Ký bởi: Ủy ban nhân dân xã Song An
Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
Cơ quan: Thị xã An Khê, Tỉnh Gia
Lai
Ngày ký: 05.09.2019 16:30:05 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 41/KH-UBND

Song An, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Tết trung thu cho trẻ em năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thị xã An Khê về việc triển khai các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm
2019;
Nhằm thực hiện hiệu quả, đồng bộ các hoạt động trong dịp Tết Trung thu, tạo điều
kiện cho trẻ em trên địa bàn xã đón Tết Trung thu; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế
hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn xã Song An, 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, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; đảm bảo
quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và được
phát triển toàn diện trong môi trường thân thiện; chú trọng tạo cho trẻ em những cơ hội
được phát triển bình đẳng, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt;
- Tổ chức Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm cho trẻ em trên địa bàn xã; thu hút các
em vào các hoạt động tạo sân chơi giải trí, an toàn, lành mạnh, thân thiện, đầm ấm và bổ
ích để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần;
- Tuyên truyền, vận động nguồn lực của của các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn
xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2. Yêu cầu:
- 100% các thôn, làng tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho trẻ em, đảm bảo
mọi trẻ em sống trên địa bàn đều được vui Tết trung thu.
- Các hoạt động Tết Trung thu tập trung tuyên truyền theo chủ đề: “Chung tay vì
trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động Tết
Trung thu cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
- Phòng ngừa, hạn chế các tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực,
xâm hại trẻ em; thực hiện hiệu quả chính sách, chương trình và vận động xã hội nhằm
xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống
cho trẻ em;
II. Nội dung trọng tâm
1. Tổ chức Trung thu
Cấp thị xã tổ chức điểm tại địa bàn xã Song An
- Tên gọi: Đêm hội trăng rằm 2019;

- Địa điểm: tại trụ sở UBND xã Song An;
- Thời gian: Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 12/9/2019 (Thứ năm – nhằm ngày
14/8/2019 âm lịch).
2. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em
- Để có điều kiện quan tâm, chăm sóc trẻ em trong đó có trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn đặc biệt, các thôn, làng cần rà soát, khảo sát, nắm chắc số liệu về trẻ em nói chung,
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh
đặc biệt.
- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp nguồn lực để tổ
chức Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn
nhân dịp Tết Trung thu.
3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí
Các thôn, làng phối hợp với hệ thống chính trị của thôn, làng hướng dẫn, chỉ đạo
và tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu ở thôn, làng, thiết thực chăm lo cho mọi trẻ
em nhằm thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi bổ ích. Tổ chức các hoạt
động giao lưu giữa những trẻ em bình thường và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để hỗ trợ
trẻ em hoà nhập cộng đồng.
Tùy tình hình thực tế, các thôn, làng lựa chọn nội dung, địa điểm tổ chức “Đêm
hội trăng rằm” cho phù hợp với điều kiện đơn vị mình (ưu tiên những nơi có nhiều trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
4. Tổ chức các hoạt động truyền thông
- Tăng cường và đổi mới công tác truyền thông giáo dục và vận động xã hội qua
phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng; panô,
áp phích, tài liệu truyền thông,…nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy
Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, các tổ chức, gia đình và bản thân trẻ đối với công
tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em 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;
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Luật trẻ em năm 2016; Nghị định
số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
trẻ em; Chương trình số 52-CTr/TU ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục và bảo
vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Gia Lai
giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ
em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực
hiện Chương trình phòng, chống, tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 20172020; Văn bản số 611/ BND-LĐTB
ngày 2 /5/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã An
Khê về việc triển khai thực hiện một số công tác về trẻ em năm 2019 và các chính sách,
chương trình dành cho trẻ em khác;
- Đăng tải thông tin các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên
địa bàn xã; vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống
trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em người đồng bào dân tộc
thiểu số tạo thuận lợi cho trẻ em trong học tập và tham gia các hoạt động vui chơi,
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giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu; tuyên truyền, khuyến khích trẻ em
chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước.
5. Hoạt động kiểm tra
- Tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết
Trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật việc
kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi cho trẻ em không rõ nguồn
gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục không phù hợp với lứa tuổi trẻ em,
hoặc chứa chất độc hại, nguy hiểm cho trẻ em;
- Nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời theo quy định của pháp luật các vụ việc bạo
lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn; can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu
quả cho trẻ em.
- Tổ chức các hoạt động Tết trung thu cho trẻ em phải phù hợp với tình hình thực
tế của địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các hoạt
động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh,tập trung ưu tiên và quan tâm tổ chức vui Tết
trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
III. Tổ chức thực hiện
1. Công chức văn Hóa – xã hội
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai công tác tổ chức Trung thu điểm tại
xã và các thôn, làng. ướng dẫn các thôn, làng, triển khai các hoạt động tổ chức Tết
trung thu và xây dựng chương trình tổ chức trung thu cho các thôn, làng.
- Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh & Xã hội thị xã tổ chức “Đêm hội
trăng rằm 2019” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em con
gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Song An.
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thực hiện chính sách, can thiệp trợ giúp
các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thị xã trong dịp Tết trung thu.
- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ
em và hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em;
- Triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí với các hình thức đa dạng,
phong phú như chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian, hoạt động thể dục, thể thao
(bóng đá, cầu lông, bơi lội…) phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh
thần của trẻ em.
2. Trạm Y tế
- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm phục vụ trong dịp Tết Trung
thu, kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.
- Phối hợp Trung tâm y tế thị xã bảo đảm đầy đủ số thuốc, trang thiết bị y tế,
phương tiện để phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt mắc các
bệnh dịch lây truyền, sốt xuất huyết,… và ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu
(nếu có); phát hiện, xử lý cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ em.
3. Công an xã
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- Phối hợp trong việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý 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
hoặc nguy hiểm cho trẻ em.
- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự chung trên địa bàn và các điểm tổ
chức Trung thu cho trẻ em; tăng cường các biện pháp chống cháy nổ, đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho các hoạt động đón Tết Trung thu của trẻ em trên địa bàn xã.
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
- Chỉ đạo cho các Bí thư chi đoàn thôn, làng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, trò chơi truyền thống sinh động hấp dẫn thu hút nhiều trẻ em tham gia, đồng thời
giáo dục các em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc;
- Tăng cường các hình thức truyền thông trong tổ chức Đoàn về quyền trẻ em, đặc
biệt quyền được bảo vệ và quyền được tham gia vào các vấn đề trẻ em.
5. UB MTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã
Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức các hoạt động cụ thể, tham gia và hỗ trợ
thiết thực cho trẻ em trong dịp tết Trung thu 2019 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn,
bổ ích và có ý nghĩa.
6. Các trưởng thôn, làng báo cáo chi bộ, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của
thôn, làng mình chọn thời gian, địa điểm tổ chức Tết trung thu sao cho phù hợp với tình
hình của địa bàn thôn, làng.
Sau khi tổ chức Tết trung thu xong các trưởng thôn, làng báo cáo kết quả thực
hiện, kinh phí vận động, số cháu tham dự về UBND xã Song An (qua công chức Văn hóa
– Xã hội) vào ngày 16/9/2019 để tổng hợp báo cáo cấp trên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2019 của Ủy ban
nhân dân xã Song An./.
Nơi nhận:
- Phòng LĐ-TB&XH thị xã;
- TT Đảng uỷ xã;
- TT ĐND xã;
- UB MTTQVN và các đoàn thể xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Trưởng các thôn, làng;
- Trạm Y tế;
- Công an xã;
- Công chức có liên quan;
- Lưu VT.
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