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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 35 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Kỳ Phong, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

 
  

KẾ HOẠCH  

Triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày  

Thƣơng binh- Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 854/KH - UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong ban hành Kế 

hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

 - Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy 

đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với 

cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

- Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực trong 

xã hội chăm sóc người có công và thân nhân người có công. 

2. Yêu cầu. 

- Các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phải được tổ 

chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phải đảm bảo các yêu cầu công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Phát động được các phong trào thi đua lập thành tích Kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung:  

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối 

với công tác người có công, trong đó chú trọng tuyên truyền Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công ngày 09/12/2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công; tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). 

- Biểu dương người có công tiêu biểu, tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền 

ơn đáp nghĩa”. 

1.2. Hình thức tuyên truyền:  

- Xây dựng các phóng sự, tin bài với về chủ đề Kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ trên hệ thống truyền thanh xã. 

- Treo băng, cờ, khẩu hiệu, pa nô áp phích tuyên truyền chủ đề Kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại đài tưởng niệm và trung tâm hành chính xã. 

- Tuyên truyền thông qua Hội nghị thôn xóm,  qua các hoạt động thăm hỏi, 

tặng quà, gặp mặt biểu dương người có công tiêu biểu. 



2 

1.3. Thời gian: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/7/2022. 

2. Thực hiện chính sách đối với ngƣời có công và thân nhân 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách đối với người 

có công và thân nhân; giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố 

cáo (Nếu có). 

- Huy động các nguồn lực tiếp tục hỗ trợ hộ gia đình Người có công có hoàn 

cảnh khó khăn cải thiện về đời sống, đặc biệt là nhà ở. 

- Thường xuyên giám sát và kiểm tra việc chi trả, giải quyết đầy đủ kịp thời 

các chế độ đối với người có công. 

3. Thực hiện một số nội dung tại Đài Tƣởng niệm xã 

Tiếp tục huy động nguồn lực duy tu, sửa chữa, nâng cấp đài tưởng niệm liệt 

sĩ; chỉ đạo các tổ chức, ban ngành đoàn thể thường xuyên quyết dọn, chăm sóc cây 

xanh và tài sản tại đài tưởng niệm. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 

THƢƠNG BINH – LIỆT SĨ. 

1. Tổ chức lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ gắn với Hội 

nghị biểu dƣơng ngƣời có công tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân và đơn vị làm 

tốt công tác thƣơng binh liệt sĩ, Đền ơn đáp nghĩa. 

1.1. Thời gian tổ chức: Trong tháng 07/2022 (dự kiến từ ngày 21 đến ngày 

23/7/2022) tại Hội trường lớn UBND xã. 

1.2. Thành phần tham dự: 

- Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo phòng LĐTB và XH huyện; Đoàn công tác 

theo QĐ 575 của BTV huyện ủy phụ trách xã 

- Cấp xã: Lãnh đạo xã, trưởng, phó các đoàn thể, cán bộ, công chức xã; 

- Cấp thôn: Bí thư, thôn trưởng các thôn. 

- Thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ (Đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng); 

- Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. 

(UBND xã sẽ ban hành giấy mời) 

2. Thăm hỏi tặng quà. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt 

sĩ tại đài tưởng niệm xã. 

- Đối với quà của địa phương:  

+ Trao quà cho Thương Binh, Bệnh binh có tỷ lệ thương tật trên 81% và các 

đối tượng TB, BB, thân nhân LS có hoàn cảnh khó khăn. ( dự kiến 200.000 đồng/ 

suất ) 

+ Ngoài phần quà trên UBND xã trao cho mỗi đối tượng TB, BB, thân nhân 

LS 100.000 đồng/ suất. 

3. Chƣơng trình tổ chức: 

- Đối với xã: 

+ Tối ngày 26/7/2021 UBND  xã , Đoàn thanh niên xã tổ chức thắp nến tri 

ân tại Đài tưởng niệm xã 

+ Sáng ngày 27/7/ 2021 tổ chức lễ dâng hương tại đài Tưởng niệm xã, thời 

gian vào lúc 6 giờ 45 phút. 

