
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:           /UBND-KGVX 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2020 

V/v tổ chức tết Trung thu  

năm 2020 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

      

Thực hiện Công văn số 3388/LĐTBXH-TE ngày 03/9/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tết Trung thu năm 2020, UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan có 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. Tham mưu tổ chức các Đoàn do lãnh đạo tỉnh làm 

Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà tết Trung thu tại một số trường học và nơi nuôi 

dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Kết thúc hoạt động, báo cáo 

kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước 

ngày 20/10/2020.  

2. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, 

Cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, 

đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, thực phẩm phục vụ tết 

Trung thu; tăng cường 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. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ 

chức các hoạt động vui tết Trung thu thiết thực, tiết kiệm, thu hút trẻ em nghèo, 

có hoàn cảnh khó khăn tham gia các hoạt động tập thể trong dịp tết Trung thu; 

bảo đảm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.  

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tập trung 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Bố trí kinh phí và huy 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, biên giới, vùng 

bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị 

dài ngày.  
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- Tổ chức các hoạt động tết Trung thu thiết thực, tiết kiệm, tạo điều kiện 

thuận lợi cho trẻ em được đón tết Trung thu tại cộng đồng vui vẻ, an toàn, lành 

mạnh; trong quá trình tổ chức các hoạt động bảo đảm các yêu cầu về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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