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  KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 03/2/2020 của UBND thành phố 

về thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020, để đảm bảo triển khai 

tốt các hoạt động Tết Trung thu 2020 gắn với các nội dung bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em; UBND thành phố lập kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn 

lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công 

tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và 

toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quan tâm chăm sóc 

mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội 

nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho trẻ em; Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ 

em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; 

2. Yêu cầu 

- 100% UBND các phường, xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt 

động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực phù hợp điều kiện thực tế địa 

phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

- Đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn Thành phố đều được vui Tết trung 

thu, trong đó ưu tiên, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ 

gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức các hoạt động, tạo cơ hội 

để trẻ em trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt được tham gia đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, bình đẳng, tiết 

kiệm và bổ ích, góp phần định hướng, giáo dục trẻ em vui chơi giải trí lành mạnh, 

giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc.  

- Huy động mọi nguồn lực, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các 

lực lượng xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt, trẻ em bị tai nạn, thương tích... được vui Tết Trung thu. 

- Tập trung tuyên truyền theo chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, 

chống xâm hại trẻ em”. Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến 

trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 



1. Tổ chức các hoạt động truyền thông 

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

hình, phát thanh, báo, tờ rơi, pano, áp phích, tài liệu truyền thông với các nội dung 

thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về công tác bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ em được tiếp 

cận 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 bảo vệ trẻ em (số 111); 

+ Thông tin các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em; 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 và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có những đóng 

góp, cống hiến cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại địa phương; 

phê phán, lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em. 

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

của trẻ em 

- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em tham 

gia các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh. Các hoạt động trong dịp Tết 

Trung thu cho trẻ em tập trung vào tổ chức liên hoan vui đón Tết trung thu, chương 

trình văn nghệ, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao, 

tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, giáo dục bản sắc văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc cho trẻ em. 

-  Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tổ chức các hoạt 

động Tết Trung thu cho trẻ em gắn với các hoạt động dạy và học một cách thiết 

thực, vui tươi và an toàn. 

- Khuyến khích trẻ em sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, hướng dẫn gia 

đình, cha, mẹ không mua đồ chơi kém chất lượng, kích động bạo lực trái với thuần 

phong, mỹ tục cho trẻ em. 

- Khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động như tự tạo đồ 

chơi, trò chơi, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi. Tạo 

điều kiện tổ chức các diễn đàn để trẻ em bày tỏ suy nghĩ, tình cảm, nguyện vọng 

của mình với gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, anh chị phụ trách và chính quyền địa 

phương. 

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

- Tổ chức vui Tết Trung thu cho tất cả các em ở các địa phương, đồng thời 

thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con gia đình 

nghèo,... nhân dịp Tết Trung thu và đầu năm học mới. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 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. Chỉ đạo, phối hợp các ngành tập trung thực hiện các nội dung trọng 

tâm: 

Tập trung truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và thực 

hiện quyền trẻ em; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt vì trẻ em; phê 

phán, lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Kiểm 

tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi có tính 

chấy bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp 

với lứa tuổi trẻ em, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Chỉ đạo, hướng dẫn 

các trường mầm non, tiểu học, phổ thông trên địa bàn tổ chức các hoạt động Tết 

Trung thu năm 2020 cho trẻ em gắn với các hoạt động dạy học một cách thiết thực, 

vui tươi, an toàn... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - TBXH: 

- Tham mưu cho UBND Thành phố Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ 

chức các hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn đạt mục đích và yêu cầu đề ra; chỉ 

đạo rà soát danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tham mưu thành lập 

Đoàn lãnh đạo thành phố trực tiếp tặng quà tết trung thu năm 2020 cho một số 

cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại hộ gia đình và các cháu đang được chăm sóc tại các 

cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động Tết Trung thu gắn các hoạt động tuyên 

truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các 

cấp;  

- Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em rà soát nắm thông tin về nhóm đối tượng 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà 

trong dịp Tết Trung thu. 

- Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị và UBND các phường, xã trong quá 

trình tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - truyền thông, Cổng thông tin điện tử 

thành phố đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và đưa tin kịp thời 

các hoạt động đón Tết Trung thu của trẻ em trên toàn thành phố. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tham dự và tặng quà tại các địa phương tổ chức Tết 

Trung thu và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Tết Trung thu năm 2020 

UBND thành phố và Sở Lao động - TBXH Hà Tĩnh. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Chỉ đạo tuyên truyền đến tận các phường, xã, cơ quan, đơn vị về 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; đặc biệt là các biện pháp nhằm 

hạn chế, ngăn chặn tai nạn thương tích đối với trẻ em. 

