
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH - UBND 
 

  

Sầm Sơn, ngày     tháng  9  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tết Trung thu năm 2020 

 

 

 Thực hiện Công văn số 2545/SLĐTBXH-TEBĐG ngày 09/9/2020 của Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức tết Trung thu năm 

2020. UBND thành phố Sầm Sơn hướng dẫn kế hoạch tổ chức Tết Trung thu 

năm 2020, 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, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật trẻ em.  

- Trẻ em trên toàn thành phố được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an 

toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hoá 

dân tộc, vui chơi giải trí lành mạnh.  

- Vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ chính sách, hộ nghèo. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức tết Trung thu năm 2020 phải vui tươi lành mạnh, phù hợp với 

thuần phong mỹ tục của dân tộc, tránh phô trương, hình thức. 

- Việc tổ chức các hoạt động hướng tới chủ thể là Trẻ em. Nghiêm cấm việc 

lợi dung tổ chức Tết Trung thu cho Trẻ em để tiến hành các hoạt động khác không 

phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. 
 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông 

Tuyên truyền các chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em, như: Luật Trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/6/2017 

của Chính phủ quy định một số nội dung về Luật Trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo 

đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 

17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 8068/UBND-VX ngày 23/6/2020 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và 

bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính 



phủ; Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước năm 2020, biểu dương các tấm 

gương điển hình về trẻ em vượt khó, vươn lên, cá nhân có nhiều đóng góp tích 

cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, v.v... 

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

- Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em 

trong dịp Tết Trung thu, khuyến khích các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò 

chơi truyền thống; khuyến khích trẻ em sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, 

hướng dẫn gia đình, cha, mẹ không mua đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, 

kích động bạo lực trái với thuần phong, mỹ tục.  

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

hợp với từng điều kiện của xã, phường tại thôn, tổ dân phố (khu phố), cơ sở giáo 

dục bảo đảm mọi trẻ em được vui đón Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, thiết 

thực và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Tổ chức các hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà 

- Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em tập trung vào đối tượng 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Bố trí kinh phí từ ngân sách, tăng cường các hoạt động vận động nguồn 

lực từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn; tập 

trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài 

ngày, trẻ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.... 

- Các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối 

hợp thăm hỏi, tặng quà, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

4. Vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu 

 Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt thực 

phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý 

kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi,   

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

phù hợp với lứa tuổi trẻ em, kiểm tra việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020 tại 

các địa phương, cơ sở. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội  

- Phối hợp với Thành đoàn thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan 

hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2020 an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi truyền thống, giáo dục các em 

giữ gìn bản sắc dân tộc. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em; xây dựng môi trường sống an 



toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện tốt chính 

sách, chương trình dành cho trẻ em. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu xây dựng kinh phí để 

tổ chức Tết Trung thu theo kế hoạch. 

- Tổng kết hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2020 toàn thành phố. 

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

Chủ trì phố hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu 

kinh phí tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020, trình Chủ tịch UBND 

thành phố quyết định. 

 3. Phòng Y tế  

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị liên quan tăng cường 

thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản 

xuất và kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết trung thu, thực phẩm dành cho trẻ 

em. Có các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các sản phẩm 

kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch 

thành phố đăng tải và phát sóng nội dung thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch 

nước; biểu dương người tốt, việc tốt vì trẻ em, lên án các hành vi vi phạm quyền 

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

tuổi, giới tính và mức độ trưởng thành của trẻ em nhằm đảm bảo các quyền của 

trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em năm 2016. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên: Phối hợp 

với chính quyền các cấp vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân 

tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tổ 

chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em an toàn, hiệu quả và tổ chức các 

hoạt động góp phần thực hiện tốt các mục tiêu vì trẻ em của thành phố. 

6. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố 

tổ chức các hoạt động vui chơi và trao quà cho trẻ em thành phố; xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với chính 

quyền địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức các hoạt động nhằm thu 

hút sự tham gia của trẻ em nhân dịp tết Trung thu; đặc biệt quan tâm đến trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo. 

