
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:        /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v tuyên truyền tổ chức  

Tết Trung thu năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 9 năm 2021 

      

 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 2436/UBND-VX ngày 13/9/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các 

nội dung trong dịp Tết Trung thu như sau: 

1. Quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em là con những người đang 

ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc thiểu 

số, miền núi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; phát 

huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em. 

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung 

tay của xã hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; 

phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành 

viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an 

toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19. 

3. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng phương án, hình thức tổ 

chức Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em đảm bảo phù hợp, chu đáo, thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

4. Thanh Tra Sở phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan ngăn chặn và 

xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng, độc hại, đồ 

chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ 

em. Kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các nội dung 

thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn 

diện của trẻ em trong lĩnh vực ngành VHTTDL. 

Đề nghị các phòng, đơn vị  nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tô Thị Trang); 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Tô Thị Trang 
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