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BÁO CÁO 

 Kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022  

trên địa bàn huyện Phong Thổ 

 

Thực hiện Công văn số 2929/UBND-VX ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2022. Ủy ban nhân dân 

huyện Phong Thổ báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động dịp Tết Trung thu năm 

2022 cụ thể như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Hàng năm, việc tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng là 

hoạt động mang tính truyền thống, luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các 

ngành, đoàn thể huyện quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều hoạt 

động có ý nghĩa nhằm nâng cao trách nhiệm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em trên địa bàn, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham 

gia các hoạt động vui chơi, giải trí.  

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 

31/8/2022 tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2022, Ủy ban dân nhân huyện phối 

hợp với tổ chức PLan Lai Châu, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể liên quan tổ chức 

làm điểm huyện tại xã Bản Lang với tên gọi "Đêm hội trăng rằm năm 2022".  

Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức vui Tết 

Trung thu năm 2022 theo quy mô cấp cơ sở tại các thôn, bản, tổ dân phố hoặc tại các 

trường trên địa bàn huyện “Đêm hội trăng rằm” đảm bảo trang trọng, vui tươi, bổ ích 

và an toàn.  

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà 

 - Cấp huyện: Nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên đối với trẻ em trên địa 

bàn, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập các đoàn và tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

cho các em thiếu niên, nhi đồng tại một số điểm bản tổng số tiền 8.000.000đ, thăm 

hỏi tặng quà cho 25 trẻ em đang nằm viện điều trị trong dịp Tết Trung thu tổng số 

tiền 5.000.000đ, trao 8 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 

trong học tập số tiền 8.000.000đ. 

- Cấp xã: Tổ chức tại các điểm trường, tổ dân phố và các thôn, bản là 36 

điểm tổng số trẻ em tham gia 27.562. Tổng số tiền 526.380.000đ, nguồn kinh phí 
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trích quỹ Thôn, bản, Tổ dân phố  tại đơn vị mình, cùng với sự vận động hỗ trợ thêm 

từ các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân... để tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho 

các cháu thiếu niên, nhi đồng.   

2. Hoạt động truyền thông 

 Cùng với tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà  cho trẻ em. Ủy ban nhân 

dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các xã, thị trấn 

thực hiện tốt công tác truyền thông bằng các hình thức như:  

- Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác giáo dục phòng, chống bạo 

lực, xâm hại trẻ em tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tuyên truyền, phổ biến 

Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật trẻ em, đặc biệt các quy định 

về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

- Đăng tải các hoạt động tổ chức Tết trung thu, hoạt động thăm hỏi, tặng quà 

cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện.  

- Kêu gọi vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, các đơn vị lực lượng vũ 

trang, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trên địa bàn 

huyện tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ BTTE các cấp, chung tay giúp đỡ trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt và tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu tại cộng đồng cho trẻ 

em nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn.  

- Đưa thông tin tuyên truyền và đưa tin trên hệ thống Đài phát thanh huyện 

và các xã, thị trấn: Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, ý 

nghĩa Tết Trung thu, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị và 

vệ sinh môi trường, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn trong mua bán 

sử dụng đồ chơi trẻ em, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tổ chức điểm vui chơi …  

3. Các hoạt động khác 

- Ủy ban nhân dân huyện Chỉ đạo Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tổ 

chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm các quy 

định, đảm bảo yêu cầu về về sinh an toàn thực phẩm. 

 - Chỉ đạo Công an huyện tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các hộ kinh doanh 

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 trẻ em.  

- Phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị...tạo 

cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trong dịp tết Trung thu.  

4. Kinh phí tổ chức Trung thu 2022 

- Huyện: Trích từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em huyện: 21.000.000 đồng 

- Các xã, thị trấn:  

+ Vận động, kêu gọi hỗ trợ: 526.380.000 đồng.   

+Từ nguồn ngân sách nhà nước: 20.500.000 đồng. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

  - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và chính quyền địa phương đã 

thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn, đặc 

biệt là trẻ em tàn tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.  

- Các hoạt động tổ chức đảm bảo không khí vui tươi, lành mạnh, bổ ích và an 

toàn, đảm bảo 100% trẻ em được tham gia vui chơi. 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ATGT và ATXH, đảm 

bảo công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm... không có vụ ngộ 

độc thực phẩm nào xảy ra trên điạ bàn.  

- Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên liên tục, nội 

dung phong phú đảm bảo các tầng lớp nhân dân thấy được vai trò, trách nhiệm của 

mình trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.  

- Trong quá trình tổ chức các hoạt động Trung thu năm 2022, đã nhận được 

sự hỗ trợ kinh phí của các cơ quan, doanh nghiệp, quỹ vì người nghèo và nhân dân 

trên địa bàn... đảm bảo tổ chức Tết Trung thu vui tươi, bổ ích.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Còn một số xã do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nên việc tổ chức 

các hoạt động vui chơi Tết Trung thu còn hạn chế.  

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Trung thu 

năm 2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TB&XH tỉnh; 

- TT. Huyện ủy(B/c);  

- TT.  HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, nghành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu:VT, PLĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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