UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 232 /KH-UBND

Ba Đình, ngày 22 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em quận Ba Đình năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành
phố năm 2022; UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu
cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm cho trẻ em quận Ba Đình, đặc biệt
là trẻ em sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có thành tích tiêu
biểu; Thu hút các em tham gia vào các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh và an
toàn để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
- Nâng cao nhận thức, trác nhiệm; vận động, huy động nguồn lực của tổ chức, cá
nhân, gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
- Đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn quận đều được vui Tết Trung thu.
100% các phòng, ngành đoàn thể và UBND các phường xây dựng kế hoạch chỉ
đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết trung thu cho trẻ em an
toàn, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Trong dịp Tết Trung thu, tập trung tuyên truyền theo chủ đề: “Chung tay
bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại trẻ em”. Tăng cường công
tác phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống
bạo lực, xâm hại trẻ em.
II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho trẻ em quận Ba Đình
- Nội dung hoạt động
+ Màn biểu diễn múa Lân (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận
phụ trách).
+ Bày mâm cỗ Trung thu của quận (Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội quận phụ trách).
+ Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc (Trung tâm Văn hóa - Thông
tin và Thể thao quận) phụ trách.
- Thời gian: Ngày 07 tháng 9 năm 2022 (tức ngày 12/8/2022 Âm lịch - thứ Tư).
(Khai mạc 19 giờ 00’, kết thúc vào lúc 21 giờ 00’).
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- Địa điểm: Sân ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Số 30
Đường Văn Cao - phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội); phương án dự
phòng: Trong nhà thi đấu Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa.
2. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em
- Chủ động rà soát, nắm chắc số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để có các hoạt
động chăm lo cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu.
- Tổ chức Đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em trong các gia đình thuộc hộ cận nghèo,
các Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên
địa bàn quận.
- Tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em do Thành phố tổ chức.
- Nếu trường hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn có diễn biến phức tạp, các đơn
vị chủ động xây dựng phương án tổ chức Tết Trung thu, hoạt động thăm, tặng quà cho
trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đảm bảo an toàn trong phòng, chống
dịch nói chung và chỉ đạo của Thành phố, quận.
3. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện
quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, các quy định trong Luật trẻ em, Nghị định
56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết của Luật trẻ em và các chế tài xử lý các hành vi
vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật; phòng, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em,…trên các
phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng Thông tin điện tử, Trang zalo của
quận, Bản tin Ba Đình, Tài liệu truyền thông…
- Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin về các hoạt
động đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn quận.
- Tổ chức các hoạt động tập huấn trang bị kiến thức cho cha mẹ, người chăm
sóc trẻ em kỹ năng phòng ngừa, phát hiện hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức
các hội nghị, hội thảo, tọa đàm bàn các giải pháp tăng cường phòng, chống bạo
lực, xâm hại trẻ em; Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em.
- Tăng cường truyền thông về số điện thoại của Tổng đài điện thoại quốc gia
bảo vệ trẻ em -111 và Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội 0243.525.662 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần
trợ giúp, bảo vệ trẻ em.
- Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt nhận đỡ đầu, giúp
đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ
em thuộc hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19.
4. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí
Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em với các
hoạt động vui chơi, giải trí như các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, hoạt
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động thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi, sinh hoạt câu lạc bộ….nhằm
thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động bổ ích, lành mạnh.
5. Huy động nguồn lực xã hội
Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài quận để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung
thu như tổ chức Lễ hội đêm Rằm Trung thu, thăm tặng quà, trao học bổng, nhận
đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm đảm
bảo cho mọi trẻ em được đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, an toàn.
6. Hoạt động kiểm tra, giám sát
- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt thực
phẩm phục vụ Tết Trung thu. Ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp
luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ
nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục không phù hợp lứa tuổi
trẻ em hoặc chứa chất độc hại gây nguy hiểm cho trẻ em.
7. Hoạt động can thiệp, trợ giúp
Tăng cường công tác phòng ngừa, nắm bắt tình hình, phát hiện và tập trung
giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm
quyền trẻ em đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng
vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể
và Ủy ban nhân dân 14 phường triển khai tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu
cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2022.
- Phối hợp với phòng Văn hóa & Thông tin tuyên truyền chủ đề, thông điệp
về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em
trên địa bàn quận;
- Tham mưu UBND quận trích kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em quận tặng quà
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Trung thu; tiếp tục vận động các
cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em quận.
- Phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt Lễ hội
đêm rằm Trung thu thiếu nhi quận:
+ Tham mưu mời lãnh đạo Trung ương, Thành phố và Quận; đại diện một
số cơ quan báo, đài truyền hình của thành phố Hà Nội;
+ Huy động đại diện trẻ em 14 phường tham dự đêm Lễ hội;
+ Phối hợp Công an quận, Đội cảnh sát giao thông số 2, Đội thanh tra giao
thông vận tải, UBND và Công an phường Liễu Giai trong việc đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài khu vực tổ chức đêm Lễ hội;
+ Chuẩn bị quà tặng các cháu thiếu nhi của 14 đơn vị tham dự Lễ hội Đêm
rằm Trung thu; khăn quàng đỏ cho đại biểu;
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+ Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận chọn, cử lực lượng thanh
niên tình nguyện tham gia phục vụ buổi Lễ hội đêm rằm Trung thu;
+ Chuẩn bị Mâm cỗ Trung thu, bàn ghế cho đại biểu và trẻ em tham dự Lễ
hội đêm rằm Trung thu, dải băng tên các đơn vị;
+ Thông báo chương trình đêm Lễ hội;
+ Lập dự toán kinh phí đáp ứng nhiệm vụ được phân công, trình UBND quận
phê duyệt;
- Tổng hợp, báo cáo UBND quận, Thành phố kết quả tổ chức Tết Trung thu
theo quy định.
2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
- Chuẩn bị 01 phòng đón tiếp đại biểu về dự Lễ hội đêm rằm Trung thu năm 2022.
- Bố trí địa điểm, nguồn điện phục vụ Lễ hội đêm rằm, tổ chức lực lượng trông
giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp cho đại biểu và học sinh đến dự Lễ hội (dự phòng địa
điểm cho phương án 2, tổ chức trong Cung Thể thao nếu thời tiết có mưa).
- Bố trí và có chỉ dẫn nơi đặt khu vực vệ sinh để mọi người tham gia được
biết, phục vụ cho nhu cầu cá nhân.
- Chuẩn bị biển tên 14 đơn vị tham gia Lễ hội.
- Tổ chức phần lễ và phần hội đêm rằm Trung thu: Khai mạc và Chương
trình văn hoá, văn nghệ; Chọn MC dẫn chương trình, xây dựng kịch bản chi tiết
cho buổi Lễ.
- Phụ trách lắp dựng sân khấu 100m2, trang trí (băng cờ khu vực sân khấu
chính, khu vực xung quanh); trang âm, ánh sáng chuyên nghiệp, đèn chiếu sáng
khi lãnh đạo xuống tặng quà cho thiếu nhi.
- Chịu trách nhiệm xây dựng màn múa Lân, biểu diễn khai mạc Lễ hội đêm
Rằm Trung thu; Xây dựng Chương trình nghệ thuật đặc sắc biểu diễn trong đêm
Lễ hội.
- Dự toán kinh phí đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
3. Phòng Giáo dục & Đào tạo
Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường học phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường
chọn, cử các cháu học sinh tham gia đêm Lễ hội đêm rằm Trung thu của quận.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu với UBND
quận hướng dẫn các đơn vị và UBND các phường lập dự toán nguồn kinh phí chi
đảm bảo hoạt động và thanh quyết toán theo quy định.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin
Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng
bản tin tuyên truyền về ý nghĩa truyền thống của Tết Trung thu cổ truyền của dân
tộc; đêm Lễ hội Trung thu của quận tại Cung thể thao Tổng hợp Quần Ngựa; Thư
chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin về các hoạt động đón Tết Trung
thu cho trẻ em trên địa bàn quận trên cổng thông tin điện tử Ba Đình.
6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận

5

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh
doanh thực phẩm theo phân cấp không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn
phục vụ Tết Trung thu.
- Phân công cán bộ y, Bác sỹ, đảm bảo cơ số thuốc phục vụ và trang thiết bị
cần thiết ứng trực cấp cứu phục vụ tại Lễ hội đêm rằm Trung thu của quận.
- Phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh quan tâm, động viên tới đối
tượng là trẻ em đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh nhân dịp Tết Trung thu.
7. Công an quận
- Chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an quận, phối hợp với Đội thanh tra giao
thông, Đội cảnh sát giao thông số 2 và Công an phường Liễu Giai xây dựng kế
hoạch bố trí lượng lực đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng phương tiện
tham gia giao thông tại khu vực tổ chức Lễ hội đêm rằm Trung thu.
- Xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và chịu trách
nhiệm bảo vệ an ninh trật tự toàn bộ khu vực xung quanh địa điểm tổ chức Lễ hội
Đêm rằm Trung thu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiếu nhi (trong và xung quanh
khu vực tổ chức Lễ hội).
- Phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực
phẩm; ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc kinh doanh đồ
chơi không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, chứa
chất độc hại hoặc nguy hiểm cho trẻ em; các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên
địa bàn quận.
8. Thanh tra Giao thông vận tải, Đội Cảnh sát giao thông số 2
Phối hợp với Công an quận Ba Đình phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trước, sau buổi tổ chức Lễ hội đêm rằm Trung thu.
