
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2022 
V/v tổ chức các hoạt động  

Tết Trung thu năm 2022 
 

  Kính gửi: 

    - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là hoạt động truyền thống, phong tục, 

tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của thành 

phố đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.  

Thực hiện ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản 

số 3037/LĐTBXH-TE ngày 09/8/2022 về việc tổ chức Tết Trung thu 2022; để 

tất cả trẻ em trên địa bàn thành phố được vui đón Tết Trung thu ý nghĩa và an 

toàn, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện các nội dung sau:  

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đặc 

biệt tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn 

xã hội về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn 

thương tích và tạo môi trường sống lành mạnh cho trẻ em. Thực hiện việc đăng 

tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; đưa tin về các hoạt động tổ chức 

đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố. 

2. Bố trí kinh phí và tăng cường vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá 

nhân để thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, thuộc gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, huyện đảo, các xã miền núi, trẻ em mồ côi, trẻ em vượt khó học giỏi và 

trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...  

3. Các Sở, ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị, địa phương tổ chức đón 

Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn 

hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết 

Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh 
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doanh các sản phầm đồ chơi, trò chơi phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, 

gây nguy hiểm cho trẻ em; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi 

bạo lực, xâm hại trẻ em.  

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trên địa 

bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức 

Chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em và mời lãnh đạo thành phố tham dự. 

- Tham mưu và chuẩn bị quà của lãnh đạo thành phố tặng cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung Thu. 

- Tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố; 

tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, trẻ em ở các cơ sở 

bảo trợ xã hội, trẻ em sống ở khu vực miền núi, hải đảo, trẻ em bị bệnh tim bẩm 

sinh, trẻ em nghèo, trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp... 

- Chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực 

hiện các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trước ngày 19/9/2022; tổng hợp, 

báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em), Ủy ban nhân 

dân thành phố trước ngày 23/9/2022. 

6. Giao Sở Y tế chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, 

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 thành phố trong dịp Tết Trung thu. 

7. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các ngành chức 

năng, tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm cho 

trẻ em, quản lý chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em 

đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí 

lành mạnh cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. 

8. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, phối hợp 

với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường đưa tin, bài, phóng sự về hoạt 

động thăm, tặng quà, tình hình tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa 

bàn thành phố; chỉ đạo quan tâm sản xuất, phát sóng các chương trình, chuyên 

mục nghệ thuật, sân chơi, chuyên đề dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu, 

góp phần giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp 

của dân tộc.  
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9. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục Mầm non, 

Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động vui Tết 

Trung thu cho trẻ em trong trường học đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, an toàn và phù 

hợp với điều kiện thực tế; rà soát học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để hỗ 

trợ, trao học bổng, tặng quà, thiết bị học tập... 

10. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, tăng 

cường công tác quản lý thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm 

dành cho trẻ em; tăng cường công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là đồ chơi, đồ dùng dành cho trẻ em; 

xử lý nghiêm các vi phạm về sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có 

tính chất bạo lực hoặc chứa chất độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em 

theo quy định. 

11. Giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị trực thuộc, Công 

an các quận, huyện tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông chung trên địa bàn và 

tại các địa điểm tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em; tăng cường các biện pháp 

phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết Trung thu; 

điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên Hiệp 

Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội 

Nông dân thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện quan tâm chỉ đạo triển khai các hoạt động Trung thu cho trẻ em 

phù hợp với tình hình thực tế. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) để 

xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Bộ LĐTBXH; 

- Cục TE; 
- TTTU, TTHĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- CPVP; 

- Các Phòng: VX, XDGTCT, 

TCNS, NC&KTGS; 
- CV: LĐ; 

- Cổng TTĐT TP, Đài PTTH HP, 

Báo HP, Chuyên đề ANHP; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
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