
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 207 /KH-UBND Đình Lập, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 875/UBND- KGVX ngày 23/8/2019 của UBND 

tỉnh về tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019; Kế hoạch số 100/KH-

SLĐTBXH ngày 30/8/2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về tổ chức 

các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2019. UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ 

chức Tết Trung thu năm 2019 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

  - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá 

nhân, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

 - Tạo cơ hội cho mọi trẻ em được đón Tết Trung thu, vui vẻ, an toàn, bình 

đẳng, lành mạnh và ý nghĩa, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số. 

 - Tăng cường công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực của 

các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân gia đình và toàn xã hội cho công tác 

bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. 

 2. Yêu cầu 

 -  100% UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức các 

hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp tình hình thực tế địa phương, 

đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả và mọi trẻ em sống trên địa 

bàn đều được vui Tết Trung thu. 

- Quan tâm thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; 

tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo 

dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.  

- Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em, thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình 
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và vận động các nguồn lực từ xã hội nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành 

mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em. 

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

 1. Tổ chức các hoạt động truyền thông 

 - Tăng cường và đổi mới các hình thức truyền thông và vận động xã hội 

để tạo cơ hội cho trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp với độ tuổi, giới 

tính, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em nhằm bảo đảm các quyền 

của trẻ em. 

 - Các nội dung tập trung truyền thông trong dịp Tết Trung thu: 

 + Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành 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. 

 + Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước.  

 + Thông tin các hoạt động tổ chức Tết trung thu cho trẻ em trên địa bàn. 

 + Biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt nhận đỡ 

đầu giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, trẻ em vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học 

tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, biểu dương trẻ 

em có tinh thần vượt khó vươn lên học tập tốt. 

 2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em 

 - Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em 

tham gia các hoạt động vui chơi , giải trí an toàn, lành mạnh; định hướng, giáo 

dục trẻ em giữ gìn bản sắc của dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi 

truyền thống; khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động như 

tự tạo đồ chơi, trò chơi, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, bóng đá, cầu 

lông, sinh hoạt câu lạc bộ phù hợp với lứa tuổi; Không mua đồ chơi kém chất 

lượng, có tính kích động, bạo lực để tặng trẻ em.  

 - Tổ chức các chương trình văn nghệ, chương trình vui đón Tết Trung thu, 

cắm trại, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, múa lân sư tử, 

văn nghệ, thể thao, thăm quan, tìm hiểu di tích lịch sử, chiếu phim… phù hợp với 

từng điều kiện của đơn vị, các huyện. thành phố. 
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 3. Tổ chức các hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho 

trẻ em 

- UBND huyện tổ chức 03 Đoàn đến thăm và tặng quà Tết Trung thu tại 

07 trường học trên địa bàn huyện (có danh sách trường đến thăm tặng quà kèm 

theo). 

 - Các cấp, các ngành tăng cường vận động các nguồn lực trong cộng đồng 

để tổ chức các hoạt động tặng quà và hoạt động cho trẻ em vui Tết Trung thu.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động, Thƣơng binh, Xã hội - Dân tộc 

- Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chủ trì hướng 

dẫn, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn triển khai các hoạt 

động vui Tết Trung thu năm 2019 theo Kế hoạch đã đề ra. 

- Chuẩn bị 07 suất quà cho các Đoàn lãnh đạo UBND huyện đến thăm, 

tặng quà tại các trường học, mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng, kinh phí trích 

từ nguồn đảm bảo xã hội huyện. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện và 

tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trước ngày 17/9/2019. 

2. Phòng giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động Tết Trung thu đảm bảo 

thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Thông báo thời gian thăm, tặng quà của Đoàn lãnh đạo UBND huyện 

đến các trường học được thăm, tặng quà năm 2019. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Tăng cường các 

hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thư chúc Tết Trung thu của Chủ 

tịch nước, các hoạt động tổ chức vui Tết trung thu năm 2019 trên địa bàn huyện. 

