UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 1194

/SVH,TT&DL - TTr

Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi : - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
các huyện, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
trong tình hình mới; Chương trình hành động vì trẻ em Vĩnh Phúc giai đoạn 20212030; văn bản số 2919/LĐTBXH-TE ngày 31/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội về hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 và văn bản số 7817/UBNDVX4 ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Tết Trung thu năm
2021 cho trẻ em; trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, để
đảm bảo trẻ em được vui Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch yêu cầu:
1. Thanh tra Sở:
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá
nhân hoạt động kinh doanh lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo chấp
hành nghiêm các quy định về nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn
phòng chống dịch Covid-19.
2. Phòng Quản lý gia đình và xây dựng nếp sống văn hóa:
Tăng cường phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, cộng
đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng COVID-19; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha
mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng 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.
3. Trung tâm Văn hóa tỉnh:
Tuyên truyền, cổ động trực quan với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong
phú phản ánh các chính sách, chương trình dành cho trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn
xâm hại, bạo lực trẻ em, đăng tải kịp thời Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước
cho trẻ em, vận động toàn dân giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các
huyện, thành phố:
Phối hợp cùng các phòng chuyên môn liên quan tham mưu UBND cấp huyện
xây dựng Kế hoạch tổ chức và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức Tết Trung
thu cho trẻ em phù hợp với tình hình địa phương, cộng đồng dân cư, đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch Covid -19; tăng cường tuyên truyền, vận động
nhân dân bằng nhiều hình thức những nội dung chính sau:
- Tuyên truyền các chính sách, chương trình dành cho trẻ em; phòng ngừa,
ngăn chặn xâm hại, bạo lực trẻ em, đăng tải kịp thời Thư chúc Tết Trung thu của Chủ
tịch nước cho trẻ em, vận động toàn dân giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
- Tuyên truyền khuyến khích việc tự tạo đồ chơi, trò chơi và sử dụng đồ chơi
sản xuất trong nước, không sử dụng đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, độc hại, nguy
hiểm, tuyên truyền, vận động các cơ sở không kinh doanh các sản phẩm đồ chơi, trò
chơi có tính chất bạo lực, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với trẻ
em.
- Phổ biến, giáo dục, hỗ trợ cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên
trong gia đình các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, vệ sinh chăm sóc sức khỏe thể
chất và tinh thần cho trẻ em.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở LĐTBXH;
- GĐ Sở,các PGĐ Sở;
- UBND các huyện,thành phố (để c/đ);
- Như Kg (t/h);
- Lưu: VT, TTr.
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Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
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