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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND TP.Hà 

Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu 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 xã lập kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH: 

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 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, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em để triển khai thực hiện hiệu 

quả Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em.  

2. Tổ chức các hoạt động, tạo cơ hội để trẻ em trên địa bàn xã, 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.  

3. 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. 
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 vùng 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 trên địa bàn tổ chức các hoạt động 

Tết Trung thu cho trẻ em gắn với các hoạt động trong năm học mới 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 11 thôn, 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, các thôn 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 trong năm học mới một 

cách thiết thực, vui tươi, an toàn... 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VHXH: 

1. Ban Văn hóa xã hội 

- Triển khai, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn xã 

đúng mục đích và yêu cầu đề ra.  



- Hướng dẫn các hoạt động tết trung thu gắn với những nội dung về bảo vệ 

và chăm sóc trẻ em như: “Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, “Phòng chồng 

tai nạn thương tích cho trẻ em”.... 

-  Lập kế hoạch trao quà cho trẻ em dưới 16 tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn căn cứ vào danh sách của Ban dân số cung cấp.  

- Tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Tết trung thu 

năm 2020 cho UBND thành phố và phòng LĐTBXH. 

- Văn hóa thông tin làm tốt công tác tuyên truyền theo các nội dung tuyên 

truyền đề ra trong Kế hoạch. 

2. Đoàn thanh niên: Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với chi đoàn các thôn 

thực hiện công tác văn hoá văn nghệ, các hoạt động vui chơi lành mạnh cho trẻ 

em trong ngày tết trung thu, đặc biệt là trong đêm hội trăng rằm được tổ chức ở 

nhà văn hoá thôn. 

3. Hội khuyến học: Chỉ đạo chi hội khuyến học tổ chức huy động nguồn xã 

hội hóa để tổ chức công tác khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc; khuyến 

khích, động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Việc tổ chức trao thưởng, khuyến khích khuyến học đảm bảo trang trọng, ý 

nghĩa, thiết thực, đúng đối tượng nhằm tạo tính thi đua trong học tập giữa các cháu 

học sinh. 

4. Hội Phụ nữ: Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp chi hội phụ nữ ở các thôn 

tham gia tổ chức ngày hội trung thu đạt kết quả cao và ý nghĩa. Chỉ đạo, hướng 

dẫn và phối hợp với cộng tác viên dân số ở các thôn lập danh sách trẻ em dưới 16 

tuổi tham gia tết trung thu, danh sách cấp quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn của từng thôn. 

5. Công an xã: Tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trong 

đêm tổ chức tết trung thu cho các em ở các thôn, đảm bảo cho các em được vui 

chơi an toàn. 

6. Trạm y tế xã: Trạm 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. 

7. Văn phòng UBND xã: Lập danh sách phân đoàn cho cán bộ phụ trách về 

tham dự và trao quà cho trẻ em ở các thôn. 

8.  Ban công tác Mặt trận các thôn 

- Ban công tác Mặt trận thôn triển khai, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Tết 

Trung thu trên địa bàn thôn đúng mục đích và yêu cầu đề ra. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tết trung thu tại đơn vị mình. 

- Ban công tác Mặt trận thôn, cộng tác viên dân số thôn phối hợp rà soát lập 

danh sách trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ em khuyết tật 

nặng, bệnh tật nặng, trẻ em mồ côi hộ khó khăn; Trẻ em trong hộ nghèo có thành 

tích học tập giỏi, xuất sắc) đảm bảo đúng, công bằng cho trẻ em và gửi danh sách 

về cho UBND xã để lập danh sách đề nghị cấp quà cho các em. 

- Đăng ký ngày tổ chức gửi về UBND xã để UBND xã có kế hoạch phân 

công đoàn về tham dự. 



Yêu cầu các thôn tổ chức thực hiện đúng mục đích và yêu cầu đề ra, đảm bảo 

cho mọi trẻ em đều được tham gia ngày hội trung thu trong không khí vui tươi, ý 

nghĩa và tiết kiệm. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2020 của UBND xã Thạch 

Hạ, để nghị các Ban nghành, đoàn thể có liên quan, Ban công tác Mặt trận, thôn 

trưởng các thôn nghiêm túc thực hiện đúng mục đích và yêu cầu đã đề ra trong 

Kế hoạch./. 
Nơi nhận: 
- Phòng Lao động – TBXH (B/c); 

- Đảng ủy; 

- HĐND;         Báo cáo 

- UBMTTQ; 

- Ban Công an;  

- Hội PN xã;  

- Đoàn TN xã. 

- 11 thôn; 

- Lưu VP.UB  
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