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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn  

trong đại dịch COVID-19 nhân dịp tháng hành động vì trẻ em 

  

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND, ngày 10/5/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; Công văn số 

787/SLĐTBXH-BTXHTE, ngày 24/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 cho trẻ em và bảo 

đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng 

kế hoạch cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các 

tổ chức, cá nhân, và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong 

thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường sự huy động các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức 

xã hội và gia đình cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. 

2. Yêu cầu: Thực hiện kịp thời các biện pháp để hỗ trợ trẻ em trong đại dịch 

COVID-19, bảo vệ, chăm sóc, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với trẻ em. 

Nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh với  

phương châm không để một trẻ em nào có nhu cầu, gặp khó khăn mà không được 

hỗ trợ. 

II. NỘI DUNG 

Tổ chức thành lập 01 đoàn thăm, tặng quà trẻ em cách ly, hoàn cảnh khó 

khăn do đại dịch COVID-19 như sau:  

1. Thành phần  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc;  

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Chuyên viên phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc phụ trách 

công tác trẻ em; 

- Phóng viên TTVH-TT&TT huyện. 

2. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2021. 

3. Địa điểm: Trụ sở UBND xã Lộc Yên. 

4. Đối tượng thăm, tặng quà 

- Là trẻ em trên địa bàn huyện cách ly tập trung, trẻ em gặp hoàn cảnh khó 

khăn do đại dịch COVID-19. (Có danh sách kèm theo) 

* Lưu ý: Các xã, thị trấn: Cao Lâu, Tân Thành, Xuân Long, TT Cao Lộc, 

Thanh Lòa, Hải Yến, Xuất Lễ, Lộc Yên, Bình Trung có trẻ em trong danh sách 
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cách ly tập trung, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 nhận quà 

tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện từ ngày 18/6/2021. (Trừ 

xã Lộc Yên đoàn huyện đến thăm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu bố trí phương tiện đưa 

đoàn đi thăm và tặng quà theo kế hoạch. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

 - Tham mưu lập tờ trình kinh phí thăm, tặng quà cho trẻ em cách ly dịch 

bệnh COVID-19 trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ 

em huyện; chuẩn bị quà cho đoàn đi thăm, tặng quà theo quy định. 

- Tuy vào tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 và trên cơ sở số lượng 

trẻ em đi cách ly tập trung và trẻ em gặp khó khăn do dịch bệnh trong thời gian 

tiếp theo, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tiếp tục tham mưu từ 

các nguồn kinh phí quỹ bảo trợ trẻ em và nguồn hợp pháp khác để thực hiện thăm 

hỏi động viên kịp thời. 

3. UBND xã, thị trấn 

- UBND xã Lộc Yên thông báo cho gia đình đưa trẻ đến địa điểm nhận quà 

theo thời gian quy định. 

- UBND Các xã, thị trấn: Cao Lâu, Tân Thành, Xuân Long, TT Cao Lộc, 

Thanh Lòa, Hải Yến, Xuất Lễ, Bình Trung: Uỷ ban nhân dân huyện uỷ quyền các 

xã, thị trấn có trẻ cách ly tập trung tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà theo danh 

sách. 

Trên cơ sở diễn biến dịch bệnh COVID-19 yêu cầu UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục rà soát trẻ em F1 thuộc diện phải cách ly tập trung, trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thuộc diện F2 lập danh sách báo cáo về UBND 

huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện). (Theo mẫu 

danh sách kèm theo). 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em cách ly tập trung, 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid -19 nhân dịp tháng hành động 

vì trẻ em yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện tốt các nội 

dung trên. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung tại kế hoạch này đề nghị 

các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 theo quy định./. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

Nơi nhận:  
- TT HĐND huyện;                  
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành phần đoàn; 

- Phòng TC- KH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT.                                                                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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