1
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ VANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 123/KH-UBND

Phú Vang, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 2330/KH-LĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Sở
Lao động-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Tết Trung thu 2020;
Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động
Tết Trung thu năm 2020, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cơ quan, đơn vị, tổ
chức, địa phương, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ,
chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em trong tình hình mới.
- Tổ chức và tạo cơ hội để mọi trẻ em được tham gia đón Tết Trung thu vui
vẻ, an toàn, lành mạnh, thân thiện và bổ ích. Định hướng giáo dục trẻ em tham gia
gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và giải trí lành mạnh.
- Huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà Trung
thu cho trẻ em.
2. Yêu cầu
- 100% các xã, thị trấn ban hành kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em.
- Quan tâm đến các trẻ em: có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc hộ nghèo, hộ cận
nghèo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh
điều trị dài ngày.
- Việc tổ chức Tết Trung thu bảo đảm an toàn; đối với các sự kiện, hoạt động
tập trung đông người phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch
Covid – 19.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động truyền thông
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,
qua đó nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tạo bước chuyển
biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã
hội và nhân dân đối với trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.
- Tăng cường và đổi mới các hình thức truyền thông để tạo cơ hội cho trẻ em
được tiếp cận với những thông tin phù hợp với độ tuổi, giới tính, mức độ trưởng
thành và sự phát triển của trẻ em nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em.
- Tổ chức Tết Trung thu gắn với những nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc
trẻ em như: Xây dựng “Xã, thị trấn phù hợp với trẻ em”, “Phòng, chống tai nạn
thương tích trẻ em”, ngăn ngừa trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục, trẻ em vi phạm
pháp luật, xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, “Trường học thân
thiện” cho trẻ em, chăm lo đời sống văn hóa vui chơi, giải trí của trẻ em.
- Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin về các hoạt
động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện.
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- Tuyên truyền khuyến khích trẻ em sử dụng các đồ chơi truyền thống, tự làm,
tránh mua tặng và cho trẻ em chơi các đồ chơi mang tính bạo lực.
2. Hoạt động vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia của trẻ em
- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động vui chơi tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ
em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh; định hướng, giáo
dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò
chơi truyền thống; khuyến khích sáng tạo, tự tạo trò chơi, đồ chơi; không mua sử
dụng các loại đồ chơi độc hại, có tính kích động, bạo lực trẻ em.
- Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, chương trình vui đón
Tết Trung thu, trò chơi truyền thống như: rước đèn ông sao, ngắm trăng, phá cỗ,
múa lân, thi kể chuyện, làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian,...phù hợp với
điều kiện của địa phương.
3. Hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em
- Tổ chức hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em: Các ban ngành, đoàn
thể cùng cấp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn ở địa phương.
- Vận động các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp nguồn lực để tổ chức Tết
Trung thu cho trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em được vui Tết Trung thu. Kết hợp
giữa tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em với chương trình của lãnh đạo các cấp đi
thăm, động viên, tặng quà, trao học bổng trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ
em nghèo nhân dịp năm học mới.
- Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những trường hợp điển hình tiên
tiến, tấm gương người tốt việc tốt có nhiều hoạt động giúp đỡ và tạo điều kiện cho
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải
trí, văn hóa, văn nghệ và phát triển năng khiếu; đồng thời xử lý nghiêm những
hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, tạo dư luận rộng rãi nhằm quan tâm tốt hơn
nữa đối với trẻ em.
4. Công tác kiểm tra, giám sát
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các cơ quan
liên quan và các địa phương kiểm tra các hoạt động Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn
chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất
bạo lực, phản giáo dục, không phù hợp với trẻ em.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn kinh phí hỗ trợ của Sở Lao động-TB&XH tỉnh; nguồn kinh phí ngân
sách huyện hỗ trợ; Huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá
nhân từ thiện...
- Các xã, thị trấn tùy vào ngân sách địa phương để tổ chức một cách phù hợp
và tiết kiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện và
UBND xã Phú Diên tổ chức điểm vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi của xã Phú
Diên. Thời gian tổ chức: vào lúc 17h00 ngày 01/10/2020 (15 tháng 8 Âm lịch) tại tiền
