
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CH NGHiA VIT NAM 
TH!XAC1J'ALO Dôc 1p - Tir do - Hanh phñc 

So: /jq42JKH-UBND Cta Lô, ngày  Lytháng 8 nám 2022 

KE HOACH 

T chñ'c Têt Trung thu nãm 2022 

Thrc hin Cong van sS 6289/UBND-VX ngày 18 tháng 8 näm 2022 cüa 
UBND tinh Ngh An ye vic to chCrc các hot dng Tt Trung thu näm 
2022, UBND th xä Cira Lô ban hành Kê hoich To chirc Têt Trung thu näm 2022 
nhu sau: 

I. MJC DiCH, YEU CAU 

- Nâng cao nhn thtrc, trách nhim cüa gia dInh, nhà trumg, cong dng và 
toàn x hi dôi vi vic thrc hin quyên và bôn phn cüa tré em theo quy djnh hin 
hành. 

- Tré em toàn thj xã du9'c tharn gia don Tét Trung thu vui ye, an toàn, lành 
manh, tiêt kiêrn; du'oc dinh hurng, giáo dc giQ gin ban sac van hóa dan tc, vui 
chai giãi trI lành rninh dông thO'i dam bâo các quy djnh ye phông chông djch bnh 
Covid-19. 

- Vn dng nguôn 1rc trong xã hi dê h trçY, gi1ip d tré em có hoàn cành 
dc bit, tré em thuc h nghèo, h cn nghèo, tré em mac bnh hiêm nghèo hoc 
bnh phái diêu trj dài ngày. 

II. HOiT DQNG TRQNG TAM 

1. To chui'c các hot dIng truyên thông: 

- Dàng tái thu chc Tt Trung thu cüa Chü tjch nuó'c, Chü tjch tinh; 
- Däng tài thông tin các hot dng to chüc don Têt Trung thu cho tré em trén 

dja bàn thj xã; 
- Biêu du'ang nh0ng tré em có hoàn cãnh dc bit, tré em thuc h nghèo, 

h cn nghèo, tré em mac bnh hiêrn nghèo có tinh than vugt khó vuan len và 
nhQng tarn gu0ng ngui tOt, vic tot dã giiip d0, üng h tré em. 

2. To chIle các hot dng vui cho'i, giãi tn cho tré em: 
- Dôi mi hInh thirc to chirc các hoat  dng vui chai, giài trI cho tré em trong 

dip Têt Trung thu, khuyên khIch các hot dng van ngh, trO chai truyên thông; 
- To chrc các chucing trInh van ngh, chuong trInh vui don Têt Trung thu 

phü hcp vOi trng diêu kin cüa dja phuang tti các khOi dê dam bão mci tré em 
duçc vui dOn Tet Trung thu. 

3. To chIl'c các hot dng In  dng xã hi, thàm höi, tng qu cho tré em: 
- Xây dirng ké hoch tham hOi, tang qua cho tré em, u'u tiên tp trung vào 

dôi tuçing tré em có hoàn cãnh dc bit. 
- Vn dng nguOn 1xc và to chñ'c tang qua cho tré em, mO'i Lãnh do cap üy, 

chInh quyen, doàn the dja phuong tharn dir và tang qua cho tré em. 



III. TO CHC THVC HItN 
1. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh & Xã hii: 
- Phi hçp vi UBND phithng Nghi Thñy, Thj Doàn Cra Lô to chirc diem 

Tt Trung thu cho tré em truc ngày 15/8/2022 (am ljch). 
- Phi h'p vi Trung tarn Van hóa, The thao và Truyên thông, Thông tin ni 

b däng tãi Thu cüa Chü tjch nuó'c, Chü tch UBND tinh gri các cháu thiêu niên, 
nhi dng nhân dip  Tt Trung thu närn 2022; dua tin các hot dng to chirc Têt 
Trung thu trên da bàn th xã; biu du'ong ngu'i t&, vic tot vi tré em; phê phán, 
len an các hành vi vi phm quyên tré em. 

- T6ng hop và báo cáo kêt qua hot dng Têt Trung thu ye UBND thj xã và 
S& Lao dng - Thuong binh & Xã hi. 

2. Phông Y tê: 
Tang cu'ng cong tác kiêm tra, v sinh an toàn thirc phârn ti các co s 

san xut, kinh doanh các rn.t hang bánh kço và thrc phârn phic v trong dip  TCt 
Trung thu. 

