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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Trung thu năm 2017

Trên cơ sở Kế hoạch số 59/KH.SLĐTBXH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang và Kế hoạch liên tịch số
52-KHLN/TĐTN-SLĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2017 về tổ chức Tết Trung
thu năm 2017;
Căn cứ điều kiện, tình hình của địa phương, UBND huyện Châu Thành ban
hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2017 trên địa bàn huyện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và
toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tạo cơ hội để tất cả
các em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc diện hộ nghèo trên địa
bàn huyện được tham gia đón Tết Trung thu, vui chơi các trò chơi truyền thống,
giải trí lành mạnh, bổ ích, nhằm định hướng, giáo dục trẻ em tham gia giữ gìn
bản sắc văn hóa dân tộc.
- Huy động các nguồn lực trong xã hội, đồng thời tranh thủ sự quan tâm
của các cấp, các ngành để chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt được đón Tết Trung thu, Tết dành cho trẻ em, tạo không khí
vui tươi, phấn khởi cho các em bước vào năm học mới.
- Các hoạt động Tết Trung thu phải đảm bảo an toàn, vui tươi, bình đẳng,
tiết kiệm, bổ ích và thật ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa
phương, đơn vị.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông:
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nội dung và hình thức
phong phú. Tạo cơ hội cho trẻ em được tiếp cận những thông tin phù hợp với
trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em.
- Các nội dung tập trung tuyên truyền trong dịp Tết Trung thu:
+ Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; của Tỉnh ủy HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang trên Trang Thông tin điện tử của
huyện.
+ Các văn bản pháp luật, chính sách, chương trình dành cho trẻ em như:
Luật Trẻ em năm 2016; Chương trình bảo vệ trẻ em; Chương trình thúc đẩy
quyền tham gia của trẻ em; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ
em; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020.

+ Thông tin các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại địa
phương; biểu dương những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có tinh
thần vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống và những tập thể, cá nhân tiêu
biểu có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.
- Các điểm tổ chức Tết Trung thu năm 2017:
+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Hậu Giang và UBND
huyện phối hợp tổ chức Tết Trung thu điểm cấp tỉnh tại xã Đông Phú.
+ Tổ chức điểm cấp huyện tại xã Đông Phước.
2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em:
- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sinh
động, hấp dẫn để thu hút trẻ em tham gia; đồng thời thông qua các hoạt động
nhằm giáo dục trẻ em gìn giữ bản sắc tốt đẹp của dân tộc.
- Việc tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Trung thu cho trẻ em tập trung
vào: tổ chức chương trình vui đón Trung thu, chương trình văn nghệ, thể thao,
tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống…
khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động như tự làm đèn
Trung thu, tự tạo đồ chơi, trò chơi dân gian, phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của
từng địa phương, đơn vị.
3. Tổ chức các hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ
em:
Vận động các nguồn lực để tổ chức các sự kiện, hoạt động cho trẻ em vui
Tết Trung thu. Vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ
quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo điều kiện tốt
nhất cho các em được vui Tết Trung thu và tham gia các hoạt động vui chơi, giải
trí lành mạnh, bổ ích, thiết thực.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:
- Phối hợp với Huyện đoàn, UBND xã Đông Phú và các cơ quan, đơn vị có
liên quan tham mưu UBND huyện trong mọi công tác phối hợp với Sở Lao động
Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, tổ chức Tết Trung thu năm 2017 tại xã Đông
Phú (điểm của tỉnh), vào lúc 18 giờ 00’, ngày 04 tháng 10 năm 2017.
- Phối hợp với Huyện đoàn và UBND xã Đông Phước tổ chức Tết Trung
thu tại xã Đông Phước (điểm của huyện), vào lúc 18 giờ 00’, ngày 02 tháng 10
năm 2017.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.
- Phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức vận động quà
tặng cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2017.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu trên địa
bàn huyện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 09 tháng 10 năm
2017.
2. Phòng Giáo dục và Đào tao:
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- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn (mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung
học cơ sở) tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi năm 2017 đảm bảo an
toàn, vui tươi, bình đẳng, tiết kiệm, bổ ích và thật ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn
của từng đơn vị.
- Vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn ủng hộ
tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo
điều kiện tốt nhất cho các em được vui đón Tết Trung thu và hưởng ứng các hoạt
động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích, thiết thực.
3. Phòng Y tế:
Phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức kiểm tra an toàn vệ
sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm
đón Tết Trung thu… trên địa bàn huyện.
4. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
Phối hợp tổ chức tốt công tác bảo vệ, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an
toàn giao thông trước, trong và sau đêm Tết Trung thu tại xã Đông Phú.
5. Huyện đoàn:
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cho các
em đón Tết Trung thu năm 2017 tại xã Đông Phú (điểm của tỉnh) và xã Đông
Phước (điểm của huyện).
- Hướng dẫn Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tham mưu cho Đảng ủy,
UBND các xã, thị trấn tổ chức Tết Trung thu năm 2017 cho các em thiếu nhi trên
địa bàn đơn vị mình.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sinh
động, hấp dẫn để thu hút trẻ em tham gia; đồng thời thông qua các hoạt động
nhằm giáo dục trẻ em gìn giữ bản sắc tốt đẹp của dân tộc.
- Tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Trung thu cho trẻ em như: tổ chức
chương trình vui đón Trung thu, chương trình văn nghệ, thể thao, tham quan, tìm
hiểu di tích lịch sử, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống như đèn trung thu, tự
tạo đồ chơi, trò chơi dân gian, phù hợp với lứa tuổi, điều kiện và tình hình của
từng xã, thị trấn.
6. Liên đoàn Lao động:
- Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ
chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong các công đoàn cơ sở trực thuộc.
- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức đón Tết Trung thu cho
con em của công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể
thao, Đài Truyền thanh huyện:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa ngày Tết Trung thu năm 2017;
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo
dục, bảo vệ trẻ em.
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- Đài Truyền thanh đưa tin các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu năm
2017 trên địa bàn huyện; nêu gương các cá nhân vượt khó học tốt, vượt khó vươn
lên trong cuộc sống trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Trung thu năm 2017.
8. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện:
Phối hợp tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu năm 2017. Tham gia
tuyên truyền ý nghĩa ngày Tết Trung thu cho hội viên, đoàn viên trên địa bàn
huyện. Vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn
ủng hộ tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
9. UBND các xã, thị trấn:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Trung thu năm 2017 cho các em
thiếu nhi trên địa bàn đơn vị mình đảm bảo an toàn, vui tươi, bình đẳng, tiết
kiệm, bổ ích và thật ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn của đơn vị.
- Riêng UBND xã Đông Phú, Đông Phước phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện đoàn tổ chức cho các em đón Tết Trung thu năm
2017 trên địa bàn đơn vị mình.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2017 trên địa bàn huyện.
Đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện và báo
cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu năm 2017 của đơn vị mình chậm nhất ngày
06 tháng 10 năm 2017 qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp,
báo cáo UBND huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH;
- Tỉnh đoàn;
- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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