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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Trung thu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện 
Nam Sách về tổ chức Tết Trung thu năm 2022. UBND xã xây dựng kế hoạch tổ 
chức Tết Trung thu với những nội dung như sau:

I - Mục đích, yêu cầu.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội 

hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thực hiện quyền của 
trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và các văn bản của Trung ương hướng dẫn, 
quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. 

- Triển khai các hoạt động đón Tết Trung thu từ xã đến các thôn, khu dân cư, 
bảo đảm tất cả trẻ em trong toàn xã được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an 
toàn, tiết kiệm và bổ ích. Định hướng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc, vui chơi giải trí lành mạnh. Huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, 
giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được vui Tết 
Trung thu. 

- Việc tổ chức các hoạt động tết Trung thu cho trẻ em gắn với công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II- Nội dung
1. Công tác tuyên truyền 
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, trang thông 

tin điện tử xã trước, trong và sau Tết Trung thu, tập trung vào các nội dung: 
- Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước. 
- Tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016; Nghị định số số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị 
số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp 
phòng, chống, bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Thông tin các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại xã. 
- Biểu dương những trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có 

tinh thần vượt khó vươn lên và những tấm gương người tốt, việc tốt đã giúp đỡ, 
ủng hộ trẻ em.

2. Tổ chức các hoạt động cho trẻ em 
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi bổ ích mang bản sắc 

văn hóa dân tộc cho trẻ em. Khuyến khích trẻ em sử dụng đồ chơi tự tạo, đồ chơi 



sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng. Tổ chức chương trình văn nghệ, chương 
trình vui đón Tết Trung thu phù hợp với điều kiện của thôn, khu dân cư để bảo 
đảm mọi trẻ em được vui đón Tết Trung thu. 

- Huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ tổ chức các hoạt động trong 
dịp Tết Trung thu. Tổ chức tặng quà cho trẻ em tập trung vào đối tượng trẻ em 
nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyệt tật,...

- Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại hai nhà trường Mầm non và Tiểu 
học&THCS Thanh Quang

3. Thời gian tổ chức : 
Trường mầm non tổ chức vào sáng 09/9/2022; trường TH&THCS tổ chức 

vào chiều 09/9/2022 (ngày mười bốn tháng Tám)
4. Kinh phí tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi được chi từ nguồn hỗ trợ của 

Huyện, Ngân sách xã và xã hội hóa (Hỗ trợ trường mầm non 6 triệu, trường 
TH&THCS 9 triệu).

III- Tổ chức thực hiện
1. UBND xã giao cho cán bộ Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với 

các đoàn thể, 2 nhà trường giúp UBND xã trong việc triển khai, hướng dẫn, kiểm 
tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn xã theo kế 
hoạch đề ra và báo cáo về UBND huyện (qua phòng Lao động TBXH huyện) theo 
quy định.

2. Các ngành, đoàn thể và cấp ủy, ban công tác mặt trận các thôn  tăng cường 
công tác truyền thông vận động xã hội quan tâm hơn nữa đối với công tác bảo vệ 
chăm sóc trẻ em.

3. Cán bộ văn hóa xã hội: Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo tính phù 
hợp với tâm lý trẻ em. 

4. Các nhà trường, các thôn phối hợp  tổ chức tốt Tết Trung thu cho Thiếu 
nhi trong nhà trường bằng các hoạt động thiết thực bổ ích, đảm bảo an toàn tạo 
không khí vui tươi, lành mạnh.

5. Đài truyền thanh xã: Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết 
Trung thu về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu gắn với nội dung xây dựng “xã, 
thị trấn phù hợp với trẻ em”, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống xâm 
hại cho trẻ em, xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “cộng đồng an toàn”, “trường học 
thân thiện”.

6. Trạm y tế xã: Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản 
xuất, cơ sở kinh doanh, nhất là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành 
cho trẻ em. Tham mưu cho UBND xã xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi 
phạm.Hướng dẫn các nhà trường thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh trong quá trình tổ chức Tết Trung thu cho các trẻ em đảm bảo an toàn.

7. Công an xã: Tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác an ninh trật 
tự và an toàn giao thông để tổ chức Tết Trung thu đảm bảo an toàn.



8 . Kế toán ngân sách xã: Tham mưu cho UBND xã bố trí và cấp kinh phí kịp 
thời cho các nhà trường; hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng quy 
định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Thanh 
Quang, UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể các nhà trường và các thôn phối 
hợp thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này và báo cáo  kết quả tổ chức Tết Trung 
thu về UBND xã  (qua công chức Lao động TBXH) trước ngày 12/9/2022./.
Nơi nhận:
- Phòng Lao động-TBXH;
- TT Đảng uỷ;
- Các thôn;
- Đoàn TN xã; 
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thảo
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