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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm   

74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2021), Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng Kế hoạch tổ 

chức, triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2021) trên địa bàn huyện, cụ thể như sau : 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương 

binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong công cuộc kháng chiến giải phóng 

dân tộc và bảo vệ tổ quốc; Giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân 

trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc 

và tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và Người có 

công. 

- 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 nguồn lực trong xã hội góp 

phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 

- Qua các hoạt động này tạo được sự chuyển biến về hành động nhằm nâng cao 

một bước cải thiện được đời sống vật chất, tinh thần, tư tưởng của các đối tượng chính 

sách người có công. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ phải đồng 

bộ, sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống lịch sử 

cách mạng của Dân tộc Việt Nam, nhân dân Lạng Sơn nói chung và nhân dân huyện 

Cao Lộc nói riêng; Ý nghĩa, công lao to lớn của liệt sĩ, thương binh, người có công 

với cách mạng trong các cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc. 
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- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước đối 

với người có công với cách mạng. 

- Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt 

động thiết thực, quan tâm thực hiện tốt các mục tiêu đối với người có công với cách 

mạng, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách 

mạng theo quy định. 

- Đảm bảo sự phối hợp liên ngành chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện các hoaṭ 

đôṇg. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Cấp huyện 

1.1. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ bằng hình 

thức treo khẩu hiệu tại một số tuyến đường liên thôn, liên xã và trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; phối hợp với cơ quan Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện làm các phóng sự về thực hiện chế độ chính sách Người có công và tổ 

chức đưa tin về các gương người tốt việc tốt trên địa bàn huyện. 

1.2. Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” như phát động, vận động ủng hộ 

quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện, sử dụng nguồn Quỹ đúng mục đích và có 

hiệu quả. 

1.3. Tổ chức chuyển quà của tỉnh và của Chủ tịch nước cho các đối tượng là 

người có công và thân nhân của họ theo quy định. 

1.4. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách Người có công và tổ 

chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2021). 

1.5. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ huyện và các nhà bia 

ghi tên liệt sĩ tại các xã, thị trấn, coi đây là hoạt động thường xuyên; bảo đảm  nghĩa 

trang liệt sĩ huyện và 100% các nhà bia ghi tên liệt sĩ được chăm sóc, tu bổ.  

1.6. Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ  

nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). 

1.7. Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa 

bàn tỉnh theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh. 

1.8. Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết chế độ đối với người có công với 

cách mạng đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định. 

2. Cấp xã, thị trấn 

2.1. Thực hiện giải quyết tốt các chế độ các chế độ chính sách ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng. 

2.2. Tổ chức vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn xã. 

2.3. Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách người có công tại địa 

phương. 
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2.4. Đề nghị các tổ chức đoàn thể vận động hội viên tham gia giúp đỡ bằng vật 

chất và tinh thần, động viên các gia đình chính sách trong lúc gặp khó khăn như: giúp 

đỡ ngày công trong mùa vụ, giúp vận chuyển nguyên vật liệu làm nhà, sửa nhà hoặc 

các công việc có ý nghĩa khác… 

2.5. Đối với các xã có nhà bia ghi tên liệt sĩ xây dựng kế hoạch và triển khai 

công tác tu sửa, vệ sinh nhà bia ghi tên liệt sĩ, đồng thời tổ chức dâng hương nhà bia 

tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thương 

binh, liệt sĩ bằng hình thức treo khẩu hiệu tại một số tuyến đường liên thôn, liên xã, 

truyền thông tại các buổi họp thôn, khối phố và trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; phối hợp với cơ quan Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

làm các phóng sự về thực hiện chế độ chính sách Người có công và tổ chức đưa tin về 

các gương người tốt việc tốt trên địa bàn huyện. 

- Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, chương trình tọa 

đàm đối với các đối tượng là người có công; vận động và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” và viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện; hướng dẫn và tiếp đón đối tượng thân nhân 

liệt sĩ đi, đến thăm viếng mộ chu đáo.  

- Tổng hợp danh sách các hộ gia đình chính sách thuộc diện nhận quà của tỉnh 

trình cấp trên xem xét cấp kinh phí theo quy định. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người 

có công với cách mạng. 

- Lập thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ 

qui định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa ngày thương binh liệt sĩ 27/7, các chủ 

trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, tiếp tục 

phát huy truyền thống tốt đẹp trong sự nghiệp đổi mới. 

-  Chuẩn bị tăng âm, loa đài phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày 

thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). 

3. Trung tâm Y tế huyện: Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khoẻ đối với đối 

tượng Người có công với cách mạng. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn và đảm bảo kinh phí phục vụ các 

hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ trên địa bàn huyện. 

5. Huyện Đoàn thanh niên: Chỉ đạo các chi đoàn cơ sở lao động, vệ sinh 

nghĩa trang và nhà bia ghi tên liệt trên địa bàn huyện và tổ chức lễ thắp nến tri ân các 

anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện. 
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6. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể: Với chức 

năng nhiệm vụ của đơn vị tuyên truyền hội viên, quần chúng nhân dân quan tâm giúp 

đỡ về vật chất, động viên tinh thần đối với các đối tượng chính sách người có công. 

Đẩy mạnh phong trào “Người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng kiểu mẫu”. 

7. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Xây dựng Kế hoạch vận động đóng góp 

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương; Đối với các xã, thị trấn có nhà bia ghi tên liệt 

sĩ chỉ đạo đoàn viên, thanh niên ở địa phương vệ sinh nhà bia ghi tên liệt sĩ, thành lập 

đoàn đến viếng và thắp hương nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức toạ 

đàm, gặp mặt người có công và thân nhân của họ nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương 

binh, liệt sĩ 27/7 nhằm nâng cao ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng phù hợp 

với điều kiện của địa phương mình. 

Các cơ quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị 

mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày 

thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) trên địa bàn huyện Cao Lộc./.                 

                                          

Nơi nhận :                           KT. CHỦ TỊCH 

- Sở LĐTBXH;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT HU; TT HĐND; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành của huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT.    
                                                                                               Hoàng Quy 
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