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KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về  việc tổ 
chức các hoạt động  vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2022, Ủy ban nhân dân xã 
xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 
2022 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm thực hiện có hiệu quả và động bộ các hoạt động dành cho trẻ em 

nhân dịp Tết Trung thu; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính 
quyền, các đoàn thể và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên 
địa bàn xã, nhất là trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt, được vui Tết Trung thu.

- Tổ chức Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi cho trẻ em.
- Tăng cường công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực của  

các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em.

2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp tình hình thực 

tế địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hiệu quả và tiết kiệm.
- Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng 

chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích trẻ em; Thực hiện hiệu quả các chính 
sách, chương trình vận động xã hội nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành 
mạnh, thân thiện với trẻ em.

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội
- Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội qua các 

phương tiện thông đại chúng như phát thanh, treo băng zôn, khẩu hiệu, tài liệu 
truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng , chính 
quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em. Huy động sự tham gia của toàn xã hội và bản thân 
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trẻ em trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định của Luật 
Trẻ em.

- Tiếp tục tuyên truyền về chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống 
xâm hại trẻ em”. Đặc biệt, lên án các hành vi, bạo lực, xâm hại, ngược đãi trẻ 
em... tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp 
với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ 
em. Tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi, trò chơi truyền thống, 
đồ chơi tự làm, đồ chơi rõ nguồn gốc xuất xứ; tuyên truyền cho các bậc cha, mẹ 
không mua đồ chơi mang tính bạo lực không phù hợp với lứa tuổi trẻ em hoặc 
chứa chất độc hại nguy hiểm cho trẻ em.

- Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; đưa tin về các hoạt 
động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn xã.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Hoạt động thăm hỏi tặng quà cho trẻ em:
 - Để có điều kiện quan tâm, chăm sóc trẻ em trong đó có trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn đặc biệt, các thôn cần rà soát, khảo sát, nắm chắc số liệu về trẻ em 
nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng.

- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp nguồn 
lực để tổ chức Tết Trung thu, kết hợp giữa tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ 
em với chương trình của lãnh đạo xã, lãnh đạo các thôn đi thăm và tặng quà cho 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, ... nhân dịp Tết Trung thu.

- Gắn các hoạt động vui Tết Trung thu với các nội dung xây dựng xã 
phường phù hợp với trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng 
chống xâm hại trẻ em, xây dựng ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học 
thân thiện cho trẻ em.

- Lựa chọn lập danh sách 03 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như 
trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo đề nghị 
UBND huyện tặng quà nhân dịp Tết trung thu. Mỗi suất quà trị giá 500.000 
đồng/trẻ em. 

3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí:
- Ủy ban nhân dân xã thống nhất chỉ đạo giao cho trường Tiểu học, trường 

Mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại các 
trường thiết thực chăm lo cho trẻ em. 

Các thôn chỉ đạo, nắm bắt tình hình các xóm, các gia đình tổ chức trung 
thu cho các cháu đảm bảo vui tươi an toàn và tiết kiệm.

III. Kinh phí: 
 Trường Mầm non, Tiểu học căn cứ vào tình hình thực tế của trường, huy 

động nguồn lực từ cộng đồng để tổ chức Tết trung thu cho các em.
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- Ủy ban nhân dân xã trích một phần kinh phí hỗ trợ các trường tổ chức  
Tết trung thu.  

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Cán bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trung thu cho trẻ em năm 2022
- Tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi, giám sát việc thực hiện kế 

hoạch tổ chức Tết Trung thu  tại các thôn, các trường triển khai các hoạt động tổ 
chức Tết Trung thu cho trẻ em.

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu về phòng Lao động 
Thương binh và Xã hội huyện Thanh Miện.

2. Cán bộ Văn hóa - Thông tin:
- Có phương án tổ chức hoạt động văn hóa phù hợp với lứa tuổi, sự phát 

triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em.
- Quản lý các hoạt động quảng cáo ngoài trời liên quan đến bảo vệ chăm 

sóc trẻ em trong dịp Tết Trung thu; Tuyên truyền các thông điệp bảo vệ trẻ em, 
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Đặc biệt tập trung chủ đề “Chung tay bảo 
vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” tại các điểm tập trung đông người và 
đầu mối giao thông đúng quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động kinh doanh văn 
hóa phẩm, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử cho trẻ em đảm bảo đúng quy định.

- Nắm bắt các tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho trẻ em trong dịp Tết Trung 
thu, đặc biệt ở các điểm công cộng.

3.Công an xã:
- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông chung trên 

địa bàn; Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho 
hoạt động đón Tết Trung thu.

- Điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, 
các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, 
kích động, phản giáo dục, chứa chất độc hại hoặc gây nguy hiểm cho trẻ em và 
các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn xã.

4. Ban quân sự xã
Tổ chức lực lượng phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn trong thời gian các thôn tổ chức trung thu cho các cháu.
5. Đài Truyền thanh.
 - Tổ chức truyền tải thông tin trên Đài phát thanh huyện về thư chúc Tết 

của Chủ tịch nước và các hoạt động đón Tết trung thu của trẻ em trên địa bàn 
huyện, truyền tải những nội dung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Đăng bài biểu dương những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
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có tinh thần vượt khó vươn lên và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có những 
đóng góp, cống hiến cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

6. Mặt trận tổ quốc, Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN xã.
-   Đề nghị MTTQ, Hội CCB, Hội ND, Hội Phụ nữ  phối hợp, chỉ đạo và 

làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội viên và nhân dân vê 
mục đích, ý nghĩa của các hoạt động vui tết trung thu.

- Chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em 
trong các trường, các thôn,  kết hợp các hoạt động khuyến học đầu năm học mới.

7. Ban chấp hành Đoàn xã.
-  Phối hợp với các thôn, các trường chỉ đạo hoạt động tổ chức Tết trung 

thu cho trẻ em tại các thôn, các trường. 
-  Vận động các đoàn viên, hội viên đóng góp, hỗ trợ việc tổ chức Tết 

Trung thu.
8. Các Thôn, các trường.
- Các trường xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức “ Đêm hội trăng 

rằm” cho các cháu.
- Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ 

em nghèo hiếu học.
- Các thôn tổ chức tuyền truyền, chỉ đạo, nắm bắt tình hình các xóm tổ 

chức Tết trung thu cho các cháu đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng. Đề nghị các ngành, đoàn thể liên quan và các 
thôn, các trường căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện kế 
hoạch./.

Nơi nhận: 
- BTV – TT  HĐND – UBND – UBMTTQ.
 - Trưởng ngành, thành viên UBND – cán 
bộ công chức có liên quan
- Lãnh đạo các thôn, trường  TH,  trường 
MN
- Lưu VP. 

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

Nguyễn Văn Dũng 
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