ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số:1621 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 25 tháng 08 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021
Thực hiện Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021; Kế
hoạch số 92/KH-SLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Sở Lao động – TB&XH
tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021. UBND huyện Sông
Lô xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của các cấp, các ngành, gia
đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Tổ chức để trẻ em tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng và bổ ích.
- Định hướng các em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vui chơi giải trí
lành mạnh, đặc biệt là các trò chơi truyền thống.
- Huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ trẻ em miền núi, vùng khó
khăn, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… được đón Tết Trung thu vui vẻ,
bình đẳng.
II. YÊU CẦU

- Nội dung, hình thức các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em phải phù
hợp với đối tượng, phù hợp với tình hình thực tiễn diễn biến dịch bệnh Covid-19 và
các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.
- Có phương án để triển khai các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo
thiết thực, hiệu quả và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid 19 theo quy định.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền như: Ban tuyên giáo Huyện ủy; Đài
Truyền thanh, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử huyện tăng cường tuyên truyền các
nội dung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt động Tết Trung thu; biểu dương
những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có tinh thần vượt khó vươn lên và
những tập thể cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo
dục trẻ em; Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước.
- Triển khai treo panô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các nội dung về bảo vệ,
chăm sóc trẻ em và Tết Trung thu trên các trục lộ chính và các khu dân cư trên địa bàn.
- Tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho trẻ em đảm bảo an toàn, đảm bảo công tác
phòng chống dịch Covid -19.
- Vận động các tổ chức, cá nhân, tài trợ, hỗ trợ quà tặng... cho trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu.
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- Tổ chức các đoàn thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em
nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ nguồn ngân sách huyện thực hiện
Chương trình hành động vì trẻ em năm 2021.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội:
- Tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể và UBND các xã,
thị trấn bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước, huy động nguồn lực ủng hộ từ các tổ
chức, cá nhân để tổ chức Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em, phù hợp với tình hình
thực tế của địa phương, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn trong phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho trẻ em
nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung thu tại
các địa phương; Phân bổ cho các xã, thị trấn lựa chọn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn đề nghị tỉnh, huyện tặng quà nhân dịp Tết Trung thu (số lượng trẻ em đề nghị tặng
quà có thông báo cụ thể đến các xã, thị trấn).
- Phối hợp với phòng Tài chính- KH xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động
vui Tết trung thu cho trẻ em năm 2021.
- Là đơn vị đầu mối tiếp nhận quà tặng của Tỉnh, huyện, các tổ chức chính trị
xã hội để trao đến trẻ em trên địa bàn huyện; chuẩn bị quà tặng cho các đoàn Lãnh
đạo huyện thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết trung thu.
2. Huyện Đoàn: Chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với các cơ
quan liên quan tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em ở địa phương; bảo đảm
tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò
chơi truyền thống, hấp dẫn để thu hút nhiều trẻ em tham gia đảm bảo an toàn trong
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp
của dân tộc.
3. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Thẩm định kinh phí chi cho việc tổ chức các hoạt
động Tết Trung thu năm 2021 do phòng Lao động- TB&XH lập, trình UBND huyện
duyệt cấp.
4. Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Kinh tế- Hạ tầng:
Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn
thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu và xử lý kịp thời việc kinh doanh
các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc
hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.
5. Trung tâm Văn hóa- TTTT:
Tăng cường tuyên truyền các nội dung về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
bằng nhiều hình thức như: Xây dựng phóng sự, tin, bài, treo panô, áp phích... hướng
dẫn các xã, thị trấn đăng tải trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện, đăng tải thư
chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước trên Đài truyền thanh huyện và Đài phát thanh các
xã, thị trấn và đọc thư của Chủ tịch nước trong Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.
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6. Trung tâm Y tế:
Phối hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Y tế, và Y tế thôn chủ động triển
khai các biên pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19.
7. UBND các xã, thị trấn:
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành, đoàn thể địa phương, các thôn dân cư, tổ
dân phố, tổ chức tốt các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em.
- Chỉ đạo Trạm Y tế và Y tế thôn bản chủ động triển khai các biên pháp đảm
bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19, tăng cường công tác kiểm tra vệ
sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu;
- Tuyên truyền vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để đảm bảo cho
mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo được vui Tết
Trung thu an toàn, lành mạnh.
- Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu bảo đảm tiết kiệm, không phô trương, hình
thức; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống, hấp dẫn để thu
hút nhiều trẻ em tham gia, đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc,
khuyến khích tổ chức các hoạt động Tết Trung thu có sự tham gia tích cực của chính trẻ
em và phát huy tiềm năng sáng tạo của trẻ em đảm bảo an toàn trong phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
- Lựa chọn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn đề nghị tặng quà
nhân dịp Tết Trung thu.
- Làm tốt các hoạt động tuyên truyền như: trên hệ thống phát thanh xã, hội nghị
dân cư… về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước
trong lễ tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.
- Thống nhất đồng loạt tổ chức Tết trung thu cho trẻ em ở các xã, thị trấn từ
19h00 ngày 21/9/2021, tức ngày 15/8 âm lịch.
Các xã, thị trấn báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em về UBND
huyện qua (Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội) trước ngày 27/9/2021 để tổng
hợp báo cáo UBND huyện, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội và UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm
2021. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan theo chức
năng nhiệm vụ được phân công, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện
đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH (B/c);
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện (B/c);
- CVP, PCVP HĐND-UBND huyện;
- Các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan (T/h);
- UBND các xã, thị trấn (T/h);
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Văn Chúc
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