- Báo cáo kết quả hoạt động trong dịp tết trung thu năm 2020 về UBND 

thành phố (qua phòng Lao động-TBXH) trước ngày 06/10/2020 theo phụ lục. 

7. Các phường, xã, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố   

Xây dựng nội dung, kế hoạch chi tiết triển khai và chỉ đạo các đoàn thể 

quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho trẻ em tại cộng đồng dân cư; 



tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phù hợp với trẻ em, đồng thời thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Chọn địa điểm hay phương án phù hợp và có ý nghĩa để tổ chức Tết Trung 

thu trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiềm ẩn. 

Quan tâm bố trí ngân sách địa phương và huy động sự phối hợp, tham gia 

tích cực của các ngành, các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm trong việc thăm 

hỏi, tặng quà, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo trong dịp tết 

Trung thu; phân công cán bộ hỗ trợ và giám sát hoạt động tại thôn, khu phố đảm 

bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, đúng đối tượng, tránh phô trương, 

hình thức. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết 

Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh 

doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi kém chất lượng, độc hại, nguy 

hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.  

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO  

Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường báo cáo kết quả hoạt động Tết Trung thu 

(theo phụ lục và thống kê số liệu theo mẫu gửi kèm) gửi về Ủy ban nhân dân thành 

phố (qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố trước ngày 

06/10/2020) để tổng hợp tham mưu báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   

theo quy định. 

Giao Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với văn phòng 

HĐND-UBND thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận 

- Sở LĐTBXH;                          (báo cáo) 

- TT Thành ủy, HĐND TP;  

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ TP (phối hợp);  

- Đoàn TNCSHCM TP (phối hợp); 

- Các phòng, ban liên quan (thực hiện); 

- TT Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch (tuyên truyền); 

- Các phường, xã (thực hiện); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Quốc Đạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Danh sách trẻ em được tặng quà 

ST

T 
Đơn vị Học và tên trẻ Họ và tên bố/mẹ Địa chỉ 

thành tích đạt 

được 

1 Trường Sơn     

2 Bắc Sơn     

3 Trung Sơn     

4 Quảng Tiến     

5 Quảng Cư     

6 Quảng Châu     

7 Quảng Thọ     

8 Quảng Vinh     

9 Quảng Minh     

10 Quảng Hùng     

11 Quảng Đại     

Sầm Sơn, ngày    tháng    năm 2020 

Người tổng hợp                                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÁO CÁO  

Kết quả hoạt động Tết Trung thu năm 2020 
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 tiêu biểu và một số huyện, xã 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 điểm tổ chức tiêu biểu và một số huyện, xã tiêu biểu 

3. Hoạt động truyền thông 

- Đánh giá chung tình hình 

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

- Nêu một số huyện, xã tiêu biểu 

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.......... 

+ Vận động........ 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được  

2. Một số hạn chế 

3. Đề xuất, kiến nghị  

                    ĐƠN VỊ 

 

Số:      /BC-.... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.............., ngày ........ tháng ........ năm 2020 

Nơi nhận: 

....... 

Thủ Trưởng Đơn Vị 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 



  ĐƠN VỊ 

......................................... 

 

Phụ lục 2 

                      (Kèm theo Công văn số              /UBND ngày      tháng     năm 2020) 

 

Điểm tổ chức Tết Trung thu Tặng quà cho trẻ em  
Kinh phí cho Tết Trung thu  

(đơn vị: đồng) 

Địa điểm 
Số 

điểm   

Số trẻ 

em 

 tham dự 

Số trẻ 

em  

được 

tặng 

quà 

Trị giá 
Ngân sách 

 Nhà nước 
Vận động 

Tổn

g 

cộn

g 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Toàn 

xã/phường 
       

Thành tiền: .................................... 

                                                                 Sầm Sơn, ngày     tháng    năm 2020 

Người lập 
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