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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Tây Hòa, ngày       tháng 9 năm 2022 

  V/v tổ chức các hoạt động 

    Tết Trung thu năm 2022 

  
 

        Kính gửi:     

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.   

 
 

Thực hiện Công văn số 4125/UBND-KGVX ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức tết Trung thu năm 2022; UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tổ chức vui đón Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành 

mạnh, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động vui chơi, nghệ thuật để giữ gìn, 
phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc 
thù của địa phương; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định của Sở Y tế. 

- Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo 
phải điều trị dài ngày, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

- Phối hợp với Huyện đoàn Tây Hòa xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức 
chương trình Vui tết Trung thu năm 2022 tại UBND xã Sơn Thành Đông. 

- Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả hoạt động cho Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh đúng thời gian quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh 
huyện: Tuyên truyền các nội dung liên quan, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào 

dịp Tết Trung thu năm 2022 trên Trang thông tin điện tử, đài truyền thanh huyện. 

3. Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan tăng cường kiểm tra an toàn, vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu theo chỉ 

đạo của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế tại Công văn số 1886/ATTP-NĐTT ngày 
09/8/2022. 

4. Đội Quản lý thị trường số 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật 

đối với các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò 
chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, 

độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. 

5. Các cơ quan, đơn vị huyện: Tùy theo tình hình thực tế tổ chức các hoạt 

động tết Trung thu thiết thực, an toàn và tiết kiệm; tổ chức tặng quà cho trẻ em của 
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cơ quan, đơn vị mình; tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thực hiện các quy định 

về phòng, chống dịch COVID-19.  

6. UBND các xã, thị trấn:  

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức vui đón Tết Trung thu năm 2022 phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương; thực hiện các quy định về phòng chống dịch 
COVID-19.  

- Có Kế hoạch bố trí kinh phí tặng quà cho trẻ em; vận động các tổ chức, cá 
nhân, các nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt…đảm bảo mọi trẻ em đều được vui đón 
Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa, an toàn, lành mạnh.   

- Phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho 
trẻ em góp phần để trẻ em phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, đạo đức  và tinh 

thần; tuyên truyền vận động các gia đình lựa chọn đồ chơi phù hợp với sự phát triển 
của trẻ em. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan, Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Phòng 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Lao động- TB&XH tỉnh;    
- TT. Huyện uỷ (thay b/cáo);   
- TT. HĐND huyện;          
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

                      KT. CHỦ TỊCH 

                       PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

                       Phan Công Trinh 
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