Chỉ đạo đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và đưa tin kịp thời 

các hoạt động đón Tết Trung thu của trẻ em trên toàn thành phố. 

3. Phòng Giáo dục – Đào tạo 



Phối hợp với Thành đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các trường học tổ chức vui Tết 

trung thu với các nội dung hướng tới một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ 

em, đảm bảo cho các em vui Tết trung thu bổ ích, an toàn. 

Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tổ chức các 

hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em một cách thiết thực, vui tươi và an toàn. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  

Chủ trì phối hợp với phòng Lao động – TBXH tham mưu UBND thành phố 

cấp kinh phí tổ chức thăm hỏi tặng quà các cơ sở trợ giúp trẻ em và các nội dung 

hoạt động thực hiện Kế hoạch. 

5. Các phòng: Kinh tế, Y tế: 

Phối hợp với các cơ quan chức năng, Đội kiểm tra liên ngành tăng cường 

công tác quản lý thị trường, kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với đơn vị, cá 

nhân vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng phục vụ Tết trung 

thu (đặc biệt là kẹo bánh và các loại đồ chơi nguy hiểm). 

Phòng Y tế tăng cường cập nhật tình hình dịch Covid -19 và tham mưu kịp 

thời các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết 

trung thu 2020. 

6. Công an thành phố: 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo về an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa 

bàn trong dịp Tết trung thu, đặc biệt là khu vực tổ chức lễ hội, các điểm vui chơi, 

các trục đường chính và các khu trung tâm Thành phố. 

7. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố: 

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết  và nâng cao chất lượng tuyên 

truyền về Tết trung thu năm 2020 trong các chương trình, chuyên trang, chuyên 

mục. 

Xây dựng phóng sự truyền hình tuyên truyền về Tết trung thu năm 2020 gắn 

với tuyên truyền những nội dung mới về thực hiện Luật trẻ em năm 2016, Chỉ thị 

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác 

bảo vệ trẻ em. 

8. Đội Quản lý trật tự đô thị 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị trong dịp Tết trung thu, đặc biệt là 

khu vực tổ chức lễ hội, các điểm vui chơi, các trục đường chính và các khu vực 

trung tâm Thành phố. 

9. Quỹ Bảo trợ trẻ em 

- Vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi, trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu. 

- Trích Quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tham mưu phân công các thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em 

thành phố đến từng phường, xã, đơn vị tham dự và trao quà. 

10. UBND các phường, xã: 



- Triển khai Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2020 tại địa phương. 

- Rà soát và lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị 

Đoàn lãnh đạo thành phố tặng quà trong dịp Tết Trung thu gửi về UBND Thành 

phố (qua phòng Lao động –TBXH) trước ngày 21/9/2020. 

- Phối hợp với các ban ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và đơn vị liên 

quan tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống tai nạn 

thương tích cho trẻ em trong dịp Tết trung thu. 

- Chỉ đạo tổ chức chương trình Tết trung thu tại xã, phường, khu dân cư thống 

nhất vào ngày 01/10/2020 (đúng ngày 15/8 âm lịch);  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao 

động – TBXH) trước ngày 05/10/2020. 

11. Đề nghị Thành đoàn Hà Tĩnh có kế hoạch triển khai, chủ trì chỉ đạo, 

hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Trung thu. 

12. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố phối hợp, chỉ đạo 

các cơ sở xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Trung 

thu tại các địa phương, đơn vị. 

13. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố phối hợp tổ 

chức các chương trình vui Tết trung thu tại cơ quan, đơn vị thống nhất thời gian 

theo Kế hoạch này. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 

- Ngày 28-30/9/2020 (tức ngày 12-14/8 âm lịch): Các cơ quan, đơn vị tổ chức 

Tết Trung thu cho trẻ em. 

- Ngày 01/10/2020 (tức ngày 15/8 âm lịch): UBND các phường, xã, khu dân 

cư tổ chức vui Tết Trung thu cho thiếu nhiên, nhi đồng./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động – TBXH; 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố 

- TT UB MTTQ, các đoàn thể thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố; 

- Các phòng: LĐTBXH, Văn hóa - TT, Giáo dục- 

ĐT, Y tế, Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Công an Thành phố; 

- Các đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Đội 

Quản lý TT đô thị; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, P.LĐTBXH (2). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                   

              
 

 
 

                Phạm Hùng Cường 
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