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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 năm  
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2019) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày 
Thương binh – Liệt sĩ. UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) trên 
địa bàn huyện như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, 
bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân 
"Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". 

- 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. 

2. Yêu cầu 

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động 
thiết thực, cụ thể để tất cả người có công và thân nhân của họ đều được quan tâm 
chăm sóc, ổn định về vật chất, được động viên về tinh thần. 

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

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

- 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, của Nhân dân Lạng Sơn; 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. 

- Biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình làm tốt công tác chăm sóc 
người có công với cách mạng ở các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong 
huyện; gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt khó làm kinh tế giỏi, 
công tác xã hội tốt. 

2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người có công 

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi 
người có công để trục lợi. Tập trung rà soát, giải quyết căn bản các hồ sơ còn tồn 
đọng theo chỉ đạo của Trung ương.  

  - Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm giúp gia đình có 
công với cách mạng thoát nghèo bền vững, đảm bảo người có công có mức sống 
bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Hoàn 
thành việc hỗ trợ gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo 
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phát huy đạo đức công vụ của công chức, viên chức ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội trong thực thi công vụ để thực hiện tốt công tác Thương 
binh - Liệt sĩ.  

3. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ     

 - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý thực hiện tốt công tác tìm kiếm 
phần mộ liệt sỹ, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình liệt sỹ được đi đến thăm viếng 
mộ các liệt sỹ ở các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn cả nước theo quy định. Tổ 
chức nghi lễ chu đáo các trường hợp quy tập, an táng hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang 
liệt sỹ của huyện.  

 - Huyện đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, 
Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện có kế hoạch phối hợp, chỉ đạo huy động 
đoàn viên thanh niên và học sinh tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ huyện, nhà 
bia ghi tên liệt sỹ các xã, thị trấn; trồng cây, trồng hoa và tổ chức dâng hương 
thăm viếng nghĩa trang và nhà bia ghi tên liệt sỹ, đảm bảo 100% nhà bia ghi tên 
liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ của huyện được các nhà trường, tổ chức đoàn nhận 
chăm sóc, tu bổ, vệ sinh khuôn viên thường xuyên. 

 - Tiến hành sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện (có 
kế hoạch riêng).    

4. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách 
mạng có hoàn cảnh khó khăn 

- Thực hiện chuyển quà của tỉnh đến các đối tượng là Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thân nhân liệt sĩ đang 
hưởng trợ cấp hàng tháng, người thờ cúng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người 
hưởng chính sách như thương binh, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt 
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động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị 
địch bắt tù đày. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng bằng tiền mặt.  

Lưu ý: Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của tỉnh (trường hợp một người 
nhưng thuộc hai đối tượng trở lên thì chỉ được nhận một suất quà). Trường hợp 
liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng được 
nhận quà, đối với mỗi một liệt sĩ thì 01 thân nhân hoặc người thờ cúng được nhận 
01 suất quà).  

- Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng 
(Có chương trình riêng). 

+ Thời gian thăm tặng quà: Dự kiến từ ngày 23/7 đến 25/7/2019. 

+ Thành phần: Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và 
đại diện một số ban, ngành đoàn thể của huyện. 

5. Tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ huyện  

- Thời gian: Dự kiến 18 giờ 45 phút Thứ sáu ngày 26/7/2019. 

- Thực hiện: Huyện đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với Phòng Lao động, 
Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chức năng, Ủy ban MTTQ huyện 
và các đoàn thể nhân dân tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương 
binh liệt sỹ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động xây dựng quỹ “Đền ơn 
đáp nghĩa”; tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn đi thăm hỏi tặng quà các 
gia đình chính sách, tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Tổ 
chức chi trả các chế độ chính sách đối với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sỹ, người có công với cách mạng đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. 

- Lập dự toán kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện mua quà và 
chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các đối tượng 
chính sách người có công; thực hiện tu sửa nghĩa trang, chuẩn bị vòng hoa, 
hương, nến, mâm lễ hoa quả, bánh kẹo; biên tập, đọc lời viếng tại lễ dâng hương 
và "thắp nến tri ân” nghĩa trang liệt sỹ huyện.    

