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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 2196/UBND-LĐTBXH 
V/v tổ chức các hoạt động nhân 

dịp Tết trung thu năm 2020 

             Hương Khê, ngày 18 tháng 9 năm 2020 

 

          Kính gửi: 

              - Các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; 

              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 6210/UBND-VX2 ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tổ chức Tết Trung thu năm 2020. Để 

bảo đảm mọi trẻ em được vui tết trung thu trong bối cảnh dịch bệnh COVID- 19 đang 

diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn, phòng Văn 

hóa – Thông tin, phòng Y tế và các phòng, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch, phương án tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở 

giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bảo đảm an toàn, thực 

hiện các quy định về phòng chống dịch COVID- 19.  

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn 

thể địa phương tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2020; bố trí kinh phí 

địa phương và vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung 

thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh 

phải điều trị dài ngày. 

3. Các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn vệ 

sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc 

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.  

Giao phòng Lao động-TB&XH chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát, tổng 

hợp, báo cáo Sở Lao động-TB&XH và UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
-TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Chánh VP, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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