
u4 BAN NIIAN DAN 
HUYN 04! LQC 

S: 05 IKH-UBND 

CQNG HOA xA IIQ1 CHU NGHIA VIT NAM 
0c 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dqi Lç5c, ngày44 tháng 01 nám 2021 

KE HOACH 
Ti chfrc vui Tt Nguyen dan Tan Sfru nám 2021 

cho  tré em trên dla bàn huyn 

Thrc hin K hoach s 01 /KH-LDTBXH ngày 4/01/2021 cüa Sâ Lao 
dng- Thi.nmg binh va Xã hi tinh Quãng Nam ye vic to chüc vui Têt Nguyen 
dan Tan Siru nàm 2021 cho tré em và Kê hoch so O2IKH-LDTBXH ngày 
5/01/202 1 cUa S& Lao dng- Thumg binh và Xã hi tinh Quâng Nam ye vic tO 
chüc vui Têt Nguyen dan Tan Si:ru näm 2021 cho tré em ti các huyn Nam 
Giang và Dai  Lc, dê dam bão t.t câ tré em ducic vui Têt Nguyen dan Tan Siiu 

nàm 2021 thiêt thirc, an toàn, lành manh,  Uy ban nhãn dan huyn xây drng Kê 
hoach to chCrc các hott dng vui Têt Nguyen dan Tan Si:ru näm 2021 cho tré em 
trên ctja bàn huyn, C1r the thu sau: 

I. Mic dich, yêu cu 

1. Tip trc nâng cao nhn thüc, trách nhiin và hành dng cüa các cp üy 
Dâng, chInh quyên, các ngành, gia dInh và toàn xâ hi dOi v&i cong tác bào v, 
chàm soc tré em. To diêu kin cho tré em duqc vui Xuân, don Têt Co truyên 

cüa dan tc. 

2. Tp trung buy dng các ngun 1rc d trçl giüp cho các tré em CO hoàn 
cânh khó khän, tré em khuyêt tat,  tré em thuc h nghèo, cn nghèo, tré em bj 
ânh huâng bri các dçit bo, lü trong nãm 2020. 

3. T chüc các hoat dng vui Tt c truyn hiu qua, thit thrc, an toãn, 
lãnh mnh, không phO tnrang hInh thirc. Dam bâo cho mi tré em dixic don Têt 
vui tuai, dam am, an toàn và thrc hin tOt các quy djnh ye phOng, chông Covid- 
19. 

II. Ni dung hot dng 

1. Tang cumg cong tác tuyên truyn Lust Tré em, Nghj djnh s 
5 6/20 17/ND-CP ngày 09/5/2017 cUa ChInh phü quy ctjnh chi tiêt mt so diêu 
cüa Lut Tré em; phOng, chông bo 1irc, xâm h.i, tai nn thucing tIch tré em; 
phOng, chông djch bnh, d.c bit là dti djch Covid-19; dua tin, bài ye các hot 
dng vui Xuân, don let cUa tré em trén dja bàn huyn. 

2. Phi hqp vài PhOng Bâo v, chäm soc tré em và BInh d&ng giri thuc 
Sà Lao dng - Thung birth và Xã hi tinh to ch(rc gp mt vui Xuân, tang qua 

cho tré em cO hoàn cânh khO khãn ti xà Dai  Cháah và x Di Thnh. 



3. Thammixu lath do UBND huyn di thäm, tng qua các tré em có hoàn 
cânh dc bit khó khAn tai  cong dng, thm và tang qua Lang SOS và lang Hy 
vQng. 

4. Tang cithng Cong tác kim tra, quan 1 d không Co tré em nào bj tbi&i 
dói, lang thang kiêm song tnràc, trong và sau Tét. 

Ill. T chfrc thirc hin 

1. Phông Lao dng - Thirong binh Va Xã hi 

- Chun bj các diu kin phc vii lath do 1rnyn di thàm và tng qua cho 
tré em CO hoàn cãnh dc bit khó khàn ti cong dOng và các trung tam nhân djp 
Têt Nguyen dan Tan SCru. 

- Phi hcip vâi các ban, ngành, hi, doãn th, các dja phtrong và Trung 
tam Yän hóa - the thao và Truyén thanh - Truyén hInh huyn tang ctrrng tuyên 
truyên Lut Tré em, Nghj djnh sO 56/2017/ND-CP ngày 09/5/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiét mt so diéu cüa Lut Ire em, Chi thj so 1 8/CT-TTg này 
16/5/20 17 cüa Thu tixàng ChInh phü ye tang cir&ng các giãi pháp phông, chông 
bao 1irc, xâm hi tré em; 4n dng can b, cong chüc, viên chrc, doanh nghip 
và toàn xA hi tiép tic dóng gop, üng h Qu Bâo trçl tré em. 

