
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Số:         /KH-UBND Hồng Lĩnh, ngày        tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 

Thực hiện Công văn số 3037/LĐTBXH-BVCSTE, ngày 09/8/2022 của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022, Uỷ 

ban nhân dân Thị xã ban hành kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia 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 quy phạm pháp luật về 

công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 

 2. Tạo cơ hội, điều kiện để trẻ em trên địa bàn thị xã được tham gia các hoạt 

động đón Tết Trung thu vui tươi, lành mạnh, bổ ích, bình đẳng góp phần định 

hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Các hoạt động tổ chức 

đón Tết Trung thu phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực. 

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

viên trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

Các hoạt động Tết Trung thu phải đảm bảo tiết kiệm, không phô trương, hình 

thức; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sinh động, 

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. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức 

 - Tăng cường và đổi mới công tác truyền thông trên các phương tiện: truyền 

hình, phát thanh, tài liệu truyền thông, cổng thông tin điện tử thị xã, các trang 

mạng xã hội như Facebook, Zalo... với các nội dung thiết thực nhằm nâng cao 

nhận thức của mọi người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đồng 

thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ em được tiếp cận với những thông tin phù 

hợp với độ tuổi, giới tính, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em. 

 - Các nội dung tập trung truyền thông trong dịp Tết Trung thu: 

 + Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; 

 + Truyền thông, phổ biến rộng rãi Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em (số 111); 

 + Tuyên truyền về các quyền và bổn phận của trẻ em, các hành vi vi phạm 

quyền trẻ em; các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, 

đuối nước trẻ em và các nội dung liên quan khác. 

 + Biểu dương những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập... 

 - Tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác trẻ em, cộng tác viên về trẻ em các cấp; truyền thông, cung cấp kiến thức, 
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kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích cho 

cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho trẻ em, học sinh. 

2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia 

của trẻ em 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thị xã, các cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường, xã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu 

hút trẻ em tham gia vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh. Các hoạt động tập trung 

vào liên hoan vui đón Tết Trung thu; tổ chức chương trình văn nghệ, các cuộc thi 

làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao, tham quan, tìm hiểu di tích 

lịch sử, giáo dục bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho trẻ em. 

 - Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí như: các chương trình văn nghệ, thi 

cắm trại, làm đèn ông sao, thi các trò chơi dân gian, các giải thể thao trẻ em (bóng 

đá, cầu lông, đá cầu...), tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, các cuộc thi, toạ đàm, 

sinh hoạt câu lạc bộ, các trò chơi dân gian, truyền thống phù hợp với từng điều 

kiện của địa phương, đơn vị... 

 - Các trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động đón Tết 

Trung thu cho trẻ em gắn với các hoạt động chào đón năm học mới một cách thiết 

thực, vui tươi, an toàn, lành mạnh. 

3. Tổ chức các hoạt động, vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em 

- Tham mưu, tổ chức các đoàn cán bộ lãnh đạo các cấp cùng vui Tết Trung 

thu với các em ở địa phương, đồng thời thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em con gia đình hộ nghèo. 

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, hỗ trợ xây 

dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, cụm 

vui chơi giải trí...; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em con gia đình nghèo, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em đều được vui Tết Trung thu.  

4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt thực 

phẩm phục vụ Tết Trung thu, văn hoá phẩm, việc lưu thông các sản phẩm đồ chơi 

độc hại, nguy hiểm đối với trẻ em trên thị trường; ngăn chặn và xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật việc 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 nguy hiểm, 

không phù hợp với trẻ em. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì Phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn, Phòng Giáo dục - Đào tạo, 

Trung tâm VH-TT và Uỷ ban nhân dân phường Trung Lương tổ chức triển khai, lập 

dự trù kinh phí tổ chức chương trình điểm vui Tết Trung thu điểm tại phường Trung 

Lương để các đơn vị có điều kiện học tập rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai 

thực hiện tại đơn vị mình. 

Thời gian tổ chức điểm: Vào hồi 19h30’ ngày 07/9/2022 (tức ngày 12/8 Âm lịch) 
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- Chỉ đạo đồng loạt các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ 

chức tốt các hoạt động vui Tết Trung thu từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2022 (tức từ 

ngày 13 đến ngày 15/8 Âm lịch) cho thiếu nhi với nội dung phù hợp, an toàn và 

tiết kiệm; 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thị xã xây dựng lịch mời các đồng 

chí lãnh đạo thị xã đi dự Tết Trung thu ở các địa phương và tặng quà cho các cháu 

ở các phường, xã. Đồng thời chuẩn bị quà để tặng cho các cháu có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. 

2. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Ban Thường vụ Thị đoàn, Phòng LĐ-

TB&XH, Phòng Văn hoá - Thông tin, Phòng Giáo dục - Đào tạo và Trung tâm VH – 

TT, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Trẻ em năm 2016, Kế hoạch tổ chức 

Tết Trung thu năm 2022 trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện 

tử Thị xã… từ thị xã đến cơ sở và các hình thức tuyên truyền khác. 

3. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND các 

phường, xã tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thực phẩm, bánh kẹo đặc biệt là các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong dịp Tết 

Trung thu đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ trẻ em và người 

tiêu dùng. 

4. Đề nghị Ban Thường vụ Thị đoàn 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các 

phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường, xã tổ chức Chương trình “Vui 

Tết Trung thu” đảm bảo vui tươi, an toàn và ý nghĩa. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Đội xây dựng kế hoạch, phối hợp với các 

đơn vị, chính quyền địa phương, nhà trường tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu 

cho trẻ em tại địa bàn dân cư, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. 

 - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm VH - TT và UBND phường Trung 

Lương (đơn vị làm điểm) tổ chức tốt chương trình điểm vui Tết Trung thu 2022. 

5. Giao Uỷ ban nhân dân phường Trung Lương chủ trì, xây dựng kế hoạch 

cụ thể, chọn địa điểm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chương trình, phân công 

trách nhiệm và bố trí kinh phí (ngoài sự hỗ trợ của Quỹ BTTE thị xã) để tổ chức 

điểm Tết Trung thu đạt mục đích, hiệu quả đề ra.  

6. Giao Uỷ ban nhân dân các phường, xã và các cơ quan, đơn vị, các doanh 

nghiệp trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động vui Tết Trung thu để 100% trẻ em 

trong độ tuổi được vui đón Tết Trung thu năm 2022. 

7. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội các 

cấp phối hợp với các phòng, ban liên quan để triển khai thực hiện tốt các nội dung 

Kế hoạch này.  

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH BẢO 

VỆ, CSTE THỊ XÃ CHỈ ĐẠO VIỆC TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU NĂM 2022 

1. Ông Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng Ban Điều 

hành: Phụ trách chỉ đạo chung; 

2. Ông Mai Văn Danh, Trưởng phòng LĐTBXH, Phó ban trực; 
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- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn, Trung tâm VH-TT tổ 

chức Tết Trung thu điểm của Thị xã tại phường Trung Lương; 

- Chủ trì, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện. 

3. Ông Nguyễn Trí Bằng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT và ông Bùi Sĩ, Phó 

Trưởng phòng Y tế 

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao của Phòng Giáo dục – Đào tạo và Phòng Y tế trong Kế hoạch triển khai Tết 

Trung thu năm 2022 của UBND thị xã.  

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn xã Nam Hồng. 

4. Ông Lê Ngọc Thạch - Phó Trưởng phòng Lao động, TB&XH và ông 

Phan Văn Đường, Bí thư Thị đoàn 

- Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tình hình triển khai Tết Trung thu của các 

ban, ngành, đoàn thể, phường, xã; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện; 

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên cơ sở chủ trì tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 

các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tết Trung thu cho 

trẻ em ở cơ sở.  

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối 

hợp của Thị đoàn trong Kế hoạch của UBND thị xã; 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn phường Trung Lương và 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

5. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Thị xã và bà Nguyễn Thị 

Thắm, Chủ tịch Hội LHPN Thị xã 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em; 

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối 

hợp của Ủy ban MTTQ và Hội LHPN trong Kế hoạch của UBND thị xã; 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn phường Bắc Hồng. 

6. Ông Trần Xuân Thắng, Trưởng phòng Tư pháp và bà Trần Thị Thu Hiền, 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao của Phòng Tư pháp và Bệnh viện đa khoa trong Kế hoạch của UBND thị xã; 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn xã Thuận Lộc. 

7. Ông Đặng Quang Vinh, Trưởng phòng VH-TT và bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm VH - TT Thị xã 

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao của Phòng VH-TT, Trung tâm VH- TT trong Kế hoạch triển khai của UBND 

thị xã;  

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn phường Đức Thuận. 
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8. Ông Lê Thanh Hải, Phó Trưởng Công an Thị xã và bà Nguyễn Thị Thu 

Hoài, Phó giám đốc VPTVTE Hồng Lĩnh 

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao của Công an Thị xã, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em theo kế hoạch; tập 

trung chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm đón Tết Trung thu của các 

phường, xã, đặc biệt tại phường Trung Lương, nơi tổ chức điểm Trung thu cấp Thị 

xã. 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn phường Đậu Liêu. 
 

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, UBND các phường, xã triển khai thực hiện. Sau khi tổ chức xong yêu 

cầu UBND các phường, xã gửi báo cáo kết quả (theo biểu mẫu gửi kèm) về UBND 

Thị xã (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 13/9/2022 để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

Nơi nhận:    
- Sở LĐTB&XH;  

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;                                                                          

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị uỷ; 

- UBMTTQ và các đoàn thể thị xã; 

- Các phòng: LĐTBXH, Tư pháp, Y tế, Kinh tế, 

VH-TT, GD-ĐT, TC-KH, VP HĐND-UBND; 

- Công an thị xã; Trung tâm VH - TT; Trung 

tâm Y tế; 

- Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên toàn thị xã; 

- Các thành viên trong BĐH BVCSTE thị xã;  

- UBND các phường, xã;                               

- Lưu: VT; LĐTBXH.                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Hồng 
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