9. Công ty Điện lực Ba Đình
Đề nghị công ty điện lực Ba Đình chủ động có kế hoạch đảm bảo công suất
nguồn điện, bố trí lực lượng hỗ trợ điểm đấu nối, ứng trực thường xuyên, chuẩn
bị máy phát điện dự phòng để kịp thời xử lý mọi sự cố điện trước và trong thời
gian diễn ra Lễ hội Đêm Rằm Trung thu của quận.
10. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Chi nhánh Ba Đình
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận phân công
cán bộ thu dọn vệ sinh khu vực trước, trong, sau tổ chức Lễ hội Trung thu thiếu
nhi Ba Đình tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận
Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thành viên có kế hoạch tổ chức các hoạt động
chăm lo và thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối
hợp tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.
12. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ quận
- Hướng dẫn chỉ đạo cơ sở Hội phối hợp tổ chức tốt các hoạt động vui Tết
Trung thu cho trẻ em tại địa phương.
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- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác tổ
chức Lễ hội Trung thu 2022.
13. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận
- Chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 14 phường phối hợp với các ngành, đoàn
thể tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho trẻ em tại cơ sở. Tổ chức các hoạt
động văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian truyền thống, sinh động, hấp dẫn, thu hút
trẻ em tham gia đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc.
- Chọn cử 5 đồng chí đoàn viên thanh niên, tham gia phục vụ công tác tiếp
đón khách, đeo khăn quàng đỏ cho các đại biểu dự Lễ hội (Trang phục áo dài).
- Phụ trách công tác tổ chức đảm bảo trật tự, địa điểm tập trung trước, trong
và sau khi diễn ra các hoạt động, kẻ vẽ sơ đồ tập kết cho 14 đơn vị tham gia.
- Có trách nhiệm bố trí lực lượng quản lý, kê bàn ghế cho khu vực sân khấu
chính và ghế ngồi cho thiếu nhi.
- Bố trí lực lượng thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự tại sân khấu và
xung quanh khu vực thiếu nhi và đại biểu dự.
- Dự trù kinh phí đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
14. UBND các phường
- Căn cứ vào Kế hoạch của quận, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động
Tết Trung thu đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn cho trẻ em.
- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể của phường và các tổ dân phố tổ chức Tết
Trung thu cho trẻ em nói chung, trẻ em thuộc các gia đình hộ cận nghèo, trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung thu năm 2022 trong không khí đầm
ấm, vui tươi.
- Tổ chức, thông báo và tuyên truyền về ý nghĩa Tết Trung thu và Lễ hội đêm
rằm Trung thu do quận tổ chức tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa để nhân
dân, các em thiếu nhi biết và tham dự.
- Huy động nguồn lực hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn của phường. .
- Tổ chức và tham gia tốt Lễ hội Đêm Rằm Trung thu thiếu nhi quận Ba Đình
đảm bảo đúng thời gian quy định, quản lý và giữ gìn vệ sinh môi trường khi tham gia.
+ Chọn cử 50 em thiếu nhi tiêu biểu tham gia Lễ hội Đêm Rằm Trung thu
của quận (trang phục đẹp, đeo khăn quàng đỏ, có phù hiệu của đơn vị).
+ Tổ chức đưa, đón các em tham gia hoạt động Lễ hội đêm rằm Trung thu
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.
- Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác trẻ em thực hiện chi trả trợ cấp Trung
thu của quận cho trẻ em khó khăn của phường đảm bảo đúng đối tượng, đúng dịp
và thực hiện thanh quyết toán đảm bảo tiến độ thời gian.
- Cân đối nguồn ngân sách của UBND phường đảm bảo chi cho các hoạt
động Trung thu và quyết toán theo quy định.
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* Ghi chú: Các đơn vị gửi kế hoạch, lịch tổ chức các hoạt động Tết Trung
thu cho trẻ em Báo cáo UBND quận trước ngày 30/9/2022; Tổng hợp báo cáo
UBND quận kết quả hoạt động Trung thu trước ngày 14/9/2022 (qua phòng
LĐTB&XH) để tổng hợp báo cáo thành phố đảm bảo đúng tiến độ.
Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động Trung thu năm 2022 cho
trẻ em quận Ba Đình. UBND quận yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể và UBND
14 phường xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện và tham gia tốt Lễ hội Đêm rằm
Trung thu thiếu nhi quận Ba Đình. Trong quá trình triển khai có vướng mắc phản
ánh về UBND quận (qua cơ quan thường trực phòng LĐTB&XH) để phối hợp
giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở LĐTBXH Hà Nội;
- TT Quận ủy - TT HĐND quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- MTTQ & Các đoàn thể;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND 14 phường;
- Lưu VT, LĐTB&XH.
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