
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 883/UBND-VX                        

V/v tổ chức tết Trung thu  

năm 2022 trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Trà Cú, ngày  16 tháng  8  năm 2022 

       

                        Kính gửi:   
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 3511/UBND-KGVX ngày 16/8/2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân tỉnh về việc tổ chức tết Trung thu năm 2022 (đính kèm), Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em bảo đảm an 

toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19; thăm, tặng quà và tham gia vui tết Trung thu với trẻ em, quan 

tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc 

thiểu số, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tăng 

cường kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ tết Trung thu; chú 
trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi các sản phẩm, đồ 

chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, 

không phù hợp với trẻ em. 

2. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với  

các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các 

hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, lành 
mạnh, thiết thực, tiết kiệm, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Sau tết Trung thu năm 2022, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 14/9/2022. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tết Trung thu năm 2022 
cho trẻ em trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo thực 

hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; sau tết Trung thu, báo cáo 

kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo (qua Bảo hiểm xã hội huyện)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND huyện;  
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.                          

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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