
  ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:         /CV-UBND
Về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu 
cho trẻ em trên địa bàn phường Đồng Lạc 

năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Lạc, ngày        tháng 9 năm 2021

Kính gửi:   Bí thư chi bộ, trưởng các khu dân cư.

Thực hiện Công văn số 736/UBND-VP ngày 9/9/2021 của UBND thành phố 
Chí Linh về việc triển khai tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021. 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo mọi 
trẻ em được vui Tết Trung thu theo phong tục và truyền thống dân tộc Việt Nam. 
Ủy ban nhân dân phường Đồng Lạc yêu cầu Bí thư chi bộ-Trưởng các KDC trong  
phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với điều kiện và tình hình 
thực tế của địa phương, cộng đồng dân cư, đảm bảo mọi trẻ em được quan tâm, 
được đón Tết Trung thu an toàn, ý nghĩa, đảm bảo các quy định về phòng, chống 
dịch Covid - 19; Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực để tổ chức hoạt động tặng quà 
Trung thu, trao học bổng, đồ dùng học tập, thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến… cho 
trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các gia đình chính sách, 
gia đình người có công với cách mạng; trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi; trẻ em bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu 
chống dịch; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, 
xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được đón Tết Trung 
thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực.

2. Không tổ chức “Đêm hội trăng rằm” tại nhà văn hóa các KDC. Các hội 
xóm, cụm dân cư, hội liên gia không tổ chức ăn uống tập trung, giao lưu văn nghệ 
tập trung đông người. 

 UBND phường Đồng Lạc đề nghị Bí thư chi bộ, trưởng KDC thực hiện 
nghiêm các nội dung trên để tổ chức tốt các hoạt động dịp Trung thu năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thuận
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