3. Phông Van hóa - Thông tin: 
- Chi do Va t chirc các hot dng kiêm tra các co s san xuât, kinh doanh 

d chai, van boa phm cho tré em trong dip Trung thu, dam bào tInh giáo diic và 
an toàn cho tré; 

- T chtrc các hot dng vui cho'i giãi trI nhu chuang trinh van ngh, các trô 
cho'i dan gian, hott dng th dc, th thao phü hçp vri liira tuôi, s1r phát trin ye the 
luc, trI tue, tinh th.n cüa tré em. 

4. Trung tam Van hóa — Th thao & Truyn thông: 
Däng tâi Thu cña Chü tjch nuó'c, Chii tjch UBNID tinh gü'i các cháu Thiêu 

niên, nhi dng nhân dip  Têt Trung thu näm 2022, du'a tin các hoit dng ti chilic Têt 
Trung thu trén dja bàn thj xâ; nêu guang nguôi tot, vic tt vi tré em, phê phán các 
hành vi vi phtrn quyên tré em. 

5. Cong an th1 xã: 
Chi do cong an các phuOng tang cithng cOng tác bâo v an ninh trt tir 

chung trên dja bàn vã các diêrn to chic Trung thu cho tré em. 
6. Các phông, ban, ngành cp thj: 
Can cili vào chñc nàng, nhirn v1i cüa dan vj, xây dung k hoch và trin khñ 

các hott dng vui Tt Trung thu thit thirc cho tré em. 
7. Thj doãn Cfla Là: 
- Chi dao, huo'ng dn doàn phuà'ng phi hop ban van boa xây dirng k hoach, 

to chic Tét Trung thu và cham to cho tré em trong djp Tt Trung thu; To chirc các 
hott dng van hóa ngh thut, trô choi truyn thng dé tré em tham gia nhm giáo 
dc tré em giQ gin bàn sc tot dp cüa dan tc; 

- Phôi hc'p vO'i Phông Lao dng, TB&XH thj xã, UBND phuOng Nghi Thuy 
tO chirc diem Tét Trung thu nam 2022; 

- Tang cuà'ng các hInh thilrc truyên thông trong to chiic Doàn v quyn tré 
em, dc bit quyn duç'c bão v và quyn du'p'c tham gia vâo các vn d tré em. 

8. UBND các phu'à'ng: 
- Xãy dirng ké hoch, to chilic thirc hin các hot dng nhan dip  Tt Trung 

thu, bO trI kinh phi to chic Têt Trung thu cho tré em darn bäo vui tuai, doàn kt, 



tit kim và an toàn theo hInh thirc phii hpp vi diu kin cüa dja phuang và tInh 
hInh phông, chông djch COYID-19 

- Ch9n dja diem phü hcTp d t chü'c dirn Tét Trung thu cp phithng, to co' 
hi cho mci tré em ci1ng di.rçic vui don Tt Trung thu. 

- To chrc các hot dng truyn thông v vic thirc hin quyn tré em và các 
hott dng T& trung thu trên dja bàn. 

- Phân cong can b h trg và giárn sat các hot dng Têt Trung thu to chirc ti 
cac khOi. 

IV. CHE DQ THÔNG TIN BAO CÁO 
Can cir K hoich nay các phông, ban ngành, doàn th cp thj, UBND các 

phithng chü dng xây drng kê hoch và báo cáo ket qua thirc hin nhu sau: 
- Xây dirng và ban hành k hoch, ljch t chirc các hoat dng Tet Trung thu 

cho tré em truâc ngãy 31/8/2022. 
- Báo cáo kt qua hott dng Trung thu tru'âc ngày 12/9/2022. 

K hoich, báo cáo gri v UBND thj xä (qua phông Lao d5ng — TB&XH) và 
qua hp thu din tü' phonglaodongcualo@gmail.com  dê tOng hgp báo cáo S Lao 
dng -TB&XH theo quy djnh./. 

IVo'i nhân: 

- SO' LDTBXH (dê b/c); 

- TT Thi Oy, TT HDND-UBND thj x; 

- CT, PCT UBND thj xã; 

- Các phOng, ban, nganh lien quan (d p/h); 

- UBND các phwing; 

- Liru: VT, LDTBXH.tC 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TCH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phñc 
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