4. Đề nghị Huyện đoàn và Liên đoàn Lao động huyện 

- Huyện Đoàn: Tổ chức “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi 

Lạng Sơn” cho thiếu nhi trên địa bàn huyện (từ các thôn, khu đến xã, thị trấn), 

đảm bảo 100% các em thiếu nhi đang sinh sống ở địa bàn dân cư được tham gia. 

- Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn tổ chức, tổng hợp kết quả các 
hoạt động nhân ngày Tết Trung thu năm 2019 tại các đơn vị công đoàn cơ sở trực 
thuộc. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em 

trên địa bàn, đảm bảo mọi trẻ em đều được vui Tết Trung thu. 
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- Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ để tăng thêm nguồn lực tổ 

chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em. 

Lưu ý: Các thành phần tham gia tặng quà đi xe chung do Văn phòng 
HĐND và UBND huyện bố trí. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu 
năm 2019 về UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 
tộc) trước ngày 16/9/2019 theo đề cương đính kèm./. 

 

Nơi nhận:                                                         
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;   

- UBMTTQVN huyện;            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện, 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

TRƢỜNG HỌC ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày     /9/2019 của UBND huyện Đình Lập) 

     
STT Tên trƣờng Thành phần Đoàn Thời gian Phƣơng tiện 

Đoàn 1 

Tiểu học I, xã Thái Bình 
Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBND huyện. 

- Thành viên gồm đại diện các đơn vị: Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, phòng Tư pháp, Phóng 

viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

12/9/2019 
Xe UBND 

huyện  
PTDTBT THCS xã Thái Bình 

THCS thị trấn Nông Trường 

Đoàn 2 

PTDTBT THCS xã Bắc Xa 
- Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBND huyện. 

- Thành viên gồm đại diện các đơn vị: Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện; phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện. 

13/9/2019 
Xe UBND 

huyện  
Tiểu học II xã Bính Xá 

Đoàn 3 

THCS xã Đình Lập - Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBND huyện. 

- Thành viên gồm đại diện các đơn vị: Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Huyện đoàn huyện; 

phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

13/9/2019 
Xe UBND 

huyện  

PTDTBT THCS xã Bắc Lãng 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị có trong thành phần Đoàn thăm tặng quà, đúng 7 giờ 30 phút các ngày nêu trên tập trung tại trụ sở UBND huyện. Trong 

quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian sẽ có thông báo sau. 



 

 

BÁO CÁO  

Kết quả hoạt động Tết Trung thu năm 2019 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  

1. Tổ chức hoạt động thăm hỏi và tặng quà 

- Đánh giá chung tình hình 

- Số trẻ em được tặng quà......trị giá...... 

- Nêu một số hoạt động tại một số điểm tiêu biểu 

2. Tổ chức các điểm cho trẻ em vui Tết Trung thu 

- Đánh giá chung tình hình 

- Số điểm tổ chức Tết Trung thu......số trẻ em tham dự........., chiếm tỷ 

lệ.....% 

- Nêu một số hoạt động tại một số điểm tiêu biểu  

3. Hoạt động truyền thông 

- Đánh giá chung tình hình 

- Số lượng phóng sự, tin, bài viết........... 

4. Các hoạt động khác 

- Đánh giá chung tình hình 

- Số lượng hội thi............số trẻ em tham gia........... 

- Số lượng cắm trại.............số trẻ em tham gia........ 

- Các hình thức khác............số trẻ em tham gia..... 

5. Kinh phí cho Tết Trung thu  

- Tổng kinh phí............Trong đó: 

+ Ngân sách nhà nước.......... 

Đơn vị 
 

 
Số:      /BC-....... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

.............., ngày ........ tháng ........ năm 2019 
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+ Vận động........ 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt đƣợc  

2. Một số hạn chế 

3. Đề xuất, kiến nghị  

Nơi nhận: THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU NĂM 2019  

 

 

Điểm tổ chức Tết trung thu 

 

Tặng quà cho trẻ em Kinh phí cho Tết Trung thu 

Số điểm 
Số trẻ em  

tham dự 

Số trẻ em được 

tặng quà 
Trị giá 

Ngân sách  

Nhà nước 
Vận động 

 

Tổng cộng 
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