- Chi dao,  hithng dn các dm vi,  t chirc, cá than t chüc tngquà, dng 
viên, khuyên khIch tré em djp Tét Nguyen dan dam bâo nghia, thiét thirc, an 
toãn, dáp üng các yeu câu phOng, chOng djch bnh Covid- 19. 

- Phi hçrp v&i PhOng Báo v, chàm soc tré em và BInh dng gi6i thuc 
S& LD-TB&XH tinh Quãng Nam huâng dk UBND xã Dai  Cháth to chCrc gp 
mt vui Xuân, tang qua cho tré em CO hoàn cánh klio khAn cüa 02 xã Di Chánh 
và Dai Thanh 100 xuât qua, mi xuât 300.000 dông duqe phân bô tir Qu Báo 
trçi tré em tinh Quáng Nam. 

- Chu.n bj 350 xut qua bAng tin m.t, trj giá mi xut 200.000 dng (tr 
Qu bâo trçl tré em cüa huyn) dê lânh dao  huyll thamva tng qua cho tré em 
có hoàn cãnh dc bit khó khän. Trong do, tng tric tiêp 100 xuât qua cho tré 
em nhân djp thrc hin Chuong trIth vui Xuân &rçic to chCrc ti xà Dai Chánh 
(tré em xã Dai Chánh 50 xuât qua và tré em xã Di Thnh 50 xuât qua). 

- Tng hçip, báo cáo S& LD-TB&XH tinh, Uy ban nhán dan huyn kt qua 
to chrc các hoat dng Tét Nguyen dan cho tré em theo quy dnh. 

2. Phông Giáo dic và Dào tio 

- Chi do các co sà giáo dic t chCrc các hot dng Mfrng Dãng - Don 
Xuân cho tré em dam bão nghia, thiét thijc, an toan, hiu qua, khOng phO 
triiong hinh thIrc, tuân thu nghiém các quy djnh ye phông, chông djch bnh 
Covid- 19. 

- Tang cu&ng chi dao thc hin cong tác xây dirng trtr&ng h9c an toãn; 
day manh tuyén truyén, giáo dic cho h9c sinh ye nghia ngây Tét cô truyên cUa 
d tc; hu&ng dn lam các do chai dan gian; chü trQng thirc hin quyên tham 



gia, t chirc các hoat dng giáo dic k näng sng, k5 näng bào v mInh, k5 nng 
phông, tránh các nguy co bj xâm hii, bao 1rc, các t nn xA hOi, phàng ngira tai 
nn, thrcmg tich cho tré em, dc bit là tai nn giao thông, duôi nuâc. 

- CM do Tnthng THCS Lê Lqi, Trung TE Lê Dt chun bj mt s tiêt 
miic van ngh (khoãng 3 den 4 tit mic) mfrng Xuãn mài trong chuung trmnh 
g.p mt tré em tai Hi trueing UBND xã Dai Chánh. 

A A A s 

3. Trung Tam Van hoa- The thao va Truyen thanh- Truyen hinh 
huyn 

- Tang cumg thii luçing tuyén tmyn Lut Ire em, Ngb4 djnh s 
5612017/ND-CP ngày 09/5/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu 
cUa Lust Tré em; phông, chông bao  hrc, xâm h.i, tai nan thwng tIch tré em; 
phOng, chông djch bnh, dc bit là dii djch Covid-19; dua tin, bài ye các hoat 

dng vui Xuân, don Têt cüa tré em trên dja bàn huyn. 

- Cu PhOng viên dua tin, bài v chuxmg trInh gp mt tre em, giao km van 
ngh müng xuân mài to chüc tai  Hi truing UBND xA Dai  Chánh. 

4. Uy ban nhân dan các xã, thj trn 

- Xây drng K hoach thäm, tng qua cho tré em, dc bit là tré em cO 
hoàn cãnh dc bit, khO khan, tré em dan tc thiéu sO, mien nüi than djp Têt 
Nguyôn dan Tan Süu näm 2021. 

