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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 264 /PGDĐT-NGLL

Phú Giáo, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch
tổ chức Tết Trung thu và Đêm Lễ hội
Trung thu cho trẻ em huyện Phú Giáo
năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của
UBND huyện Phú Giáo về việc tổ chức Tết Trung thu và Đêm Lễ hội Trung thu
cho trẻ em huyện Phú Giáo năm 2018,
Nay Phòng GDĐT Phú Giáo hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức Tết
Trung thu và Đêm Lễ hội Trung thu cho các em học sinh với những nội dung cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Tạo cơ hội cho tất cả các em học sinh trên địa bàn huyện Phú Giáo được
đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và bổ ích.
- Nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội
đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chú trọng tới việc tạo cho
các em học sinh những cơ hội phát triển bình đẳng, đặc biệt trẻ em nghèo, có
hoàn cảnh khó khăn…
- Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa đều được vui đón Tết
Trung thu và chuẩn bị khởi đầu năm học mới thuận lợi.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Các hoạt động trong dịp Tết Trung thu năm 2018 của huyện
1.1. Tổ chức thăm, tặng 600 phần quà Trung thu, mỗi phần trị giá 300.000
đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú
Giáo.
1.2. Lễ hội Trung thu của huyện
- Thời gian: ngày 21/9/2018 (12/8 Âm lịch, Thứ Sáu).
- Địa điểm: Trường TH An Bình A.
1.3. Các hoạt động của Lễ hội Trung thu:

- Từ 7h30 - 16h00: Tổ chức Hội thi lồng đèn đẹp, thi các trò chơi và làm đồ
chơi dân gian, các môn thể thao (cầu lông, đá cầu...);
- Từ 17h00 - 21h: Tổ chức Đêm Lễ hội Trăng rằm tháng Tám.
1.4. Tham gia Đoàn diễu hành rước cộ đèn; theo thứ tự
- Đoàn xe công an dẫn đường;
- Đoàn Lân Sư Rồng;
- Xe hoa diễu hành;
- Lực lượng cầm lồng đèn của các trường;
- Lực lượng cầm đuốc trúc;
- Xe y tế.
1.5. Lộ trình diễu hành: theo sắp xếp của BTC xã An Bình.
1.6. Tham gia của các trường trên địa bàn xã An Bình
- Đảm bảo 100% học sinh các trường trên địa bàn xã An Bình tham gia Đêm
Lễ hội Trung thu. Đồng thời, nộp danh sách học sinh tham gia cho BTC xã An
Bình.
- Hiệu trưởng các trường phân công giáo viên quản lý, sắp xếp và ổn định
học sinh trong quá trình rước cộ đèn và trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội đảm
bảo cho các em có một Lễ hội Trung thu vui tươi, bổ ích và an toàn.
- Các trường đăng ký tiết mục văn nghệ với nội dung phù hợp và tổ chức
cho học sinh tập luyện nghiêm túc, với số lượng cụ thể như sau:
+ MN Họa Mi: 01 tiết mục;
+ MN Hoa Mai: 01 tiết mục;
+TH An Bình A: 02 tiết mục;
+TH An Bình B: 02 tiết mục;
+ THCS An Bình: 02 tiết mục.
- Chọn 01 học sinh viết và đọc bài phát biểu cảm ơn trong Đêm Lễ hội
Trăng rằm tháng Tám: Do BTC xã An Bình phân công.
Học sinh viết bài gửi cho BGH trường và PGD duyệt trước ngày
15/09/2018.
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2. Hoạt động của các đơn vị trường học trên các địa bàn khác
Các đơn vị trường học trên địa bàn các xã, thị trấn còn lại thực hiện theo kế
hoạch của địa phương về tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em
trong khoảng thời gian từ ngày 20/9/2018 đến 24/9/2018 (nhằm ngày 11/8 đến
15/8 Âm lịch).
Nhà trường tạo điều kiện để tất cả học sinh tham gia và phân công giáo viên
quản lý đảm bảo an toàn cho học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS cử học sinh tham gia và phân
công giáo viên hỗ trợ phần thi lồng đèn đẹp và trò chơi dân gian.
- Chọn các tiết mục văn nghệ hay, phù hợp để tham gia biểu diễn.
- Rước cộ đèn: thực hiện theo lộ trình của Đoàn, đảm bảo an toàn cho học
sinh tham gia.
Sau khi kết thúc các hoạt động vui Tết Trung thu, các đơn vị báo cáo công
tác tổ chức và tình hình tham gia về Phòng GDĐT bằng văn bản giấy (Đ/c
Thuận).
Phòng GDĐT Phú Giáo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung
Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
Người ký: Võ Thị Thu Thảo
Email: thaovtt@binhduong.gov.vn
Cơ quan: Huyện Phú Giáo, Tỉnh
Bình Dương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
GD&ĐT huyện Phú Giáo
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