
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN ĐĂK HÀ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:          /KH-UBND                                Đăk Hà, ngày       tháng     năm  
  

 
  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện 
 

Thực hiện Công văn số 2660/UBND-KGVX, ngày 15/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên 

địa bàn tỉnh; Công văn 1866/SLĐTBXH-TEBĐGPCTNXH, ngày 26/8/2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, về việc tổ chức Tết Trung 

thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả trẻ em trên địa bàn huyện được đón Tết Trung 

thu vui vẻ, ý nghĩa và an toàn, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn huyện 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 sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt quan 

tâm tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em sinh sống vùng dân tộc thiểu số, trẻ 

em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn diện 

trong môi trường an toàn, thân thiện. 

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta trong việc chăm sóc, giáo 

dục và bảo vệ trẻ em, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối 

với trẻ em. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị, địa phương bảo 

đảm thiết thực, hiệu quả và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-

19 theo chỉ đạo chung. Huy động các nguồn lực trong xã hội tập trung cho các 

hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. 

- Tổ chức Tết Trung thu cho các em phải phù hợp với tình hình thực tế của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết 

kiệm; quan tâm tổ chức các hoạt văn hóa, văn nghệ, đẩm bảo gìn giữ, phát huy 

giá trị văn hóa tôt đệp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của 

các cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Cấp huyện 



2 

 

1.1. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về Trẻ em, tiếp tục phổ biến Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Trẻ em, đặc biệt là các quy định về trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, 

lành mạnh cho trẻ em. 

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em kịp thời; gắn biểu 

dương các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực cho trẻ em tại địa 

phương, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em; đồng thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ em được tiếp cận với những 

thông tin và dịch vụ đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em, để chính trẻ em biết 

Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

1.3. Thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn 

huyện. 

a) Đối tượng: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào 

hoàn cảnh đặc biệt gồm: Trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.  

b) Số lượng: 125 suất; trị giá: 200.000 đồng/suất; tổng kinh phí: 25.000.000 

đồng. Phân bổ số lượng quà tặng cho các xã, thị trấn như sau: 

- Thị trấn Đăk Hà  10 suất; - Xã Ngọk Wang  10 suất; 

- Xã Hà Mòn   10 suất; - Xã Đăk Ngọk  10 suất; 

- Xã Đăk La   15 suất; - Xã Đăk Long  10 suất; 

- Xã Đăk Hring  15 suất; - Xã Đăk Pxi  10 suất; 

- Xã Đăk Ui   15 suất; - Xã Ngọk Réo  10 suất. 

- Xã Đăk Mar   10 suất; 

1.5. Phối hợp với Huyện Đoàn để tổ chức trao tặng 20 suất quà cho trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt tại Đêm hội Trăng rằm cho trẻ em trên địa bàn huyện như 

sau: 

- Thời gian dự kiến: Khai mạc lúc 19h 00 phút, ngày 07/9/2022 (nhằm ngày 

12/8 Âm lịch). 

- Địa điểm: Tại Quảng trường 24/3, huyện Đăk Hà. 

2. Cấp xã, thị trấn 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em, 

đặc biệt là Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em, các quy 

định về trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi truyền 

thống sinh động, hấp dẫn để thu hút nhiều trẻ em tham gia, nhằm giáo dục trẻ em, 
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giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em; tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh nhân dịp Tết Trung thu 2022 

đảm bảo ý nghĩa, thiết thực. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Cấp huyện  

- Kinh phí tổ chức Đêm hội Trăng rằm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn: Ngân sách huyện.  

- Kinh phí tuyên truyền: Các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán ngân sách 

được giao từ đầu năm để triển khai thực hiện. 

2. Cấp xã, thị trấn: UBND các xã, thị trấn trích kinh phí từ nguồn kinh phí 

được giao từ đầu năm và huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

để tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em. 

- Tổng hợp danh sách 125 trẻ em được tặng quà và chuẩn bị 125 suất quà 

để lãnh đạo huyện, thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, từ nguồn 

kinh phí đã giao cho phòng tại Quyết định số 1729/QĐ-UBND, ngày 22/12/2021 

của UBND huyện. 

- Phối hợp với Huyện Đoàn, UBND thị trấn Đăk Hà và UBND xã Hà Mòn 

chọn 20 trẻ em để lãnh đạo huyện trao tặng quà tại Đêm hội Trăng rằm tổ chức 

tại huyện. 

- Tham mưu báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 

2022 gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác 

tuyên truyền nhân dịp Tết Trung thu 2022, với nội dung phù hợp; kịp thời đưa tin 

các nội dung hoạt động trước và trong dịp Tết Trung thu năm 2022; biểu dương 

những tấm gương người tốt, việc tốt vì trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu 

trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trong dịp Tết Trung 

thu với các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế 

địa phương. 
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4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc phổ biến Luật Trẻ em 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em đến tất cả học sinh; phối hợp với 

chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân 

gian cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu; thăm và tặng quà các em học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí 

kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa 

bàn đạt hiệu quả. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức các hoạt động vui chơi, 

giải trí với nhiều hình thức mang đậm nét văn hóa truyền thống của địa phương 

như: Đêm hội múa lân, thi lồng đèn đẹp, thi các trò chơi dân gian, giao lưu văn 

nghệ... nhằm thu hút và phát huy sự tham gia của trẻ em; tạo điều kiện để trẻ em 

phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần. 

- Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng 

quà và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn, đặc biệt 

quan tâm thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ 

rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

- Lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh 

đặc biệt được tặng quà theo số lượng phân bổ nêu trên gửi về Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội trước ngày 06/9/2022 (Có mẫu gửi kèm). Riêng UBND 

thị trấn Đăk Hà và UBND xã Hà mòn chọn mỗi đơn vị 10 trẻ em và tổ chức đưa 

các em về Quảng trường 24/3 để lãnh đạo huyện trao tặng quà tại Đêm hội Trăng 

rằm tổ chức tại huyện theo số lượng được phân bổ và thời gian nêu trên. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội) trước ngày ngày 15/9/2022.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh 

các hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em. Vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên 

đóng góp, hỗ trợ và tham gia tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em 

trên địa bàn đảm bảo cho mọi trẻ em đều được đón Tết trung thu vui vẻ, đầm ấm.  

- Đề nghị Huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ 

chức chương trình Đêm hội Trăng rằm; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở 

Đoàn chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức 

các hoạt động vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn 

đảm bảo ý nghĩa, thiết thực. 



5 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em của Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Hà. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/9/2022./. 
 

Nơi nhận:                                                

- Sở Lao động-TB&XH; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện; 

- Huyện Đoàn (p/h); 
- Lưu: VT, LĐ. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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