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     ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOÀNG HOA THÁM  

 

Số: 10/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Hoàng Hoa Thám, ngày 22  tháng 4  năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ  

 (27/7/1947 – 27/7/2022) 

 

Thực hiện Kế hoạch số  51/ KH -UBND  ngày 18/4/2022của UBND thành phố Chí 

Linh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 

- 27/7/2022); 

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Thám xây 

dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào 

dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến thương binh, nhân thân 

liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

Tổ chức các hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các 

ngành, các cơ quan, đơn vị và tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng. Tiếp tục khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân đẩy mạnh 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố góp phần động viên , chăm lo đời sống cho 

các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trang 

trọng, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG.  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày Thương binh Liệt sĩ; tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; tập trung sự quan tâm 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội đối với 

công tác Thương binh Liệt sĩ. 

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trên các hội nghị, trên hệ thống đài phát 

thanh của xã và các thôn về công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, 
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thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Tổ chức vận động, xây dựng công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 

- Vận động toàn thể cán bộ công chức, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp, 

các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trên địa bàn xã đóng góp ủng hộ, xây dựng “Quỹ đền 

ơn đáp nghĩa” của xã. 

- Các hộ nhân dân, mỗi hộ tối thiểu 20.000 đồng do Ủy ban nhân dân xã triển khai, 

huy động vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã. 

3.Thực hiện tốt công tác tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công Liệt sĩ:  

Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tu sửa, chỉnh trang khuôn viên nghĩa 

trang liệt sĩ xã. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 

4. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công 

Thực hiện tiếp nhận, cấp phát đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Trung 

ương, Tỉnh đến các gia đình người có công trên địa bàn xã.(dự kiến quà của Chủ tịch nước 

43 suất; quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 43 suất.. 

Tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà của UBND xã (dự kiến 43 suất) tới gia đình 

chính sách trên địa bàn xã. 

5. Thực hiện tốt, kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân người có công. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công theo đúng 

quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

Tiếp tục rà soát những trường hợp đủ điều kiện xác nhận là người có công chưa 

được xác nhận, hướng dẫn kê khai bổ sung hồ sơ để người có công sớm được hưởng 

chính sách ưu đãi. 

Tiếp tục rà soát chế độ thờ cúng liệt sĩ, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ lập hồ sơ theo 

đúng quy định. 

6. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh Liệt sĩ  

- Tổ chức dọn vệ sinh cảnh quan trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã. 

- Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ xã vào tối 

ngày 26/7/2021. 

Thời gian thực hiện: 19 giờ ngày 26 toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân có mặt 

tại nghĩa trang liệt sĩ xã, ổn định quân số đúng 19 giờ 30 tổ chức lễ tri ân. 
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- Việc dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ: Thực hiện xong trước ngày 20/7/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Công chức Lao động Thương binh - Xã hội  

- Chủ động  tham mưu với UBND xã triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Rà 

soát, điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với người có công và thân nhân theo quy định tại Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn. 

- Thường trực, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các thôn triển 

khai, tổ chức thực hiện kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. 

- Phối hợp với UBMT Tổ quốc xã, các ban, ngành, đoàn thể phát động ủng hộ quỹ “Đền 

ơn, đáp nghĩa”.  

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đối với gia đình 

chính sách. Chuyển quà của các cấp đến các gia đình chính sách đảm bảo đúng đủ, kịp 

thời, trang trọng, ý nghĩa. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên và các ban ngành có liên quan chuẩn bị lễ thắp nến 

tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về phòng Lao động Thương binh - Xã hội 

thành phố và lãnh đạo UBND xã. 

3. Công chức Văn hóa - Xã hội, cán bộ đài truyền thanh 

- Làm công tác tuyên truyền buổi lễ trên hệ thống loa truyền thanh, công tác trang 

trí khánh tiết và phục vụ loa đài, chuẩn bị băng đĩa nhạc (các nội dung nhạc chào cờ, hồn 

tử sĩ, đĩa nhạc nền thắp nến) hệ thống ánh sáng, đèn, điện của buổi lễ. 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. 

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày Thương binh Liệt sĩ. 

4. Công chức tài chính- kế toán  

Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho cho công tác chăm sóc thương binh gia đình 

liệt sỹ, người có công với cách mạng và các hoạt động của kế hoạch này. 

5. Ban chỉ huy quân sự xã  

- Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể tổ chức tốt buổi tổ chức lễ tri ân tại nghĩa 

trang liệt sỹ xã Hoàng Hoa Thám. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên xã chuẩn bị nội dung chương trình. 

- Chịu trách nhiệm sắp xếp các khối đội hình, thực hiện nghi lễ báo cáo lãnh đạo 

xin phép tiến hành buổi lễ chính thức (Theo nghi lễ quân sự) và trực tiếp điều hành lễ 

chào cờ buổi thắp lễ tri ân vào tối ngày 26 /7/2021 

6. Lực lượng công an xã  
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Bố trí lực lượng công an viên bảo  đảm ANTT, ATGT và bảo vệ tài sản của cán bộ 

và nhân dân trong  buổi lễ thắp nến tri ân diễn ra vào tối ngày 26/7/2020. 

7. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, 

Đoàn thanh niên xã, Công đoàn cơ sở xã. 

Phối hợp thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ; Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công. Vận động toàn dân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 

- Hội CCB xã phối hợp với Đoàn thanh niên xã chuẩn bị nội dung chương trình. 

Bố trí lực lượng mặc trang theo đúng nghi lễ tiêu binh kết hợp với Đoàn thanh niên và 

Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức buổi lễ thắp nến chi ân tại nghĩa trang liệt sĩ. 

- Chuẩn bị bài tự sự với các anh hùng liệt sĩ. 

- Đoàn Thanh niên phối hợp với công chức TBXH dọn  dẹp nghĩa trang liệt sĩ  

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức buổi lễ thắp nến tri ân, phối hợp với 

ban chỉ huy quân sự, hội CCB xã  để tổ chức, bố trí đoàn viên thắp nến, đặt hoa vào các 

phần mộ liệt sĩ trong nghĩa trang. 

7. Văn phòng UBND xã 

 Lập kế hoạch dự trù kinh phí các hoạt động kỷ niệm cho ngày thương binh liệt sỹ 

26/7/2021. 

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

Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021) Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Thám yêu 

cầu các ban, ngành đoàn thể xã thực hiện tốt kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND xã để kịp thời giải quyết./. 

 

 

 Nơi nhận:       
- UBND thành phố Chí Linh; (để báo cáo) 

- TTĐU – HĐND - UBND  xã; (để báo cáo) 

- UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; 

- Đài truyền thanh; 

- Lưu: VP. 

                                              

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Phó chủ tịch 

 

 

 

 

 

 

Dương Thu Hường 


