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      Kính gửi:   

                      - Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                      - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Chương trình công tác trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2021; Công 

văn số 2919/LĐTBXH-TE ngày 31/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021. Trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo mọi trẻ em được vui 

Tết Trung thu theo phong tục và truyền thống dân tộc Việt Nam;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn 

thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nhiệm vụ 

sau:  

1. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu 2021 cho trẻ em diễn ra từ ngày 

11/9/2021 đến 21/9/2021 (từ 05/8 đến 15/8 âm lịch) tập trung vào các hoạt động 

trọng tâm sau: 

1.1. Không tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em. Tổ chức các hoạt 

động Tết Trung thu phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, 

đơn vị, cộng đồng dân cư, đảm bảo mọi trẻ em được quan tâm, được đón Tết 

Trung thu an toàn, ý nghĩa, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid – 

19; tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em 

trên các phương tiện thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật vào dịp Tết Trung thu. 

1.2. Đẩy mạnh việc truyền thông, phổ biến trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về Luật trẻ em; 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, Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 16/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ 

em và bảo vệ trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc 

hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính 

sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; phổ biến hướng dẫn cho cha mẹ, 
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người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về 

các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, tai 

nạn đuối nước, bảo đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần 

cho trẻ em trong đại dịch Covid-19 và giãn cách xã hội dài ngày. Đấu tranh, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, 

truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em 

1.3. Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hoạt động tặng quà Trung thu, trao 

học bổng, đồ dùng học tập… cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 

trẻ em thuộc các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng; trẻ 

em nghèo vượt khó, học giỏi; trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; trẻ 

em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch; trẻ em mắc bệnh hiểm 

nghèo sống trong gia đình kinh tế khó khăn; trẻ em ở cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng 

trẻ em và các điểm, đơn vị có hoạt động hỗ trợ chăm sóc trẻ em. Phát huy vai trò 

của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em, đảm bảo cho mọi 

trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực. 

1.4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố 

triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động mang thai, nuôi con 

dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc trẻ em bị 

nhiễm Covid-19, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người 

thân chăm sóc do đại dịch Covid-19. 

1.5. Tăng cường kiểm tra, thanh 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 nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa 

phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo 

lực, kích động, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp 

với trẻ em. 

2. Giao nhiệm vụ Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh chỉ đạo và thực hiện: 

2.1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì hướng dẫn và tổ chức 

các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em; tăng cường công tác truyền thông trên 

địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tiếp tục vận động xây dựng 

Quỹ bảo trợ trẻ em, thực hiện các mục tiêu vì trẻ em. 
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Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu tại các nơi 

nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; 

trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch; trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các gia đình chính sách, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ 

em mắc bệnh hiểm nghèo sống trong gia đình kinh tế khó khăn tại cộng đồng...  

Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân 

dân tỉnh kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu theo qui định. 

2.2. Sở Y tế: Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn 

theo phân cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên 

ngành tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Trung thu. 

2.3. Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên 

hướng dẫn các hoạt động văn hóa, động văn hóa phù hợp với lứa tuổi, sự phát 

triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em bảo đảm các quy định về phòng, 

chống dịch Covid - 19; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động 

kinh doanh văn hóa phẩm, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử cho trẻ em đảm bảo 

đúng quy định. 

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo thực hiện các hoạt động tổ chức 

Trung thu cho trẻ em trong các trường phổ thông, mầm non kết hợp các hoạt 

động khuyến học đầu năm học mới phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến 

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. 

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại 

chúng tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và chủ đề “Chung tay bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” và các hoạt 

động đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

2.6. Các sở, ngành: Y tế, Công thương, Công an tỉnh: Tăng cường phối 

hợp quản lý, tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm, đồ chơi cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu đảm bảo chất lượng, an toàn 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên: Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo 

vệ và chăm sóc trẻ em; vận động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ việc tổ chức 

Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở phù hợp với điều kiện 

thực tế và diễn biến của dịch bệnh, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

4. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn 

chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn, các chi, tổ, hội phụ nữ, các cấp Đoàn, 

Đội tham gia, phối hợp, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em ở từng địa bàn dân cư, 
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cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức; quan tâm tổ chức Tết Trung thu cho trẻ 

em là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên có 

hoàn cảnh khó khăn. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ 

quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế 

và diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương có kế hoạch tổ chức Tết 

Trung thu và thăm, tặng quà cho trẻ em trên địa bàn; quan tâm đến trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc, 

trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày…. Tổ chức các 

đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hoá phẩm, 

đồ chơi. Hỗ trợ ngân sách địa phương và vận động nguồn lực tổ chức Tết Trung 

thu cho trẻ em để tất cả trẻ em trên địa bàn được đón Tết Trung thu tại cộng 

đồng vui tươi, an toàn và bổ ích; thực hiện nghiệm các quy định về phòng chống 

dịch Covid-19. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, người 

lao động mang thai, nuôi con nhỏ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ. 

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo 

cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày 15/10 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành 

Trung ương theo qui định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh 

các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội) để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ LĐTBXH (để b/c) 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh: Ô Hơn, Ô Khanh; 

- Lưu: VT, KGVX. Lai (10).  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Minh Hùng 
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