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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2022

Thực hiện Công văn số 5485/UBND-KGVX ngày 19/8/2022 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về tổ chức Tết Trung thu năm 2022; Kế hoạch số 67/KH-
LĐTBXH ngày 23/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức 
hoạt động Tết Trung thu năm 2022; tiếp nối những hoạt động trong Tháng hành 
động Vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng 
phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, UBND huyện Đại Lộc xây dựng kế 
hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn 
huyện với những nội dung 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, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Trẻ em.

 2. Tạo điều kiện để tất cả trẻ em trên địa bàn huyện được đón Tết Trung 
thu vui tươi, đầm ấm và thiết thực, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Thu hút và định hướng trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành 
mạnh, bổ ích, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em.

 3. Vận động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em, ưu tiên trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con gia đình thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc 
thiểu số, vùng khó khăn,…

 4. Các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo chu đáo, an toàn, 
lành mạnh và thiết thực, đồng thời thực hiện tốt các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác truyền thông 
Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của mọi 

người dân, cũng như các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương về 
trách nhiệm chăm sóc và giáo dục trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2022 với 
các nội dung sau: 

- Đăng tải, phổ biến Thư chúc Tết Trung thu năm 2022 của Chủ tịch nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật Trẻ em năm 2016; Chỉ thị số 
18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp 
phòng, chống, bạo lực, xâm hại trẻ em; các văn bản của tỉnh, của huyện về công 
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tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; các kiến thức, thông điệp về 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em nhằm tạo lập môi trường sống an toàn, 
lành mạnh cho trẻ em.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách 
pháp luật của Nhà nước đối với trẻ em, kịp thời đưa tin, biểu dương những tổ 
chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em; phê phán, lên án những hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em; 
thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm tạo bước 
chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các 
tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt nói riêng. 

- Tuyên truyền khuyến khích gia đình có trẻ em sử dụng các đồ chơi 
truyền thống, tự làm, bảo vệ sức khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực 
phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi bị ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi 
có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù 
hợp với trẻ em. 

- Đăng tải các thông tin về hoạt động đón Tết Trung thu của trẻ em trong 
toàn huyện; biểu dương những tấm gương người tốt trong việc thực hiện công 
tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 
các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn; 
kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ 
chơi có tính chất bạo lực, nguy hiểm, chứa chất độc hại không phù hợp với trẻ 
em.

- Về hình thức tổ chức truyền thông: 
+ Thông qua hệ thống truyền thanh ở huyện và các xã, thị trấn và trên 

Trang thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn. 
+ Tổ chức tuyên truyền treo băng rôn tại các xã, thị trấn. 
+ Chỉ đạo cho các địa phương lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp 

khu dân cư, thôn, khu phố,…
2. Tổ chức hoạt động thăm hỏi và tặng quà 
- Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 

các xã, thị trấn và trẻ em địa phương đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ, nuôi 
dưỡng 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.
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- Tùy điều kiện thực tế của địa phương UBND các xã, thị trấn tổ chức 
“Vui hội trăng rằm” năm 2022 cho trẻ em dưới các hình thức phù hợp như: 
Sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, múa lân, rước đèn ông 
sao, ngắm trăng, phá cỗ, thi kể chuyện, làm đồ chơi truyền thống,… 

- Tổ chức các chương trình vui đón Tết Trung thu phù hợp với điều kiện 
của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, 
cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được vui đón Tết 
Trung thu đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
1. Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ 

trẻ em và các nguồn vận động hợp pháp khác.
2. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng nguồn kinh phí chi 

hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để hỗ trợ các 
hoạt động “Vui hội trăng rằm”. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Tham mưu UBND huyện triển khai các hoạt động đón Tết Trung thu; 

hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động, xét chọn và tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em 
khuyết tật,… nhân dịp Tết Trung thu năm 2022. 

- Chuẩn bị quà để lãnh đạo đi thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn huyện và trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở 
bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên huyện chọn địa 
điểm phù hợp và có ý nghĩa để tổ chức điểm Tết Trung thu “Vui hội trăng rằm” 
năm 2022, ưu tiên tổ chức tại các địa bàn cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng khó khăn.

- Tham mưu Ban Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện đẩy mạnh công tác 
vận động các nguồn lực để đóng góp vào Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp. 

- Tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội kết quả thực hiện hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2022 theo đúng quy 
định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình 
huyện 

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức các chủ trương của Đảng và 
chính sách Nhà nước đối với trẻ em, kịp thời đưa tin, biểu dương những tổ chức,  
cá nhân điển hình trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
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em; phê phán lên án những hành vi thiếu trách nhiệm, bạo lực, vi phạm quyền 
trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em, 
hướng dẫn trẻ em tham gia các trò chơi dân gian, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc 
tốt đẹp của dân tộc, khuyến khích sáng tạo, tự tạo trò chơi, đồ chơi; không mua 
và sử dụng các loại đồ chơi độc hại, có tính kích động bạo lực trẻ em. 

3. Công an huyện 
Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại “Vui hội trăng rằm” và trong 

dịp Tết Trung thu trên địa bàn huyện; tránh để xảy ra tình trạng cháy nổ, ùn tắc 
giao thông tại các điểm tổ chức Trung thu có múa lân, trên các tuyến đường ĐT  
trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Chỉ đạo, hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên 

địa bàn huyện tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu có sự tham gia của trẻ 
em đảm bảo an toàn, lành mạnh và thiết thực. 

5. Đề nghị Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
Chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp với Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện để tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm” và 
chuẩn bị các điều kiện hoạt động khác để tổ chức “Vui hội trăng rằm” như: 
Dẫn chương trình, bàn ghế cho đại biểu và người tham dự, trang trí, đoàn múa 
lân,…

6. Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học huyện 
Vận động các nguồn lực để trao quà và học bổng cho các em học sinh và 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 
7. UBND các xã, thị trấn 
- Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu bảo đảm tiết kiệm, tạo điều kiện về 

kinh phí để tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu tại cơ sở lành mạnh, an toàn và 
bổ ích; định hướng trẻ em giữ gìn bản sắc dân tộc, tham gia các hoạt động văn 
hóa trò chơi truyền thống, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo phù hợp, 
đồ chơi sản xuất trong nước, không sử dụng đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, 
độc hại nguy hiểm tặng trẻ em. 

- Xét chọn trẻ em để lãnh đạo UBND huyện thăm, tặng quà. Ngoài xuất 
quà tặng của huyện; tùy vào cân đối ngân sách của địa phương, UBND các xã, 
thị trấn quyết định bổ sung số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để 
tặng quà.

- Báo cáo kết quả hoạt động Tết trung thu năm 2022 tại địa phương về 
UBND huyện qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 
13/9/2022 (theo biểu mẫu đính kèm). 
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8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức nhân đạo, từ thiện ủng hộ bằng 
nhiều hình thức (kể cả vật chất và tinh thần) để tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em và 
giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vui Tết Trung thu năm 
2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Tết Trung thu năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Đại Lộc. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 
trấn theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;                                                                
- Các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.

    

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

#ChuKyLanhDao
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