sảnh Trường Tiểu học Phú Diên 1 hoặc Nhà hàng tiệc cưới Thiên Phúc, thôn Kế Sung,
xã Phú Diên (tùy theo thời tiết).
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- Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn
hóa – Thông tin và Thể thao huyện và các cơ quan truyền thông xây dựng chương
trình tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng các hình thức đa dạng, phong
phú (băng rôn, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, các chương trình biểu diễn nghệ thuật,
phóng sự, tin, bài...).
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin
và Thể thao huyện:
Tăng cường tuyên truyền về Tết Trung thu. Nội dung tuyên truyền cần tập
trung vào: Đăng tải Thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước; Thông tin về hoạt
động tổ chức đón tết Trung thu của các địa phương trên địa bàn huyện, tuyên truyền
cho người dân hiểu về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác
bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là Luật Trẻ em; ngăn ngừa và giải quyết tình
trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng
nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm; Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ
em;...nêu những tấm gương điển hình về giúp đỡ, chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo Ban Giám hiệu các Trường
học trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch báo cáo với UBND cấp xã để tổ chức Tết
Trung thu cho các em học sinh đảm bảo an toàn, vui vẻ, ý nghĩa. (Các trường Mầm
non có thể phối hợp với các Trường Tiểu học hoặc tổ chức riêng).
4. Phòng Y tế - Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với các ngành chức năng
tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh
doanh thực phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm phục vụ Tết Trung thu phải an toàn
tuyệt đối.
5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Hướng dẫn các xã, thị trấn cân đối
ngân sách để hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
thành viên: Vận động các nguồn lực trong xã hội để thăm, tặng quà, học bổng, tổ
chức Tết Trung thu cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn nhằm khích lệ tinh thần các em phấn đấu bước vào năm học mới.
7. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện:
Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức điểm
vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi của xã Phú Diên; đồng thời hướng dẫn,
chỉ đạo các cơ sở trực thuộc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại các thôn, tổ dân
phố, cụm dân cư. Tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được tham gia hoạt động vui
chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa văn nghệ lành mạnh trong dịp Tết Trung thu.
8. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện: Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ
chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện.
9. UBND các xã, thị trấn:
- Căn cứ kế hoạch của UBND huyện và tùy vào ngân sách địa phương để có
văn bản, kế hoạch chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại
địa phương mình một cách phù hợp nhất.
- Trích ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng các công
trình phúc lợi cho trẻ em, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, nhất
là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật...
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- Chỉ đạo Cán bộ Văn hóa - Thông tin đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức và nội dung phù hợp
của Tết Trung thu với các nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi
người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn đi
thăm và tặng quà, vui đón Tết Trung thu cho các cháu, gắn hoạt động vui Tết Trung
thu với các nội dung xây dựng “Gia đình an toàn cho trẻ em”.
- Gắn hoạt động Tết Trung thu với nội dung xây dựng “Xã, thị trấn phù hợp
với trẻ em”, “Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em” và “Phòng chống xâm hại
đối với trẻ em”.
- Tổ chức tuyên truyền cho các bậc cha mẹ, gia đình và những người bảo hộ,
những người chăm sóc trẻ, bản thân trẻ tiếp cận với những thông tin và dịch vụ
nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em.
- Mọi hoạt động đều tổ chức và hướng về cơ sở nhằm thu hút đông đảo trẻ em
và gia đình tham gia: chương trình văn nghệ, các cuộc thi, gặp mặt trao đổi kinh
nghiệm trong việc bảo vệ và chăm sóc các em, thăm hỏi, động viên các gia đình
đang gặp khó khăn.
- Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục trẻ
em. Chú trọng tổ chức các loại hình vui chơi, giải trí lành mạnh...
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
1. Trên cơ sở kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan,
ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện
chi tiết của đơn vị mình; đồng thời báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em
về UBND huyện (qua Phòng Lao động-TB&XH huyện) trước ngày 10/10/2020 để
tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Giao trách nhiệm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ
trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo
thường xuyên với Chủ tịch UBND huyện về tình hình, triển khai thực hiện Kế hoạch.
Nhận được kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn
thể liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động-TB&XH tỉnh;
- TV. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

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

Lê Đức Lộc

