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SỞ Y TẾ
Số: 1590 /SYT-VP
V/v tổ chức tết Trung thu
năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên.
Thực hiện văn bản số 2919/UBND-KGVH, ngày 06/9/2021 của UBND
tỉnh Điện Biên về tổ chức tết Trung thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp với
đảm bảo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhân dịp tết Trung
thu năm 2021; Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt các
hoạt động sau:
1. Triển khai nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất các chính sách hỗ trợ
người mang thai, người nuôi con dưới 6 tuổi, trẻ em bị nhiễm Covid-19, trẻ
em phải cách ly y tế tập trung hoặc tại nhà được quy định tại Kế hoạch số
2316/KH- UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển
khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/ 2021 của Chính phủ về
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày
07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19.
2. Quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em là con của những người
đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo, 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.
3. Tăng cường phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung tay của xã
hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng 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 đại dịch Covid-19. Đấu
tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời 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.
4. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình của đơn
vị và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19; tăng cường nội
dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em trên các phương tiện
thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào dịp Tết
Trung thu, kết hợp với việc thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế

trong phòng chống dịch Covid-19.
5. Bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn và xử lý kịp thời
việc vận chuyển, tàng trữ, 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.
Nhận được công văn này. Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức
triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu. Căn cứ kết quả triển khai
thực hiện, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu năm
2021 về Sở Y tế (qua Văn phòng Sở Y tế trước ngày 30/9/2021) theo quy
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang website của sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.
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