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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6/2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND thành
phố về thực hiện công tác trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày
19/5/2022 của UBND thành phố về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm
2022.
UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6/2022 trên
địa bàn thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn
vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc
và giáo dục trẻ em, đặc biệt đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
2. Nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6, tăng cường các hoạt động truyền thông về
công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chú trọng việc thực hiện các quyền
trẻ em với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm
hại, bạo lực trẻ em”.
3. Các hoạt động tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6 được triển khai rộng khắp tại
các trường học, khối, thôn, đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh cho trẻ em.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Tháng hành động vì trẻ em,
truyền thông về Luật Trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày
09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Nghị
quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường
hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại
trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết
định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Thông tư số
14/2020/LĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội về hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho
trẻ em và các văn bản khác của các cấp, các ngành về bảo vệ, chăm sóc, giáo
dục trẻ em; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Kế hoạch số
139/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về thực hiện
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Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố
Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND
thành phố Lạng Sơn về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022; Kế hoạch số
173/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về triển khai
thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn giai đoạn 2022 -2025; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày
19/5/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về triển khai Tháng hành động vì trẻ
em năm 2022 và các chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang
triển khai thực hiện.
2. Tổ chức Tết thiếu nhi 01/6 cho trẻ em
UBND các phường, xã chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong dịp Tết thiếu
nhi 01/6 phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn.
Các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở mầm non trên địa bàn căn cứ tình
hình thực tế, chủ động tổ chức Tết thiếu nhi 01/6 cho trẻ em, đảm bảo yêu cầu
về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
3. Tổ chức thăm, tặng quà Tết Thiếu nhi 01/6
Được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố phân công
các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cơ quan, phòng
ban, ngành đoàn thể thành phố thăm, tặng quà Tết Thiếu nhi 1/6 tại các trường,
cơ sở mầm non trên địa bàn thành phố và Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh
như sau: (Có biểu phụ lục kèm theo Kế hoạch).
Quà tặng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chuẩn bị
và phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chuyển đến các nhà
trường trước ngày 30/5/2022.
III. KINH PHÍ
1. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí của thành phố cấp cho công tác
bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2022, nguồn kinh phí chi thường xuyên của các
đơn vị đã được giao năm 2022.
2. Kinh phí huy động từ các nguồn lực xã hội hóa, từ nguồn vận động
Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các hoạt động về
bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
- Chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch này và theo dõi, đôn đốc, tổng
hợp báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động trong dịp Tết thiếu nhi 01/6/2022
trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu chuẩn bị quà tặng của Lãnh đạo thành phố chuyển cho các
trường, cơ sở mầm non trên địa bàn và Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.
- Tổng hợp danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo đề nghị của các
phường, xã , tham mưu cho UBND thành phố quyết định tặng quà, chuẩn bị quà
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tặng, phối hợp với UBND các phường, xã chuyển quà đến cho trẻ em bằng hình
thức phù hợp.
- Dự trù kinh phí, tham mưu đề xuất sử dụng nguồn kinh phí tặng quà cho
trẻ em và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.
- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 trên địa
bàn thành phố báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
- Chỉ đạo các trường, cơ sở mầm non tổ chức tốt Tết thiếu nhi 01/6 cho trẻ
em theo đúng kế hoạch, thời gian đã đăng ký, đảm bảo yêu cầu về công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
- Phân công lãnh đạo, công chức của phòng chỉ đạo, hỗ trợ công tác tổ
chức Tết Thiếu nhi tại các nhà trường.
- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển quà Tết
Thiếu nhi 1/6 của thành phố đến các trường, cơ sở mầm non.
(Ghi chú: Thông báo đến các trường, cơ sở mầm non đến nhận quà tại
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, địa chỉ: Số 02, đường Lê
Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Thời gian trong ngày 27/5/2022).
- Báo cáo kết quả hoạt động tổ chức vui Tết thiếu nhi 1/6 về UBND thành
phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) chậm nhất ngày
03/6/2022.
3. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp cử phóng viên ghi
hình, đưa tin về các hoạt động tổ chức Tết Thiếu nhi 01/6/2022 cho trẻ em trên
địa bàn thành phố.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị xã hội thành phố, các cơ quan phòng ban, đơn vị thành phố
Bố trí cử đại diện lãnh đạo đến thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết
Thiếu nhi 01/6/2022 tại các trường, cơ sở mầm non trên địa bàn thành phố theo
phân công.
5. UBND các phường, xã
- Chủ động triển khai các hoạt động Tết thiếu nhi 01/6 trên địa bàn phù
hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về
nội dung và ý nghĩa của Tháng hành động vì trẻ em; chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, văn bản chỉ đạo của các cấp về
công tác trẻ em.
- Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ bảo trợ
trẻ em; quan tâm, tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang sinh sống trên địa bàn
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nhân dịp Tết nhi 01/6. Tăng cường vận động nguồn lực, hỗ trợ tổ chức Tết Thiếu
nhi 1/6 và tặng quà cho trẻ em tại các khối, thôn.
- Mỗi phường, xã rà soát, lập danh sách 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
trên địa bàn, đề xuất UBND thành phố tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi năm
2022 (theo biểu mẫu gửi kèm). Danh sách gửi về UBND thành phố (qua phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) chậm nhất ngày 24/5/2022.
Phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH thành phố chuyển quà đến trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn bằng những hình thức phù hợp.
- Báo cáo kết quả hoạt động tổ chức Tết thiếu nhi 01/6 về UBND thành
phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố), chậm nhất ngày
03/6/2022.
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai để đảm
bảo thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Tết Thiếu nhi 01/6/2022 trên địa bàn thành
phố. Quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị
liên hệ với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, số điện thoại:
02053.812.668 hoặc 02053.811.399 để trao đổi, giải quyết.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP (b/c);
- CT, PCT UBND TP;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cơ sở BTXH TH tỉnh;
- UB MTTQ VN và các đoàn thể TP;
- Các cơ quan, đơn vị TP;
- UBND các phường, xã;
- Các trường, cơ sở mầm non thuộc phòng GD&ĐT
TP (đề nghị phòng GD&ĐT sao gửi);
- CPVP, CVVX;
- Trang TTĐT TP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Vân
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UBND PHƯỜNG/XÃ …
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH
TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN
Đề xuất lãnh đạo thành phố tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6/2022
STT

Họ và tên trẻ em

Năm
sinh

Địa chỉ

Hoàn cảnh
gia đình
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Tổng:
NGƯỜI LẬP BIỂU

…, ngày tháng 5 năm 2022
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi
chú