  

- TIch circ v.n dng các tng lap nhân dan, các nhà hào tam hu&ng üng và 
dóng gop xây drng Qu5 Bâo trçi tré em các cap; tang cuing phôi hcip cong tác 
kiêm tra v sinh an toàn thirc phâm tai  các cci s& san xuât kinh doanh thirc phâ 
phiic vi Têt Nguyen dan trên dja bàn, hang giâ, hang nhái, qua han  sü diing; vAn 
hOa phâm, do choi, trO chcii có tInh chat bao  lirc, phân giáo dic, dc hal, nguy 
hiêrn, cO nguy co gay tai nan  thxang tich, không phü hqp vâi tré em, trái vai 
thuãn phong, m tiic cüa dan tc. 

- UBND xã Dai  Chánh và IJBND xâ Dai  Thanh chü dng 11ra chçn tré em 

cO hoàn cãnh-khO khAn theo dung yêu câu cüa Sti Lao dng - Thucing binh và 
Xã hi, dông th?i, dam báo vic dua dOn tré em tham dir Chucing trInh an toàn 
tuyt dôi. 

- UBND xã Dai  Chánh chu.n bj mt s nhim vi sau: 
l• A * A A 

+ Phoi hqp vm phong Lao dung- Thrnmg binh va Xa hQl huyen chuan b 
các diêu kin can thiêt dê tO chüc thành cong Chuong trmnh vui xuân, tng qua 
cho tré em. 

+ Chun bj Hi tnrarng, am thanh, ánh sang và các diu kin cn thit 
khác phiic vi Chuong trInh vui xuãn, tang qua cho tré em. 

IV. Thôi gian, thành phn tham dir chiroiig trInh vui xuân, tng qua 
cho tré em ti IJBND xä Di Chánh 

1. Thbi gian: Vào lüc 08h00, ngày 27/01/2021 (thm ngày 15/12 am 
ljch). 



2. Thành phn tham dir 

- O tinh: Dai biu lãnh dao Tinh u', Hôi dng nhãn dan, UBND, UBMT 
To quôc Vit Nam tinh; Ban Dan vn Tinh üy; Ban Tuyên giáo Tinh ui'; dai 
din lath dao các Sâ, ban, ngành, hôi, doàn th tinh; phóng viên Dài PT-TH 
Quâng Nam, Báo Quang Nam, Báo Lao dng - Xã hi thiring trü ti Dà Nng. 

- O huyn: Dai biu lãnh dao Huyên üy, Hôi dng nhán dan, UBND, 
UBM1' To quôc Vit Nam huyên; dai diên lath ct?o các phông, ban, doàn the, 
trithng hçc a huyn. 

- O xa, thj trn (no'i th chirc hoat dông): Dai biu lath dao Dãng üy; HOi 
dông than dan; UBND, UBMT To quôc Vit Nam cap xâ; c1ti din lath do các 
ban, ngành, hOi, doàn the và can b phu trách cong tác tré em cüa xâ, thj trân. 

- Tré em: 100 tré em (là tré em dithi 16 tu&, thuc các trtthng hçip: m côi 
Ca cha và mc, tré em mô côi cha hoäc mc và nguM cOn li không Co khá nàng 
lao dng; tré em không noi rnrang tira, tré em bj nhim HIV/AIDS, tré em bj 
mac bnh hiêm nghèo phãi diêu trj dài ngày thuc h nghèo, h cn nghèo; tré 
em thuc h nghèo, h cn ngheo, vircit khó h9c giOi nhiêu näm lien, 
chalmç/ngtnM chãm soc mat ngun thu nhp do ãnh hir&ng b&i djch Covid-19, 
tré em bj ánh hix&ng trong con bâo s 10 vera qua) a các xA: Dti Chánh, Dai 
Thtnh. 

Tren day là K hoach t chüc các hot dng vui Tt Nguyen dan Tan Sfru 
nam 2021 cho tre em. De ngh cac cci quan, ban, nganh va da phrang tnen khai 
thrc hin. Các dja phircing báo cáo tmnh hinh vn dng thãm, tng qua, to chüc 
các hot dng Vui Xuãn - Don Tt cho tré em ye Uy ban than dan huyn (qua 
PhOng Lao dng - Thiscing binh và Xã hi) và gi:ri file mém qua dja chi email: 
hoaphuhuonggmajl. corn trir&c ngày 16/02/2021./. 

Noi nht2n: TM. UY BAN NHAN DAN 
- S& LD-TB&XH (báo cáo); CHU TICH 
- BTV Huyn uy (bao cao), ' TI 
- fP UBND huyn (báo cáo); ,f  *4 . - Phông GD&DT huyn; 
- UBND các xã, thj trail; . 
- Luu: VT. 

en Hthi Vii 
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