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KẾ HOẠCH 

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

(27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn xã Vinh Quang 

   

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Kon Tum về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ủy ban 

nhân dân xã Vinh Quang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 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 các cuộc kháng chiến giải phóng 

dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, 

các ngành và toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh 

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

- Đánh giá tình hình, kết quả công tác thương binh, liệt sĩ và người có công 

với cách mạng trên địa bàn xã; tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có 

công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sĩ và người có công. 

- Tiếp tục phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào thương binh, 

bệnh binh, gia đình liệt sĩ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. 

2. Yêu cầu: 

 - Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa 

ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. 

- Tất cả các ban ngành đoàn thể, các đơn vị trường học, doanh nghiệp đóng 

chân trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-277/2022) bằng những hình thức phù hợp, thiết 

thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước 

đối với người có công với cách mạng1; truyền thống quý báu của dân tộc và những 

                                           
1. Các văn bản về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng: Pháp lệnh số 02/2020/PL-UBTVQH14 ngày 

09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 

05/2012/UBTVQHH13 ngày 20/10/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước ”Bà 



2 

 

 

thành quả của công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng thương bệnh binh, gia 

đình liệt sĩ và người có công với nước trong 75 năm qua. 

- Tuyên truyền, vận động để thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người 

có công với cách mạng tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống cách 

mạng, kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng lôi kéo, kích 

động của kẻ xấu. 

- Tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến làm tốt công tác thương binh, 

liệt sĩ và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; những tấm gương người có công làm kinh tế 

giỏi. 

2. Công tác thực hiện các chế độ chính sách: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của 

Đảng, Nhà nước đối với Người có công quy định tại Pháp lệnh ưu đãi Người có 

công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác. Tăng cường chỉ đạo việc chi trả, 

giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với Người có công. 

- Triển khai rà soát tình hình nhà ở của đối tượng chính sách có khó khăn về 

nhà ở, có kế hoạch đề nghị UBND thành phố xây dựng nhà tình nghĩa và sửa chữa 

nhà ở cho đối tượng.  

- Phát động phong trào toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ 

thông qua cuộc vận động thực hiện 5 chương trình tình nghĩa: Xây dựng nhà tình 

nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc các đối tượng chính sách, nâng cao mức sống của 

đối tượng chính sách ngang bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân 

nơi cư trú, phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và thân nhân liệt sĩ già yếu 

neo đơn.  

- Phát động phong trào toàn dân ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 

theo quy định2.  

3. Công tác thăm, tặng quà: 

- Tiếp nhận quà của Trung ương, của Tỉnh và các tổ chức trao tặng cho đối 

tượng chính sách theo đúng quy định. 

- Sử dụng nguồn ngân sách xã, Quỹ đền ơn Đáp nghĩa xã thăm và tặng quà 

cho tất cả các đối tượng Người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng và người thờ cúng liệt sĩ3. 

- Thời gian dự kiến đi thăm: Hoàn thành trước ngày 23/7/2022. 

                                                                                                                                          
Mẹ Việt Nam anh hùng” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thông tư 03/2014/TTLT-BNV-

BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 hướng dấn thực hiện một số điều của Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 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 với cách mạng và các 

chính sách ưu đãi khác. 
2. Tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ 
3. Tổ chức các đoàn do Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã đi thăm, trao tặng quà cho các đối tượng. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn ngân sách xã, Quỹ đền ơn Đáp nghĩa xã.    

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VHXH (Phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội): 

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 

năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) tại Phần II, Kế hoạch này. 

Tổng hợp kết quả báo cáo cấp trên theo quy định. 

- Rà soát đối tượng người có công, gia đình chính sách để nhận quà tặng của 

Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và thành 

phố (theo hướng dẫn).   

- Phối hợp với Cán bộ tài chính kế toán và các ban ngành có liên quan tham 

mưu UBND xã bố trí kinh phí tổ chức trao quà cho các đối tượng thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). 

- Tiếp nhận, cấp phát quà của xã cho các đối tượng Thương binh, bệnh binh, 

Người có công với Cách mạng và các gia đình liệt sĩ nhân ngày 27/7/2022. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán: Phối hợp, hướng dẫn Công chức VHXH 

phụ trách Lao động TBXH sử dụng nguồn kinh phí được giao, Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa xã để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn theo đúng quy định. 

3. Công chức VHXH phụ trách Văn hóa và Thông tin xã:  

- Tuyên truyền về Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2021) trên địa bàn xã bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, trên hệ thống 

loa truyền thanh, lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao.  

- Duy trì tiếp âm nội dung tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước 

về những thành quả đã chăm lo đời sống cho các đối tượng thương binh, gia đình 

liệt sỹ và người có công với nước trong 75 năm qua. 

- Xây dựng tin, bài, phóng sự đăng tải trên loa truyền thanh của xã, trang 

thông tin địa tử của xã về các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn xã.   

4. Đề nghị ban chấp hành công đoàn xã: Phối hợp cùng UBND xã quán 

triệt, kêu gọi cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

xã để bổ sung nguồn ngân sách tổ chức chăm lo các đối tượng chính sách tại địa 

phương. 

5. Đề nghị TT. UBMTTQVN xã: Phối hợp với UBND xã vận động, kêu gọi 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và cá nhân trong và ngoài địa bàn để 

huy động, đóng góp, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã 2022. 
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- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), nhất là công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, 

đoàn viên và toàn dân hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 

nguồn”, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công. 

6. Giao Ban nhân dân 06 thôn:  
 Tùy vào tình hình thực tế của từng thôn, báo cáo chi bộ, huy động nguồn lực 

tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thôn. Thời gian 

hoàn thành báo cáo kết quả tổ chức về UBND qua cán bộ TBXH chậm nhất vào 

sáng ngày 28/7/2022 để tổng hợp báo cáo thành phố đúng thời gian quy định. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) của UBND xã, đề nghị các ban ngành, đoàn 

thể liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                      
 - Phòng LĐ TBXH TP (b/c);                                                                
 - TT. Đảng ủy xã (b/c); 

 - TT. HĐND xã (b/c); 

 - Lãnh đạo UBND xã; 

 - TT. UBMTTQVN xã (p/h); 

 - Như mục IV (p/h, t/h); 

 - Lưu: VT, UBND(Quyên). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Dũng 
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