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V/v đôn đốc tổ chức các hoạt động 

thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 

Hữu Lũng, ngày       tháng  7 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Ngày 25/3/2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về 

việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022). Qua theo dõi thời gian qua đã có nhiều cơ quan, đơn vị tích 

cực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” như tổ chức vận động các đơn vị, nhà hảo 

tâm đóng góp cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức các hoạt động thiết thực có 

ý nghĩa đối với các gia đình người có công, chủ động thực hiện tu sửa, nâng cấp Nhà 

bia ghi tên liệt sĩ xã...Tuy nhiên còn một số đơn vị cấp xã còn ít hoạt động, kết quả 

thực hiện chưa thật sự nổi bật.  

Để các hoạt động trên địa bàn huyện được nghiêm túc, trang trọng nhằm tôn 

vinh, tri ân gia đình chính sách và người có công, UBND huyện yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kiểm tra hiện trạng, kịp thời tu sửa, nâng cấp Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã; chủ 

động huy động nguồn lực từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp xã hoặc vận động các tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm, đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện. 

Chỉ đạo các nhà trường, Đoàn Thanh niên xã tổ chức cho đoàn viên, thanh 

niên, học sinh chăm sóc, tu bổ, trồng cây, hoa, trang trí Nhà bia ghi tên liệt sĩ, đảm 

bảo thường xuyên khang trang, sạch đẹp, đồng thời giao cho một đơn vị chủ trì 

thường xuyên theo dõi chăm sóc Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã. Tổ chức dâng hương 

trong dịp 27/7/2022 đảm bảo trang trọng. 

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức vận động 

cán bộ, công chức, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân đóng góp quỹ  cũng như tổ 

chức các hoạt động thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.  

3. Tổ chức thăm hỏi tặng quà, chuyển quà và thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời 

các chế độ chính sách, đảm bảo tất cả người có công và gia đình liệt sĩ được quan 

tâm, chăm sóc. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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