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Thẩm định và trình UBND huyện cấp kinh phí kịp thời phục vụ các đoàn đi 
thăm hỏi tặng quà, dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ và các hoạt 
động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ. 

Thực hiện việc hỗ trợ gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở 
theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

 3. Trung tâm Y tế huyện 

 Chỉ đạo và tổ chức khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách người 
có công tại Trung tâm Y tế huyện, Phòng khám đa khoa và tại các trạm Y tế của 
các xã, thị trấn. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông huyện 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động 
văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương 
binh liệt sỹ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại trung tâm huyện và các xã. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng trương 
trình về hoạt động hướng kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ, đưa tin kịp 
thời những tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc người có công, những gia 
đình chính sách tự vươn lên làm giàu, cử phóng viên ghi hình, đưa tin các đoàn đi 
thăm hỏi tặng quà và lễ viếng “thắp nến tri ân” tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện. 

- Chuẩn bị tăng âm, băng đĩa nhạc nghi thức và các bài hát truyền thống 
cách mạng phục vụ Lễ viếng và “thắp nến tri ân” tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các trường trong huyện liên hệ với UBND các xã, thị trấn tổ chức 
cho học sinh gúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách 
mạng. Tổ chức quét dọn vệ sinh tại nghĩa trang và các nhà bia ghi tên liệt sỹ trên 
địa bàn huyện. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện xe ô tô đưa đón các đoàn đi thăm hỏi 
tặng quà, đưa đón lãnh đạo đi viếng nghĩa trang và “thắp nến tri ân” tại nghĩa 
trang huyện. 

 7. Huyện đoàn Thanh niên 

Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 
tộc huyện chuẩn bị tốt các nội dung hoạt động tại buổi lễ viếng và “thắp nến tri 
ân” tại nghĩa trang Liệt sỹ của huyện, cắm hoa trên các phần mộ liệt sỹ, lời phát 
biểu của đại diện đoàn viên, cử lực lượng đoàn viên thanh niên (310 người) tham 
gia buổi lễ. 

8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

- Chỉ đạo các đoàn thể và Nhân dân từ huyện đến cơ sở phối hợp với chính 
quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân tích cực tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn Đáp 
nghĩa”.  

- Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể cơ sở tổ chức tốt công tác về thực hiện 
chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại cơ sở. 

9. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện 

Đề nghị các cơ quan Trung ương, các cơ quan tỉnh, các đơn vị quân đội, 
các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tham gia thực hiện có hiệu quả các 
hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi tặng quà, sửa chữa nhà ở, xây 
nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm…. cho các gia đình Thương binh liệt sỹ, gia đình 
có công với cách mạng. 

10. Đối với UBND các xã, thị trấn 
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Phối hợp với 
UBMTTQ và các đoàn thể tổ chức vận động cán bộ, công chức, người lao động 
đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi tặng quà, thực hiện 
chi trả đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 
năm ngày Thương binh liệt sỹ. 

- Chỉ đạo đoàn viên thanh niên phối hợp với các  nhà trường tổ chức cho 
học sinh trồng cây, trồng hoa, quét dọn vệ sinh….nhà bia ghi tên liệt sỹ đảm bảo 
khang trang, sạch đẹp, tổ chức dâng hương trong dịp 27/7/2019 và thắp sáng điện 
vào buổi tối trong ngày lễ. 

- Phối hợp với các ngành chức năng của huyện thực hiện việc hỗ trợ gia 
đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người 
có công với cách mạng về nhà ở. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày 
Thương binh liệt sỹ năm 2019 của UBND huyện Hữu Lũng. Đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực 
hiện tốt Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Lao động, Thương 
binh, Xã hội – Dân tộc huyện chậm nhất ngày 30/7/2019. Quá trình thực hiện nếu 
có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 
tộc huyện, số điện thoại 025.3.825.753 hoặc 025.3.826.413 để được giải đáp./. 
 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 
- TTHU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện; 
- Các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện; 
- Các CQTW, tỉnh, đơn vị QĐ, doanh nghiệp; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Trần Quốc Phong 
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