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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Quy Tây, ngày 09 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em xã Tân Quy Tây năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Sa Đéc về việc tổ chức Tết trung thu cho trẻ em Thành
phố Sa Đéc năm 2020.
UBND xã Tân Quy Tây xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết
Trung thu với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và
toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạo điều kiện để
trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích; giáo dục truyền
thống văn hóa dân tộc, tạo không khí hăng hái, đoàn kết bước vào năm học mới.
2. Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt. Gắn các hoạt động vui Tết Trung thu với nội dung xây dựng
môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông
- Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại
chúng với nội dung phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người
về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạo cơ hội cho trẻ em được
tiếp cận với các 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 truyền thông trong dịp Tết Trung thu:
+ Đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước.
+ Phổ biến các văn bản về luật pháp, chính sách, chương trình dành cho
trẻ em như: Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về "tăng cường
công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong tình hình mới"; Luật Trẻ em, Kế
hoạch phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em thành phố.
+ Thông tin các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại địa phương;
2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em
- Các hoạt động tổ chức tại Nhà Văn hóa ấp nhằm thu hút đông đảo trẻ em
vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích, thu hút được sự tham gia
tích cực và phát huy được những tiềm năng sáng tạo của các em. Các hoạt đô ̣ng

trong dịp Tết Trung thu tâ ̣p trung vào tổ chức liên hoan vui đón Tết Trung thu,
chương trình văn nghệ … phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- 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 vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi. tạo
điều kiện để trẻ em được bày tỏ suy nghĩ, tình cảm, nguyện vọng của mình với
gia đình, thầy giáo, cô giáo, anh chị phụ trách, chính quyền địa phương.
3. Tổ chức các hoạt động vận động xã hội, tặng quà cho trẻ em.
- Tham mưu Đảng ủy, UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên
quan để tổ chức tốt Tết Trung thu cho trẻ em.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Trung thu.
- Vận động các nguồn lực để tặng quà và tổ chức các hoạt động cho trẻ em
vui Tết Trung thu.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức Tết Trung thu 2020.
- Thời gian dự kiến: 18h ngày 30 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày 14/8 (AL) (thứ tư).
- Địa điểm: tại Nhà văn hóa 03 ấp.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công chức VHXH (LĐTB-XH) và CTV trẻ em:
- Tham mưu với UBND xã hỗ trợ ngân sách, để tặng quà, bánh và tổ chức
“Đêm hội vầng trăng Tháng Tám” cho trẻ em.
- Tiếp nhận và chuyển thư Chủ tịch nước chúc Tết Trung thu các cháu thiếu
niên và nhi đồng toàn quốc đến các đồng chí lãnh đạo dự tại các ấp.
- Phối hợp tổ chức Tết Trung thu gắn với những nội dung về bảo vệ, chăm
sóc trẻ em như: phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ an toàn trẻ em
không bị đuối nước, không vi phạm pháp luật; xây dựng xã phường phù hợp với
trẻ em…
- Thông tin trên Trạm truyền thanh xã đưa tin, bài về bảo vệ, chăm sóc trẻ
em, đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và các hoạt động đón Tết
Trung thu của trẻ em ở địa phương.
- Nhận và lập danh sách 40 trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt nhận quà của Thành phố.
- Địa phương tích cực vận động các nguồn lực xã hội để trao tặng các phần
quà cho các em, dự kiến số lượng được phân bổ như sau:
Số TT
1
2
3

Đơn vị
Tân Lợi
Tân Thành
Tân Lập
Cộng

Số lượng
Quà TP Quà xã (ấp)
7
20
17
40
16
40
x

Thời gian
tổ chức
18h ngày
30/9/2020

2. Phân công thực hiện
- Cán bộ chuyên trách công tác trẻ em phối hợp với xã Đoàn tham mưu với
UBND xã lập kế hoạch và chương trình tổ chức Trung thu cho các ấp. Đề nghị
MTTQ và các Đoàn thể hỗ trợ: tạo điều kiện vui chơi cho các em thiếu nhi nhân
dịp Trung thu năm 2020 đảm bảo an toàn; địa phương sẽ tổ chức 3 điểm tại BND
các ấp. Phụ trách quản trò, dẫn chương trình cụ thể như sau:
+ Đ/c Trần Văn Nhiều, Nguyễn Văn Trường, Trương Thị Mỹ Ý: phụ trách
ấp Tân Lợi.
+ Đ/c Quách Thị Hồng Ngọc, Huỳnh Phước Huy, Lê Thị Ngọc Hiếu, Lương
Văn Thành: phụ trách ấp Tân Thành.
+ Đ/c Trần Khoa, Quách Thị Bích Tiên, Bùi Thanh Phong: phụ trách ấp Tân Lập.
- Ban nhân dân các ấp xét chọn và lập danh sách trẻ em nhận quà (theo số
lượng phân bổ) gửi về UBND xã (qua đ/c Trần Khoa) trước ngày 25/9/2020.
- Công an và BCH Quân sự xã phụ trách đảm bảo vấn đề an ninh và trật tự
tại các điểm tổ chức.
- Công chức VHXH (Văn hóa Thông tin) phối hợp với các đồng chí có liên
quan chuẩn bị âm thanh ánh sáng, trang trí khánh tiết ở các điểm cụ thể như sau:
+ Đ/c Lê Việt Cường: phụ trách ấp Tân Thành.
+ Đ/c Phạm Minh Tùng: phụ trách ấp Tân Lập.
+ Đ/c Cao Hoàng Hải: phụ trách ấp Tân Lợi.
3. Kinh phí tổ chức
Từ ngân sách địa phương, vận động và nguồn kinh phí xã, phường phù hợp
với trẻ em năm 2020, tại mục chi sinh hoạt CLB trẻ em là 3.000.000 đồng/xã trong
đó chi sinh hoạt CLB 2.500.000 đồng và Tết Trung thu 500.000 đồng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho Trẻ em năm 2020 của
UBND xã Tân Quy Tây./.
Nơi nhận:
- Phòng LĐTB&XHTP (b/c);
- ĐU, HĐND xã;
- BND các ấp;
- Các Đoàn thể, các Hội xã;
- Lưu: VT.
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