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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

  

Số:             /UBND-LĐTBXH 

V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  
 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 8 năm 2022 

                Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt 

Nam, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân với nhiều hoạt 

động thiết thực, chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 

nghèo, góp phần tạo điều kiện để tất cả trẻ em được phát triển toàn diện, bình đẳng 

trong một xã hội an toàn, lành mạnh. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Công văn số 442/UBND-

VP7 ngày 12/8/2022 về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022; Công văn số 

1573/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 15/8/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh 

Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2022. Để tất cả trẻ em trên 

địa bàn huyện được đón Tết Trung thu vui vẻ, bổ ích, an toàn và tiết kiệm, góp phần 

tạo điều kiện cho trẻ em phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và tinh thần, UBND 

huyện tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 và đề nghị các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, với những 

hoạt động trọng tâm sau: 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông. 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, sự đóng góp của 

cộng đồng xã hội hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phổ biến, giáo 

dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, cộng đồng và trẻ em các kiến 

thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh 

thần cho trẻ em; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và hệ thống 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương ... 

-  Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước. 

- Thông tin về những hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em của địa 

phương, đơn vị trên địa bàn; biểu dương tấm gương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em thuộc hộ nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên; những tấm gương người tốt, việc 

tốt đã giúp đỡ, ủng hộ trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi 

phạm quyền trẻ em... 

2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em bảo đảm an toàn, 

lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm. 

- 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, bổ ích; chú trọng bảo vệ sức 

khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng 

bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi mang tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất 

lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. 
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- Tổ chức các chương trình văn nghệ, chương trình vui đón Tết Trung thu, cắm 

trại, thể thao, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, múa lân sư 

rồng... phù hợp với điều kiện của từng địa phương để bảo đảm mọi trẻ em được vui 

đón Tết Trung thu. 

- Tổ chức Trại thu theo đơn vị xã, thị trấn hoặc các điểm đón Tết Trung thu 

theo địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư kết hợp liên hoan văn nghệ, vui chơi 

giải trí lành mạnh, bổ ích. 

 3. Đẩy mạnh công tác vận động, huy động các nguồn lực từ các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân để hỗ trợ cho trẻ em nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được đón Tết 

Trung thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực. 

 4. Tổ chức các hoạt động tặng quà, học bổng... cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt; trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi; trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị 

dài ngày; trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; trẻ em sống trong các gia 

đình hộ nghèo, hộ cận nghèo...  

 5. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ 

sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử 

lý kịp thời việc kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo 

lực, phản giáo duc, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với lứa tuổi 

trẻ em. 

          6. Tổ chức thực hiện. 

6.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt động 

Tết Trung thu năm 2022. 

- Tham mưu cho Hội đồng bảo trợ Quỹ BTTE huyện lựa chọn hình thức tặng 

quà và mức quà tặng để HĐBT Qũy BTTE huyện tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn trong dịp Tết Trung thu năm 2022. 

 - Đẩy mạnh công tác vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em của huyện; tập 

trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, trẻ em nghèo, trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh covid-19... 

- Tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 về Sở Lao 

động -TB&XH tỉnh Nam Định kịp thời theo quy định. 

 6.2. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm VH-TT-TT: 

 - Kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền việc kinh doanh các 

loại văn hóa phẩm, đồ chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc 

hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động như băng zôn, khẩu hiệu, panô, 

áp phích tại các khu vui chơi dành cho trẻ em, hướng trẻ em tới các hoạt động bổ ích 

để phát triển cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.  

- Tăng cường thời lượng chương trình phát sóng về các nội dung: Phổ biến 

chính sách của Nhà nước, sự đóng góp của cộng đồng xã hội hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt; các chuyên mục sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giải trí dành 

cho trẻ em; đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và các hoạt động Tết 

Trung thu của trẻ em trên địa bàn huyện. 
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 6.3. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện:  

- Tăng cường hoạt động kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra giám 

sát các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Đẩy 

mạnh tuyên truyền về công tác phòng dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Bảo đảm cung cấp thuốc, dịch vụ có chất lượng phục vụ công tác phòng 

bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là các bệnh dịch lây lan và ngộ độc thực phẩm; 

phát hiện, cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. 

 6.4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Đội quản lý thị trường số 1. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường công tác kiểm 

tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các 

sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc 

hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. 

6.5. Công an huyện:  

Chỉ đạo tăng cường các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, 

đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực trường học, khu vực 

vui chơi, giải trí, Trại thu…. 

6.6. Phòng Giáo dục - Đào tạo: 

 Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để các em học 

sinh tham gia các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình địa phương, cộng 

đồng dân cư. Phối hợp với Đoàn TNCSHCM huyện quản lý tốt học sinh trong hoạt 

động Trại thu, gắn hoạt động Tết Trung thu với triển khai các hoạt động thực hiện 

chủ đề năm học mới. 

6.7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động Tết Trung 

thu. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn sử dụng và quyết toán kinh phí 

tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 theo đúng quy định tài chính hiện 

hành. 

 6.8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện và các hội đoàn thể: 

Vận động các tổ chức thành viên, Hội viên tích cực tham gia, ủng hộ nguồn lực  

hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tham gia ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, từ 

đó có điều kiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Trung thu. Động viên 

các tầng lớp nhân dân chung sức cùng cấp Ủy, Chính quyền các cấp, tích cực tham 

gia tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022. 

 6.9. Đề nghị Đoàn TNCSHCM huyện: 

Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục 

thiếu niên nhi đồng; tham mưu tổ chức và hướng dẫn nội dung hoạt động Trại thu; 

lồng ghép hoạt động Trại thu với nâng cao chất lượng sinh hoạt đội; phát động phong 

trào Đoàn viên, thanh niên giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Trung thu. 

6.10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em 

phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương. 

- Tổ chức trại thu theo đơn vị xã, thị trấn hoặc tổ chức các điểm đón Tết trung 

thu theo địa bàn xóm/tổ dân phố/khu dân cư kết hợp liên hoan văn nghệ, vui chơi, 
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giải trí an toàn, lành mạnh, bổ ích tạo điều kiện thu hút trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 

trẻ em nghèo có cơ hội hòa nhập cộng đồng. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về các 

hoạt động đón Tết Trung thu trên địa bàn. 

- Bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các điểm đón Tết Trung thu.     

- Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, các nhà hảo tâm và các 

tầng lớp nhân dân ủng hộ vật chất, tinh thần cho Trại thu, điểm đón Tết Trung thu để 

trẻ em có điều kiện tham gia đông đủ, vui tươi, an toàn, lành mạnh. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng, các trường học phối hợp chặt chẽ với các Đoàn 

thể tại địa phương, nhất là Đoàn TNCSHCM tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Trung 

thu cho trẻ em. 

- Chủ động tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, 

trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… 

- Bình xét công khai, lựa chọn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị 

được tặng quà của Hội đồng bảo trợ Qũy BTTE huyện dịp Tết Trung thu năm 2022 

báo cáo về HĐBT Qũy BTTE huyện (qua phòng LĐ-TB&XH) kịp thời theo quy định. 

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động thăm, tặng quà của Đoàn đại biểu 

Lãnh đạo huyện tại các xã, thị trấn. 

 Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa 

bàn huyện. UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; 

UBND các xã, thị trấn quan tâm tổ chức thực hiện đồng thời báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện (qua phòng Lao động -TB&XH) trước ngày 15/9/2022 để tổng 

hợp, báo cáo Sở Lao động -TB&XH tỉnh Nam Định kịp thời theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   

- Sở Lao động -TB&XH tỉnh Nam Định; 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên HĐBT Quỹ BTTE huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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