
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 
 

Số: 60/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Cú, ngày  18 tháng  8 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động tết Trung thu 

năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện 

 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 1827/KH-SLĐTBXH ngày 15/8/2022 của Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tết Trung thu năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú xây dựng kế hoạch tổ chức tết Trung thu 
năm 2022 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 
em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã 

hội trong việc chăm lo cho trẻ em. 

- Nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc 

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

2. Yêu cầu  

- Tổ chức các hoạt động tết Trung thu phù hợp với tình hình của địa 
phương, cộng đồng; tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành 
cho trẻ em trên các phương tiện thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật vào dịp tết Trung thu.  

- Tổ chức các hoạt động cần ưu tiên và tạo điều cho trẻ em vùng sâu, vùng 

đồng bào dân tộc, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tham gia. 

 3. Chủ đề  

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và Thiếu nhi Trà Cú học tập và làm theo lời Bác. Tết trung thu là dịp nhắc 

nhở các em thiếu nhi thi đua học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đồng thời 
đẩy mạnh tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tầng lớp 

nhân dân, huy động các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chủ 
đề Trung thu năm 2022 “Trung thu nhớ Bác”. 

4. Thông điệp truyền thông  

- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình. 

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. 
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- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.  

- Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.  

- Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. 

- Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. 

- Số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG  

- Bảo đảm tổ chức vui tết Trung thu an toàn, lành mạnh cho trẻ em; giữ 
gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức các hoạt động phù hợp với tình 

hình thực tế, tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng 
bằng các hình thức và nội dung phù hợp phục vụ tết Trung thu, nhằm nâng cao 

nhận thức của các ngành, cộng đồng - xã hội về trách nhiệm Bảo vệ chăm sóc và 
giáo dục trẻ em. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan, đơn vị 
có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tết Trung thu cấp huyện 

tại thị trấn Định An gắn với các hoạt động như: Hội thi lồng đèn, văn nghệ, tặng 
quà cho các em học lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc 

biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi.  

- Đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp các điểm trường học tổ chức nhiều hoạt 

động phong phú, đa dạng hướng về trẻ em nhân ngày tết Trung thu, nhằm thu 
hút đông đảo trẻ em tham gia như: Tạo sân chơi các em giao lưu học tập lẫn 

nhau trong những ngày đầu năm học mới (2022- 2023), thăm hỏi động viên các 
gia đình đang gặp khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em 

thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

- Vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em, đóng 

góp vật chất để tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU 

1. Thời gian: ngày 09/9/2022. 

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Định An.  

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ cho Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội tổ chức tết Trung thu cho trẻ em năm 2022.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tổ chức tết Trung thu cấp huyện tại thị trấn định An, với các hoạt động 

cụ thể như: tổ chức Hội thi lồng đèn, văn nghệ thiếu nhi, tặng 200 phần quà cho 
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các em thiếu nhi thị trấn Định An (mỗi phần quà gồm 01 hộp bánh Trung thu và 
lồng đèn). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đi thăm 07 trẻ 

em mồ côi có cha hoặc mẹ bị tử vong do dịch bệnh Covid-19. 

- Phối hợp với Huyện đoàn phát động đoàn viên tham gia các hoạt động 

vui tết Trung thu. Phối hợp và đề nghị Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo các 
Công đoàn cơ sở phối hợp lãnh đạo cơ quan tổ chức vui tết Trung thu cho con 

em của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tổ chức các 

hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh vui Trung thu trong toàn huyện. 

- Chỉ đạo các điểm trường tại thị trấn Định An tổng hợp danh sách các em 

tham gia hội thi lồng đèn, nhận quà tết Trung thu gửi về Ban Tổ chức tết Trung 
thu cấp huyện (qua Phòng Lao động- Thương binh và xã hội), chậm nhất ngày 

06/9/2022.  

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Định An chuẩn bị hội trường, sân 
khấu, khẩu hiệu, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ... 

- Xây dựng chương trình văn nghệ thiếu nhi, chọn tiết mục văn nghệ phù 
hợp với trẻ em. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện cho các đội 

văn nghệ ở các điểm Trường giao lưu văn nghệ. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về ngày Hội tết Trung thu 
năm 2022 trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 

của tết Trung thu, tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho trẻ em, hướng 
trẻ em tham gia vào các trò chơi dân gian thuyền thống.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2022; vận 

động các nhà hảo tâm đóng góp vật chất để tặng quà Trung thu cho trẻ em, đặc 
biệt chú trọng đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em 

thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

- Riêng Ủy ban nhân dân thị trấn Định An phối hợp với Ban Tổ chức tết 

Trung thu huyện tổ chức các hoạt động Trung thu theo Kế hoạch của Ủy ban 
nhân dân huyện. 

  Trên đây là kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2022, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 
tổ chức triển khai thực hiện. Kết thúc tết Trung thu, tổng hợp báo cáo kết quả 

hoạt động về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và 
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Xã hội huyện) trước ngày 13/9/2022 để tổng hợp, báo các Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- Các đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

Tăng Thị Thắm  
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