày, từ ngày 02/6/2018 đến ngày 03/6/2018. 

  2.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

  Theo dõi, phối hợp và tạo điều kiện để Trung tâm tin tức VTV24 - Đài 
Truyền hình Việt Nam sử dụng flycam trong quá trình thực hiện Chương trình 
truyền hình trực tiếp, chụp hình và quay video ở những vị trí trên cao để quay 
bao quát toàn cảnh sân khấu phục vụ quá trình sản xuất Chương trình và quảng 
bá danh lam, thắng cảnh của tỉnh Lạng Sơn với cả nước và bạn bè quốc tế. 

          2.7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Lao động, Thương 
binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thành phố, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện rà soát lập 
danh sách trẻ em “Lá chưa lành”. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 
Lạng Sơn cử 100 học sinh và 20 giáo viên tham dự Chương trình truyền hình 
trực tiếp “ Cặp lá yêu thương”. 

  2.8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm   
Tin tức VTV24 chuẩn bị địa điểm tổ chức buổi ghi hình ngoài trời; phối hợp 
cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Tin tức VTV24 lựa chọn 
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địa điểm để thực hiện Chương trình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi;  
phối hợp cùng Trung tâm Tin tức VTV24 và các sở, ngành liên quan trong quá 
trình xây dựng, trang trí sân khấu từ khi tổng duyệt đến hết Chương trình truyền 
hình trực tiếp “ Cặp lá yêu thương”  tại tỉnh Lạng Sơn. 

  - Chuẩn bị một số đạo cụ, vật dụng đặc trưng mang đậm bản sắc các dân 
tộc Lạng Sơn theo đề nghị của Trung tâm Tin tức VTV24 để trang trí sân khấu. 
Phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuẩn bị 07 tiết mục văn nghệ đặc 
sắc mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh và các tiết mục văn nghệ do các em thiếu 
nhi của Cung Thanh thiếu nhi tỉnh biểu diễn tại Chương trình. 

     2.9. Sở Y tế:  Thực hiện công tác đảm bảo y tế, chuẩn bị thuốc, dụng cụ 
y tế và cử cán bộ y tế phục vụ Chương trình. 

    2.10. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch chỉ đạo Cung Thanh thiếu nhi tỉnh chuẩn bị 07 tiết mục văn nghệ 
biểu diễn trong Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương”. Hướng 
dẫn, tổ chức quản lý các em biểu diễn văn nghệ từ buổi tổng duyệt lúc 15h chiều 
ngày 02/6/2018 và chính thức truyền hình trực tiếp vào 09h sáng ngày 
03/6/2018.  

   2.11. Báo Lạng Sơn,  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

   - Cử phóng viên đưa tin kịp thời về các hoạt động của Chương trình. Tổ 
chức tuyên truyền về Chương trình “Cặp lá yêu thương” và các trường hợp trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.  

   - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ phương 
tiện kỹ thuật khi có yêu cầu của Trung tâm Tin tức VTV24. 

    2.12. Công ty Điện lực Lạng Sơn  

 - Phối hợp đảm bảo nguồn điện 3 pha, dòng điện ổn định phục vụ sản xuất 
chương trình (điện tải 50KW) tại hai địa điểm Công viên Chi Lăng nơi truyền 
hình chính và hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh nơi dự phòng; có phương án 
điện dự phòng sự cố trong thời gian truyền hình trực tiếp. Cử nhân viên kỹ thuật 
trực để kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố và chuẩn bị phương án dự 
phòng trường hợp mất điện lưới quốc gia.  

 - Lập dự toán kinh phí về hệ thống điện tại khu vực sân khấu, gửi Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp dự toán chung, gửi Sở Tài chính 
thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

     2.13.  UBND các huyện, thành phố 

   - Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện,  
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, phối hợp với Phòng Giao 
dịch Ngân hàng chính sách xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo cho gia 
đình trẻ em “Lá chưa lành” biết nội dung, thời gian tổ chức Chương trình, tổ 
chức đưa đón các em và đại diện người nhà hoặc người giám hộ (nếu có) trong 
danh sách đến tham dự Chương trình theo Kế hoạch; bố trí công chức đưa đón, 



 7

quản lý và đảm bảo an toàn cho các em trong suốt thời gian diễn ra Chương 
trình. 

  - Tiếp tục rà soát trẻ em “Lá chưa lành” trên địa bàn theo hướng dẫn của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho 
trẻ em trong thời gian tới.  

- Riêng UBND thành phố Lạng Sơn: 

         +  Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị địa điểm 
tổ chức buổi ghi hình ngoài trời; chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND 
phường Chi Lăng phối hợp chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất hỗ trợ Trung tâm 
Tin tức VTV24 tổ chức truyền hình trực tiếp (phương án bảo vệ sân khấu, máy 
móc thiết bị trong quá trình sản xuất Chương trình). 

 + Chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường, bố trí hai nhà 
vệ sinh di động tại khu vực truyền hình trực tiếp từ ngày 30/5 đến hết ngày 
03/6/2018. 

  2.14. Đề nghị Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài truyền hình Việt Nam) 

          - Xây dựng kịch bản cụ thể, mời đại biểu Trung ương và mời các nhà hảo 
tâm, các đơn vị tài trợ tham dự Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu 
thương” phù hợp với nội dung Kế hoạch này. 

          - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, 
ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh Lạng Sơn trong quá trình thực hiện Chương 
trình. 

    UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan, 
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.      

 Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH; 
- NHCSXH Việt Nam; 
- Đài Truyền hình Việt Nam; 
- Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài THVN); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KGVX (PT).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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