- Đối với các thôn:  
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+ Tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà tùy vào điều kiện từng thôn và 

kết thúc trước ngày 27/7/2021 

4. Vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 

- Chủ trì: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. 

- Phối hợp: Công chức văn hóa chính sách và các thôn. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành kế hoạch đến tháng 12/2022. 
 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ Văn hóa – CSXH 

- Tham mưu lập dự trù kinh phí, cấp phát quà, kịp thời và đúng đối tượng. 

- Phối hợp với văn phòng -TK xã , Công chức văn hóa – XH tổ chức lễ kỷ 

niệm theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo UBND 

huyện, xã.  

2. Công chức văn hóa – xã hội   

- Phối hợp công chức văn hóa chính sách, Đoàn thanh niên xã xây dựng 

chương trình, kịch bản, chịu trách nhiệm dẫn chương trình, tham mưu chương 

trình, chuẩn bị ma két, lao máy tổ chức buổi kỷ niệm và đêm thắp nến tri ân tại Đài 

tưởng niệm. 

 - Tuyên truyền, thông báo qua đài truyền thanh xã về các hoạt động tổ chức 

kỷ niệm, treo băng rôn, khẩu hiệu và hướng dẫn các thôn trang trí ma két lễ kỷ 

niệm, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền. 

3. Văn phòng Thống kê xã 

- Chịu trách nhiệm tin mời, chuẩn bị nước uống, bàn ghế và đảm bảo tốt mọi 

điều kiện phục vụ tối thắp nến tri ân 

4. Đoàn thanh niên xã 

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình tại đêm thắp nến tri ân 

ở Đài tưởng niệm vào tối ngày 26/7/2022 và huy động đoàn viên thanh niêm tham 

gia tối thắp nến tri ân. 

- Chủ trì và phối hợp với hội người cao tuổi tổ chức dọn vệ sinh tại khu vực 

Đài tưởng niệm xong trước ngày 23/7/2022. 

 5.  Ban ngân sách xã 

- Căn cứ vào kế hoạch dự trù kinh phí được phê duyệt, cấp kinh phí cho các 

tổ chức cá nhân thực hiện kịp thời đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Hướng dẫn UBND các xã sử dụng ngân sách, huy động nguồn lực để tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm đúng quy định. 

6. Ban công an xã:  

Đảm bảo an ninh trật tự cho lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 

sĩ.Triển khai thực hiện các hoạt động do cơ quan chuyên môn cấp trên chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện. 

7. Ban chỉ huy quân sự xã: 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính 

sách ưu đãi người có công theo thẩm quyền. Triển khai thực hiện các hoạt động do 

cơ quan chuyên môn cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. 

8. Đề nghị  Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hội cấp xã: 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” trên địa bàn xã; phối hợp triển khai Kế hoạch và giám sát, phản biện 

việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 
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- Tiếp nhận ý kiến phản ánh của quần chúng Nhân dân, kịp thời chuyển đến 

đến các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, bảo đảm các chế độ ưu đãi 

đối với người có công được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và công bằng. 

9. Cấp ủy – BCH thôn 

- Xây dựng kế hoạch triển thực hiện, các hoạt động theo từng thôn; tổ chức 

tuyên truyền, vận động quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" động 

viên thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. 

10. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã: Theo chức năng, nhiệm vụ, phối 

hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổ chức các hoạt động dâng hương công 

trình ghi công liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công và thân nhân liệt sĩ; 

gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ là cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. 

11. Đề  nghị các đồng chí chỉ đạo thôn theo Quyết định số 23 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy xã đôn đốc các thôn tổ chức thực hiện kế hoạch. 

 Trên đây là kế hoạch tổ tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ. UBND xã yêu cầu UBMTTQ, các Ban ngành, đoàn thể cấp 

xã, Cấp ủy - BCH các thôn, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kịp thời nghiêm 

túc kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện, Phòng LĐTBXH huyện (B/c) 
- TT Đảng ủy, HĐND, MTTQ xã; 
- Chủ tịch, các phó CT - UBND xã; 
- Các đơn vị, phòng, ban, ngành; 
- Cấp ủy – BCH  thôn; 
- Lưu: VP./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Chiến 
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