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IaHla, ngày 30 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện về Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022.
Tổ chức Trung thu cho trẻ em là hoạt động mang tính truyền thống, là phong
tục của dân tộc ta, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, các
cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với trẻ em.
Để các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã được hưởng thụ và tham gia đầy đủ các
hoạt động vui Tết trung thu năm 2022; Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch tổ
chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã
hội đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định của Luật trẻ em,
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
- Tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi lành mạnh, được phát triển toàn diện
trong môi trường an toàn và thân thiện; định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc.
- Vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tổ chức các hoạt động đảm bảo trẻ em tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn,
bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích, phù hợp và đảm bảo an toàn phòng chống CoVid 19.
2. Yêu cầu
Các hoạt động cần bám sát chủ đề Tết trung thu năm 2022 trên cơ sở hướng
dẫn Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về Tổ
chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022.
Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động vì trẻ em thiết thực,
đảm bảo trê em đảm bảo trẻ em tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn.
II. Nội dung:
1. Tổ chức vui Tết Trung thu tại tất cả 8 thôn, làng:
- Thời gian tổ chức: Thời gian từ ngày 08-10/9/2022 ( từ 13 đến 15/8 âm lịch);
tùy vào tình hình thực tế tại các thôn để chọn thời gian tổ chức phù hợp.
- Địa điểm tổ chức: tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông:
Tăng cường và thay đổi các hình thức tuyên truyền để tạo cơ hội cho trẻ em
được tiếp cận với những thông tin phù hợp với trình độ lứa tuổi, mức độ trưởng
thành và phát triển của trẻ nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em.
- Các nội dung tuyên truyền:
+ Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước.
+ Luật Trẻ em năm 2016, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật trẻ em, Chỉ
thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 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 trên địa bàn.
+ Biểu dương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ
em đồng bào dân tộc thiểu số có tinh thân vượt khó vươn lên và những tấm gương
người tốt việc tốt đã giúp đỡ, ủng hộ trẻ em.
3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em:
Tổ chức các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em tham gia, khuyến
khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi truyền thống; không mua và sử
dụng đồ chơi độc hại, không lành mạnh, bạo lực tặng trẻ em.
Tổ chức các chương trình văn nghệ, chương trình vui đón Tết Trung thu, các
cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, múa lân sư rồng, văn nghệ,
thể thao … phù hợp với điều kiện của từng thôn làng.
Các xã, thị trấn còn lại huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân ủng
hộ, hỗ trợ để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu.
4. Tổ chức vận động các nguồn lực xã hội:
UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí để các thôn tổ chức trung thu cho các
cháu còn lại hệ thống chính trị thôn huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá
nhân ủng hộ, hỗ trợ để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu.
Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực quỹ để tặng
quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em
đều được vui Tết Trung thu.
III. Kinh phí thực hiện:
- UBND xã: hỗ trợ cho 1 thôn 500.000đ.
- Tổng kinh phí : 8 thôn x 500.000đ/thôn = 4.000.000đ
- Còn lại hệ thống chính trị 8 thôn vận động các cá nhân, tổ chức trên địa bàn
thôn ủng hộ, hỗ trợ để có thêm kinh phí tổ chức trung thu cho các cháu vui tươi và
tiết kiệm.
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IV. Tổ chức thực hiện:
1. công chức văn hóa xã hội:
- Tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các thôn làng tổ
chức tốt các hoạt động Tết Trung thu năm 2022.
2. Đoàn thanh niên xã:
- Chỉ đạo các chi đoàn thôn chuẩn bị các trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ
tham gia tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thôn
mình
- Tăng cường các hình thức truyền thông trong tổ chức Đoàn về quyền trẻ em,
đặc biệt là quyền được bảo vệ và tham gia vào các vấn đề trẻ em.
3. công chức Văn hóa – Thông tin xã:
- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền Tết Trung thu tại
trung tâm xã.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động nhân dịp Tết Trung
thu trên địa bàn xã; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quản lý các điểm vui
chơi, giải trí cho trẻ em phải đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho
trẻ em.
4. Công An xã:
- Chỉ đạo và cử cán bộ giữ gìn trật tự, đảm bảo an ninh, an toàn cho Lễ hội Tết
Trung thu trên địa bàn xã.
- Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm
việc kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích
động, phản giáo dục, chứa chất độc hại nguy hiểm cho trẻ em.
- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa
bàn và tại các điểm tổ chức Trung thu cho trẻ em, tăng cường các biện pháp phòng
chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết trung thu trên địa bàn
xã.
5. Ban vệ sinh an toàn thực phẩm của xã:
Tăng cường kiểm tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở
sản xuất, chế biến, buôn bán kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi. Tập trung
kiểm tra vào những mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như:
Hoa quả, bánh, kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em ...
6. Công chức tài chính kế toán: Chuẩn bị kinh phí hỗ trợ cho các thôn tổ
chức trung thu cho các cháu kịp thời và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.
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7. Các ban ngành, đoàn thể xã: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với
các thôn làng tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực cho trẻ em trong dịp Tết
trung thu năm 2019 đảm bảo an toàn, lành mạnh, bổ ích.
8. Hệ thống chính trị 8 thôn làng:
Triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND xã tổ chức Tết Trung thu cho
trẻ em tại địa bàn thôn.
Tổ chức vận động các cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, các hộ
gia đình ủng hộ kinh phí tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em.
Bố trí lựa chọn địa điểm, thời gian phát quà Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo
an ninh, an toàn với tình hình dịch bệnh Covid-19, vệ sinh sạch sẽ.
Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu cho trẻ em tại địa bàn thôn về UBND xã
trước ngày 11/09/2022 ( 16/8 âm lịch).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2022.
UBND xã đề nghị các thôn làng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- Thường trực Đảng ủy(b/c);
- CT, các PCT HĐND-UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã (t/h);
- Hệ thống chính trị 8 thôn (t/h);
- Lưu; VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đình Bình

4

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ IAHLA

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

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA TỔ CHỨC TẾT
TRUNG THU TẠI CÁC THÔN
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Tong Ket
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Hra
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Tai Pêr
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Cây Xoài

Họ và tên
Nguyễn Thị Huyền

Lê Thị Ân, Nguyễn Thị Anh
Dung
Bùi Văn Khoa, Ksor Hưi
Đặng Văn Bình
Lê Văn Minh, Rah Lan Thanh
Nguyễn Văn Thắng
Trương Thị Ánh Tuyết
Bùi Thị Thuận, Phan Văn Vũ
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