ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-KGVX

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

V/v tổ chức các hoạt động vui Tết
Trung thu năm 2021 cho trẻ em

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện 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 Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo
cho trẻ em trên toàn tỉnh được vui Tết Trung thu năm 2021 an toàn và thiết thực,
phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các
Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà, động
viên, hỗ trợ trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân
tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc
bệnh phải điều trị dài ngày; trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.
- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các địa phương và các
cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến 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, Công văn số 2989/UBND-KGVX ngày 02/6/2020 của UBND
tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ
trẻ em trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ
tướng Chính phủ; các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ người lao
động mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19, thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại,
tai nạn, thương tích trẻ em; kiến thức bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh
Covid-19; đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và các văn bản
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 2030; các kiến thức, thông điệp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là kỹ năng bảo
đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em trong đại
dịch Covid-19 nhằm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
- Tập trung đôn đốc, kiểm tra việc 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 bởi đại
dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về
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một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ 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.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội tổ chức tặng quà,
thăm hỏi trẻ em tại cơ sở, trung tâm nhân dịp Tết Trung thu đảm bảo ý nghĩa,
thiết thực, an toàn, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe,
dinh dưỡng, tặng quà cho trẻ em; vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ Bảo
trợ trẻ em các cấp.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc bạo
lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ
sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi vi
phạm quyền trẻ em.
- Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh
kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021 theo quy định.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt các hoạt động vui Tết Trung thu
cho trẻ em đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, an toàn, hiệu quả, không phô trương
hình thức, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh
tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về ý nghĩa ngày Tết Trung thu - Tết Đoàn
viên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho trẻ
em, đặc biệt kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, kỹ
năng phòng, chống tai nạn thương tích, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em
trong trường học.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm quy định về
trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các cơ sở giáo
dục, đặc biệt các cơ sở giáo dục mầm non, điểm trông giữ trẻ tư nhân; phát hiện,
xử lý nghiêm minh cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vi phạm các quyền
trẻ em và can thiệp, hỗ trợ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương
tích trong nhà trường.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình
Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh
- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin
đại chúng tăng cường tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về công tác trẻ em; phản ánh các hoạt động vui đón Tết
Trung thu của trẻ em trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
các hoạt động về thông tin, báo chí, xuất bản, các dịch vụ Internet, thông tin trên
Internet dành cho trẻ em và liên quan đến trẻ em; xử lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân có các hành vi, các xuất bản, các ấn phẩm, sản phẩm thông tin dành cho trẻ
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em có nội dung đồi trụy, kích động, bạo lực và đăng tải thông tin, hình ảnh vi
phạm quyền trẻ em.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông
tin điện tử tỉnh: Đẩy mạnh công tác truyền thông với nội dung thiết thực nhằm
nâng cao nhận thức của tất cả người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ
em; tổ chức đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin phản
ánh biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo
vệ, chăm sóc trẻ em, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp
tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du
lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;
hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm
hại trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ
em
- Tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm dịch vụ vui chơi, giải
trí cho trẻ em không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, các cơ sở kinh doanh đồ chơi,
văn hóa phẩm độc hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự phát triển lành mạnh
về tinh thần cho trẻ em.
5. Sở Y tế
- Tổ chức kiểm tra, thanh tra về an toàn thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng
dành cho trẻ em, các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh có
cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho trẻ em và xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau Tết Trung thu theo
đúng quy định; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh đảm bảo vật tư, thiết bị y tế phục
vụ công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em, quan tâm tới trẻ em thuộc các trường
hợp đang được điều trị, đặc biệt là trẻ em đang điều trị bệnh Covid-19.
6. Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm
tra, xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh hàng hóa, thực phẩm phục vụ Trung thu
năm 2021 không đảm bảo chất lượng, hàng giả, hàng nhái, quá hạn sử dụng; văn
hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, độc hại, nguy
hiểm, có nguy cơ gây tai nạn thương tích, không phù hợp với trẻ em, trái với
thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
7. Công an tỉnh
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm
các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh đồ chơi
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trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, chứa
chất độc hại hoặc gây nguy hiểm cho trẻ em và các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ
em trên địa bàn tỉnh.
8. Đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Nam
Chỉ đạo hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành đoàn phối hợp với phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên
quan vận động nguồn lực, tham gia các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em,
đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ
em tại địa phương nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn
thể các cấp tích cực kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, phối hợp Hệ thống chính
quyền tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, chăm lo cho trẻ em nhân dịp Tết
Trung thu năm 2021.
10. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuỳ vào điều kiện thực
tế của cơ quan, đơn vị và yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức
thăm, tặng quà cho con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân
dịp Tết Trung thu; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng
hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, tham gia các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, giúp
đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cộng đồng.
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng Kế hoạch thăm, tặng quà cho trẻ em, đặc biệt quan tâm trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng
sâu, vùng xa, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, trẻ
em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em trong các khu
cách ly, khu phong toả, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhân dịp Tết Trung
thu năm 2021 gắn với động viên trẻ em trong năm học mới 2021 - 2022.
- 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 bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 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 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính
phủ 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, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em
không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch Covid-19.
- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công
tác trẻ em; đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; các văn bản của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2030;
phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên
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trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn,
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em trong đại dịch Covid19; các thông điệp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là bảo vệ, chăm sóc trẻ em
trong thiên tai, dịch bệnh nhằm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho
trẻ em.
- Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và đóng góp xây
dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ
sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết
Trung thu trên địa bàn, hàng giả, hàng nhái, quá hạn sử dụng; văn hóa phẩm, đồ
chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, độc hại, nguy hiểm, có nguy
cơ gây tai nạn thương tích, không phù hợp với trẻ em, trái với thuần phong, mỹ
tục của dân tộc.
Đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, địa phương triển khai thực
hiện và báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu năm 2021 (theo phụ lục gửi kèm)
với UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, email:
bvteqn@gmail.com) trước ngày 05/10/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Tiến).
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