ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2211 /KH-UBND

Vĩnh Tường, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-SLĐTBXH ngày 19/8/2020 của Sở Lao
động-TB&XH về việc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020. UBND
huyện Vĩnh Tường xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm
2020 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của gia đình, nhà trường,
cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Tổ chức để tất cả trẻ em trên toàn huyện được tham gia đón Tết Trung thu
vui vẻ, đầm ấm, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích.
- Định hướng các em tham gia vui chơi giải trí lành mạnh, đặc biệt là các
trò chơi truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
- Gắn các hoạt động vui Tết Trung thu với nội dung xây dựng môi trường
an toàn, thân thiện cho trẻ em.
2. Yêu cầu
- Triển khai các hoạt động Tết Trung thu từ huyện đến cơ sở đảm bảo tính
thiết thực và hiệu quả, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch covid19; không phô trương, hình thức, thu hút trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn tham gia các hoạt động trong dịp Tết Trung thu tại cộng đồng vui vẻ, an
toàn và lành mạnh, lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến về thực hiện
quyền của trẻ em.
- Huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt bằng các hình thức như trao học bổng, trao tặng sách vở
và các dụng cụ thiết yếu phục vụ học tập cho trẻ em.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung tổ chức
- Tham mưu cho Lãnh đạo Đảng, chính quyền phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan truyền thông
đại chúng đến thăm, tặng qùa và tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em, đặc biệt là trẻ
em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
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- Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh
đáp ứng đầy đủ quyền tham gia của trẻ em; định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn
bản sắc văn hoá dân tộc, tham gia các hoạt động văn hoá và các trò chơi truyền
thống, sáng tạo, tự tạo trò chơi, đồ chơi; tổ chức các chương trình văn hoá văn
nghệ, thể thao, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, dân gian… phù hợp với
điều kiện của địa phương.
- Các hoạt động tổ chức trong dịp Tết Trung thu tập trung vào các chương
trình văn nghệ, thể dục thể thao, múa Lân, thi sắp cỗ, kể chuyện cổ tích, tìm hiểu
các di tích lịch sử, sinh hoạt câu lạc bộ, các trò chơi dân gian, truyền thống.
- Vận động quỹ trẻ em để tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt; vận động các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn,
các cá nhân, tập thể đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo.
- Gắn hoạt động Tết Trung thu với những nội dung về Bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em như: Xây dựng “Xã, thị trấn phù hợp với trẻ em”; phòng, chống
tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, xây dựng
“ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, “Trường học thân thiện” cho trẻ em.
- Giới thiệu 01 điểm (Thượng Trưng) để mời các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc về dự và tặng quà cho các cháu (Có lịch và
thông báo cụ thể sau).
- Lựa chọn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị tỉnh, huyện tặng
quà nhân dịp tết Trung thu.
- Mời các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ
huyện, lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể của huyện tới dự, tặng quà và vui đón
Tết Trung thu cùng các cháu thiếu niên nhi đồng tại 05 đơn vị gồm các xã, thị
trấn: An Tường, Đại Đồng, Ngũ Kiên, Tuân Chính, Thượng Trưng.
- Ngoài 05 điểm nêu trên, UBND huyện có thể tổ chức thăm, tặng quà một
số cháu có hoàn cảnh khó khăn, tại một số địa phương khác.
- Đối với các xã, thị trấn còn lại: Mỗi xã bố trí ít nhất một điểm mời các
đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của địa phương
tham dự, vui Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng để thể
hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em.
2. Thời gian tổ chức
- Đối với các đơn vị được đón đoàn đại biểu của Tỉnh, Huyện: Dự kiến tổ
chức vào hồi 19h30, thứ 3, ngày 29/9/2020 tức ngày 13/8 âm lịch (Có lịch
thông báo cụ thể sau).
- Đối với các đơn vị còn lại: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương
chủ động tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu đảm bảo không khí vui
tươi, đầm ấm, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm, hiệu quả và có ý nghĩa.
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3. Chương trình tổ chức Tết Trung thu
(Do Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với phòng Lao động- TB&XH có hướng
dẫn thực hiện riêng).
- Đối với các xã, thị trấn còn lại: Mỗi xã, thị trấn bố trí ít nhất một điểm
mời các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể của địa
phương tham dự, vui Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi
đồng thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác Bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức Tết Trung thu các cấp, được trích từ nguồn kinh phí đảm
