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Thực hiện Văn bản số 3308/UBND-KGVX ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết Trung 

thu cho trẻ em năm 2021trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và 

toàn xã hội đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định của 

Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, 

thiết thực, tiết kiệm, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ, thăm, tặng quà 

cho trẻ em; đặc biệt quan tâm đến trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu 

chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ 

em dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày. 

II. CÁC HO T ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. T  ch c các hoạt động truyền thông trong dịp T t Trung thu 

- Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước. 

- Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em. 

- Thông tin tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn. 

- Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người lao động mang thai, nuôi con dưới 

6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19; tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc 

trẻ em bị nhiễm, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người thân 

chăm sóc do đại dịch Covid-19. 

2. T  ch c các hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em 

2.1.  Huy động nguồn lực, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân thăm, tặng 

quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em là con 

của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em 

phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch 
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Covid-19; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em mắc 

bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, trẻ em vùng dân tộc thiểu số. 

2.2. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp 

Tết Trung thu năm 2021 

- Trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em mồ côi cả 

cha và mẹ, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn được lãnh đạo huyện thăm hỏi, tặng quà: 18 trẻ em, thuộc 08 xã, thị trấn. 

+ Thời gian tặng quà: Từ ngày 18/9 đến 21/9/2021(tức ngày 12 đến ngày 15/8 Âm lịch). 

+ Thành phần mời thăm và tặng quà: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện. 

(Ủy ban nhân dân huyện có Giấy mời riêng) 

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng 

dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn được tặng quà: 320 trẻ em. 

+ Thời gian: Xong trước ngày 21/9/2021(tức ngày 15/8 Âm lịch). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình 

thức về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.  

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ 

em đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, thực hiện các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tham mưu trích kinh phí từ nguồn “Quỹ bảo trợ trẻ em” huyện trợ cấp đột xuất 

cho 18 trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em mồ côi 

cả cha và mẹ, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà cho 320 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn . 

- Rà soát, chuẩn bị danh sách  18 trẻ em được tặng quà, chuẩn bị quà tặng để các 

đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà tại các xã, thị trấn; tổ chức cấp kinh phí 

cho các xã, thị trấn để tặng quà cho 320 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

nhân dip Trung thu năm 2021. 

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội về kết quả tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện trước 

ngày 30/09/2021. 

2. Phòng Y t , Trung Tâm Y t  huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, đặc biệt là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, 

thực phẩm dành cho trẻ em.  
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 - Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn bảo đảm cung cấp đủ thuốc, dịch vụ có 

chất lượng phục vụ công tác phòng, chữa bệnh cho trẻ em đặc biệt là các bệnh dịch lây lan và ngộ 

độc thực phẩm; phát hiện, cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. 

 - Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm và 

các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm.  

3. Phòng Văn hoá và Thông tin 

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao an toàn, 

lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ 

em đảm bảo an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; ngăn 

chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông 

xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp TH&THCS  

trên địa bàn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em gắn với các hoạt động 

trong năm học mới thiệt thực ý nghĩa và đảm bảo an toàn, thực hiện các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Phòng Kinh t  và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trƣờng số 3 

Theo chức năng nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát  bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn và xử lý 

kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng, độc hại, đồ chơi, 

trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, 

không phù hợp với trẻ em. Phối hợp với các cơ quan liên quan truyền thông nâng cao 

nhận thức cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn các sản phẩm có chứng nhận tiêu 

chuẩn chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu. 

6. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo 

an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tại các điểm vui chơi công cộng dành cho trẻ em 

trong dịp Tết Trung thu. 

7.  Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

 Xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em và các văn 

bản hướng dẫn, thi hành Luật trẻ em, đặc biệt các quy định về bảo vệ trẻ em, xây 

dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tuyên truyền các chính sách 

hỗ trợ người lao động mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tuyên truyền 

các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc trẻ em bị nhiễm, trẻ em phải cách ly y tế, 

trẻ em không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch Covid-19; tuyên truyền 

hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng 
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đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn bảo vệ chăm sóc sức khỏe 

thể chất và tinh thần cho trẻ em trong đại dịch COVID-19.  

8. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện giấy mời các 

đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà cho 18 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 

các xã, thị trấn nhân dịp Tết Trung thu năm 2021. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận T  quốc và các t  ch c chính trị - xã hội 

- Chỉ đạo tổ chức hội cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tuyên 

truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vận động các hội viên, 

đoàn viên, nhân dân tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu, 

trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu 

chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ 

em dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày. 

- Huyện đoàn Sơn Dương hướng dẫn tổ chức đoàn cơ sở chủ trì, tổ chức các 

hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết 

kiệm, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, 

thị trấn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thông tin về Tết Trung thu, 

các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.  

- Triển khai rà soát và thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động 

mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

toàn, chăm sóc trẻ em bị nhiễm, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ 

và người thân chăm sóc do đại dịch COVID-19.  

 - Chủ động hướng dẫn các thôn, tổ dân phố, các trường học trên địa bàn tổ 

chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em với tiêu chí “Tiết kiệm, an toàn và bổ 

ích”; thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Trích một phần kinh phí từ nguồn Quỹ “Bảo trợ trẻ em” cấp xã hoặc ngân 

sách của địa phương để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em là con của những 

người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc 

bệnh phải điều trị dài ngày  

- Bố trí cán bộ, lãnh đạo cùng các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm hỏi và tặng 

quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu năm 2021. 

- Tiếp nhận quà của Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện và tổ chức thăm hỏi, trao quà 

cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân 

tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xong trước ngày 21/9/2021(tức ngày 15/8 Âm lịch). 
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- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên 

địa bàn (Có phụ lục số 01, 02 gửi kèm) trước ngày 24/9/2021 (qua Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp), đồng gửi 01 bản điện tử về địa chỉ Email: 

phongldsd@gmail.com. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

 

 Nơi nhận: 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện (Phối hợp); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (Thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (Thực hiện); 

 - Chánh, các Phó VP HĐND-UBND huyện; 

- Chuyên viên VX; 

- Lưu: VT, PLĐ          b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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