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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v hướng dẫn việc tổ chức   

Tết Trung thu năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                  Cẩm Thủy, ngày        tháng  8  năm 2020 

 

                  

   Kính gửi:  -  UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 

Những năm gần đây kinh tế của huyện có bước phát triển, thu nhập của 

nhân dân được nâng lên một bước sống nhân dân ổn định, đời sống văn hóa xã 

hội của nhân dân ngày càng phong phú đa dạng, đã góp phần ổn định trật tự 

an toàn xã hội; nhiều trò chơi, trò diễn được các cấp các nghành và nhân dân 

tổ chức vào dịp lễ, tết…; Tuy nhiên việc chấp hành theo quy định của Pháp 

luật của các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế như: Tết trung thu của các 

cháu Thiếu niên nhi đồng các trò chơi, trò diễn bị mai một, thay váo đó là 

rước đèn Trung thu bằng các hình ảnh phi truyền thống văn hóa. Mặt khác 

một số thôn, làng còn tổ chức rước đèn trên đường giao thông gây ảnh hưởng 

trật tự an toàn giao thông.  

Trước tình hình hình trên, để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật 

tự vào dịp Trung thu năm 2020 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị thực hiện 

tốt các nội dung sau đây: 

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Triển khai các hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, tập trung vào các 

nội dung:  Luật trẻ em năm 2016; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng 

chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thông qua 

các hoạt động tổ chức tết Trung thu cho các em nhằm biểu dương những trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận ngèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tinh thần vượt khó vươn lên và những tấm gương 

người tốt, việc tốt đã giúp đỡ, ủng hộ các em…   

2. Chỉ được tổ chức các hoạt động Tết Trung thu tại trung tâm các xã, thị trấn; 

các nhà văn hóa  tại khu phố, thôn, làng, trụ sở các cơ quan đơn vị  nhằm tạo sân chơi 

bổ ích, vui chơi, giải trí cho các em, khuyến khích các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò 

chơi truyền thống, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…Tổ chức các 

chương trình văn nghệ, chương trình vui đón tết trung thu phù hợp với điều kiện của địa 

phương, đảm bảo mọi trẻ em được đón Tết Trung thu  

3. Các xã, thị trấn, các đơn vị  tuyên truyền và vận động nhân dân không tổ 



2 

 

chức làm đèn trung thu theo các mô hình mang tính bạo lực, các mô hình phi 

truyền thống đặc biệt là các mô hình gắn, kéo trên xe có động cơ. Không tổ chức 

rước đèn trên đường giao thong kể cả Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, và đường do 

xã quản lý dưới mọi hình thức. 

4. Các địa phương , đơn vị bố trí kinh phí và vận động các nguồn lực xã hội để 

thăm, tặng quà cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 

5. Thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; 

kiểm tra ngăn chặn và sử lý kịp thời việc doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm, đồ 

chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm 

không phù hợp với lứa tuổi trẻ em; kiểm tra việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020 tại 

các cơ quan, đơn vị. 

6. Sau Tết Trung thu các địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả 

tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu, trong đó đánh giá ưu điểm, nhược điểm và hạn 

chế tồn tại; đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị báo cáo việc tổ chức Tết Trung 

thu về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 08/9/2020. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan, triển khai các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em đảm bảo an toàn cho trẻ em; 

kiểm tra về thời gian tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; UBND các xã, 

thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn về hoạt động Tết Trung 

thu cho trẻ em; chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm, sản 

phẩm đồ chơi an toàn cho trẻ em dịp Tết Trung thu… 

2. Phòng Lao Động- Thương binh và Xã hội: 

 Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra giáp sát việc thực hiện hướng dẫn này; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn 

thể liên qua tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội; vận động các tổ chức, 

cá nhân ủng hộ nguồn lực về vật chất và tinh thần để hỗ trợ trẻ em nghèo, cận nghèo, 

vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn được cùng vui Tết Trung thu thật ấm áp. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức các hoạt 

động vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em và các hoạt động tham gia của trẻ tại cơ 

quan đơn vị như: gặp mặt, tuyên dương con em cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động vượt khó học giỏi, đạt học sinh tiên tiến… 

4. Phòng Y tế, Phòng Kinh tế hạ tầng:  

Tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, 
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cơ sở kinh doanh, nhất là sản phẩm phụ vụ Tết trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; 

xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm và các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm 

buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra các loại văn hóa phẩm, đồ 

chơi, trò chơi dành cho trẻ em, có biện pháp sử lý kịp thời các hộ kinh doanh trò chơi có 

tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với 

lứa tuổi trẻ em. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

 Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức Tết trung thu trong hệ thống trường 

học đảm bảo an toàn, tiết kiệm, lành mạnh và thiết thực. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 

 Hướng dẫn, tổ chức Tết Trung thu tại trung tâm huyện; tổ chức tuyền truyền 

rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh huyện về việc nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân 

dùng phương tiện tự chế như: xe lôi, xe kéo, xe công nông…để tham gia giao thông 

trong dịp Tết Trung thu; tuyên truyền không  được phép tổ chức rước đèn trên các 

tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. 

7. Công an huyện Cẩm Thủy: 

 Chỉ đạo Công an các xã thị trấn phối hợp thực hiện tốt các nội dung tại mục I.3. 

của công văn này; tổ chức tuần tra, kiểm soát dịp trước, trong và sau Tết Trung thu; 

kiên quyết xử lý các phương tiện đầu nổ, đầu kéo, xe tự chế tham gia giao thông theo 

đúng quy định của pháp luật. 

8. UBND các xã, thị trấn:   

-  Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu - “Đêm 

hội trăng rằm” cho thiếu nhi, đảm bảo vui tươi, an toàn, thiết thực, hiệu quả; giữ gìn và 

phát huy bản sắc dân tộc; lồng ghép các nội dung mang tính giáo dục truyền thống trong 

tổ chức hoạt động cho thiếu nhi. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, về Luật trẻ em và các văn bản pháp quy liên quan đến trẻ em.  

- Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ 

nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Chủ trì, phối hợp với công an huyện, công an các xã, thị trấn vận động các tổ 

chức, cá nhân, các thôn, làng, khu phố, ký cam kết: Không tổ chức làm đèn trung thu 

theo các mô hình mang tính bạo lực, các mô hình phi truyền thống đặc biệt là các 

mô hình gắn, kéo trên xe có động cơ. Không tổ chức rước đèn trên đường giao 

thong kể cả Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, và đường do xã quản lý dưới mọi hình 

thức gây nguy hiểm, lãng phí tiền của và công sức của nhân dân. Kiên quyết xử lý dứt 

điểm các tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành luật giao thông đường bộ; thu giữ 

tang vật, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.  

 Vì một Tết Trung thu năm 2020 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, thiết 

thực; UBND huyện yêu cầu các cơ quan,  đơn vị nghiêm túc thực hiện theo hướng 

dẫn, đơn vị nào  để xảy ra tình trạng rước đèn trên đường giao thong kể cả Quốc lộ, 
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tỉnh lộ, đường huyện, và đường do xã quản lý gây mất an ninh trật tự Chủ tịch 

UBND và trưởng công an xã, thị trấn đó chịu tránh nhiệm trước Chủ tịnh UBND 

huyện./. 
 

Nơi nhân: 

- Như kính gửi ( Để T/h); 

- Sở VHTTDL ( Để b/c); 

- Sở TTTT ( Để B/c); 

- Thường trực HU-HĐND-UBND huyện ( Để b/c); 

- Công an huyện ( ( Để P/h); 

- Phòng GD&ĐT ( Để T/h); 

- Phòng LĐTB&XH ( ĐểT/h); 

- Trang thông tin điện tử huyện ( Để T/h); 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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