đảo xã hội theo Chương trình Hành động Vì trẻ em giai đoạn 2016-2020.
- Khuyến khích các xã, thị trấn linh hoạt, sáng tạo trong việc vận động Quỹ
từ các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức Tết Trung thu cho các
cháu đảm bảo chu đáo, có ý nghĩa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động -TB&XH
Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; tham mưu với UBND
huyện mời các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện
và lãnh đạo, chuyên viên một số ban, ngành, đoàn thể dự và tặng quà của huyện
cho trẻ em ở một số đơn vị trong huyện; chuẩn bị các điều kiện cần thiết như:
Nội dung, chương trình làm việc, kinh phí, quà tặng và tổng hợp hoạt động Tết
Trung thu tại các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phối hợp với phòng Lao động -TB&XH chuẩn bị các văn bản, cơ sở vật
chất, phương tiện phục vụ cho các đoàn đại biểu của huyện đi dự và tặng quà
của huyện cho các cháu tại một số địa phương trong huyện.
Phối hợp với Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh
an toàn thực phẩm, nhất là các thực phẩm phục vụ cho Tết Trung thu năm 2020
trên địa bàn huyện.
3. Phòng Tài chính- Kế hoạch
Tham mưu với UBND huyện cấp kinh phí tổ chức hoạt động và kinh phí
mua quà tặng của huyện cho các cháu tại một số địa phương đơn vị.
4. Công an huyện
Tăng cường công tác chỉ đạo đối với các xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật
tự tại các địa phương trong dịp Tết Trung thu năm 2020.
5. Huyện đoàn
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn xây dựng nội dung, chương
trình, kịch bản, công tác tổ chức, chuẩn bị bài phát biểu, các tiết mục văn nghệ,
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trò chơi dân gian để tổ chức tốt “Đêm hội trăng rằm Tuổi thơ và liên hoan hát
múa, trò chơi dân gian cho trẻ em năm 2020”.
6. Phòng Văn hóa-Thông tin
Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH chỉ đạo các xã, thị trấn tổ
chức Tết Trung thu cho trẻ em, hướng dẫn treo các băng rôn khẩu hiệu tuyên
truyền về Tết Trung thu trên các trục đường chính của các xã, thị trấn.
7. Trung tâm Văn hóa -TT-TT
Tăng cường tuyên truyền các bản tin của các ngành, đoàn thể, các chuyên
mục, chuyên đề, tin bài, phóng sự tuyên truyền các nội dung về bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em và các hoạt động Tết Trung thu; đăng tải thư chúc Tết
Trung thu của Chủ tịch nước.
8. Phòng Giáo dục - Đào tạo
Chỉ đạo các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn chủ động
phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu
niên nhi đồng tại địa phương.
9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên: Đoàn thanh niên;
Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; … phối hợp tổ chức tốt
Tết Trung thu cho trẻ em; thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em
khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực để động viên trẻ
em bước vào năm học mới với những nỗ lực vượt khó; vui đón Tết Trung thu
cùng trẻ em tại cơ sở, cộng đồng; Hội chữ Thập đỏ huyện trích kinh phí thăm,
tặng quà một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
10. UBND các xã, thị trấn
Căn cứ vào Kế hoạch của huyện, xây dựng nội dung, kế hoạch chi tiết triển
khai các hoạt động Tết Trung thu ở đơn vị mình; chỉ đạo các ngành, đoàn thể
như: Văn hoá, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến
binh, Hội Nông dân… tổ chức Tết Trung thu vui vẻ, lành mạnh, an toàn, bổ ích
và tết kiệm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em đều được vui Tết Trung thu năm 2020.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, thị trấn,
các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung thiết thực để nâng cao
nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và 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 trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các
quyền cơ bản của trẻ em. Các nội dung 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
cho trẻ em trên địa bàn; biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt
đã giúp đỡ, ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được

4

học tập, được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá, văn nghệ, phát
triển năng khiếu...
- Chỉ đạo các ban, ngành triển khai tốt các hoạt động Tết Trung thu năm
2020, biểu dương, khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong dịp Tết Trung thu.
- Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020 của các xã,
thị trấn (có biểu mẫu kèm theo) về UBND huyện (qua phòng Lao động-TB&XH)
trước ngày 05/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và sở Lao động TB&XH tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020 của UBND huyện
Vĩnh Tường đề nghị các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, nghiêm túc
thực hiện theo nội dung kế hoạch./.
Nơi nhận:

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

- Sở LĐ-TB&XH;
- TT. Huyện uỷ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái
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