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KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 

(27/7/1947- 27/7/2022) 

 

Thực hiện công văn số 2452/UBND-LĐTBXH của Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ 

ngày 14/6/2022  về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sỹ; Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Thịnh xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực 

hiện kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn xã 

với nội dung  như sau: 

I – MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1-Mục đích: 

Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ , 

nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, "Uống nước nhớ nguồn" để mọi tầng 

lớp nhân dân hiểu và nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Đặc biệt giáo giục cho thế hệ trẻ 

lòng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, sự hy sinh anh 

dũng của các anh hùng liệt sỹ, công lao đóng góp và tấm gương của các đồng chí Thương 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2-Yêu cầu: 

Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS với các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu 

quả. 

Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các nghành, các tổ chức chính trị - xã hội  và 

toàn thể nhân dân trong xã về ý nghĩa của ngày TB-LS. Từ đó, đề cao vai trò, trách 

nhiệm của các cấp ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trong phong 

trào "Đền ơn đáp nghĩa" đối với các đồng chí Thương binh, bệnh binh, người hưởng 

chính sách như thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công cách mạng. Những thành 

quả đã đạt được về công tác TB-LS-NCC trong những năm qua của các cấp, các ngành, 

thành tích của các cá nhân đã đóng góp cho công tác NCC và phong trào “Đền ơn, đáp 

nghĩa” của xã. 

II – NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 75 NĂM NGÀY TB-LS. 

1- Công tác tuyên truyền :  

Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng như, băng zôn, 

khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh cổ động về kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS (27/7/1947-

27/7/2022). 



- Thời gian tuyên truyền từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/8/2022; trong đó cao 

điểm từ 1/7/2022-31/7/2022. 

- Nội dung tuyên truyền : 

+ Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của ngày TB-LS; những thành quả đã đạt 

được trong công tác TB-LS và phong trào " Đền ơn, đáp nghĩa " trong những năm qua; 

sự quan tâm của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp trong những năm gần đây đối với 

công tác Người có công và phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa"; sự nỗ lực cố gắng của 

Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, Người có công trong học tập, sinh hoạt, hoạt 

động kinh tế . 

+ Các hoạt động và các chương trình kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS của cấp uỷ 

Đảng, chính quyền các đoàn thể từ xã đến thôn xóm. 

+ Nêu những tấm gương tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh 

binh, Người có công, thân nhân gia đình liệt sỹ. 

2 . Nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ.            

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công ; tập trung chỉ 

đạo và giải quyết các chế độ chính sách theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09 

tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tổ chức điều dưỡng đối với Người có công;     thực 

hiện chính sách ưu đãi trong giáo dục đào tạo, ưu tiên giải quyết việc làm, vay vốn phát 

triển sản xuất đối với người có công và con em của họ. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt mọi chính sách đối với Người có công (NCC), 

đặc biệt là việc huớng dẫn thiết lập hồ sơ, chi trả trợ cấp đối với NCC. 

+ Phát động xây dựng ủng hộ  quỹ "Đền ơn ,đáp nghĩa" từ ngày 22/6 đến ngày 

10/7/2022. 

+ Tổ chức lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7/2022. 

+ Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS (27/7/1947-27/7/2022) và khánh thành 

Nghĩa trang liệt sĩ  ngày 26/7/2022 

+ Thăm hỏi, động viên tặng quà các đối tượng chính sách từ ngày 20/7/2022 đến 

ngày 24/7/2022 .  

+ Tu bổ, sửa chữa nâng cấp, dọn vệ sinh, nghĩa trang liệt sỹ đảm bảo cảnh quan 

khu vực nghĩa trang liệt sĩ phong quang sạch đẹp. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS, UBND xã giao 

nhiệm vụ đối với các ban ngành, các cơ sở thôn xóm với những nội dung chủ yếu như 

sau: 

1- Ban Thương binh và Xã hội : 

- Chủ động tham mưu  Đảng uỷ, UBND xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt 

động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ, lập danh sách đối tượng được nhận quà 

của các cấp. 



          - Phối hợp với các ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt  công tác chăm sóc 

NCC, xây dựng hồ sơ, thực hiện các chế độ ưu đãi NCC, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp 

thời. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện , bố trí thời gian để Lãnh đạo xã đi thăm tặng quà các 

đối tượng chính sách tiêu biểu ốm đau, thắp hương các Mẹ VNAH . 

- Phối hợp cùng Đoàn TN xã  Văn phòng UBND xã tổ chức Lễ Thắp nến tri ân 

tại NTLS xã. 

- Phối hợp với UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể  tổ chức vận động ủng hộ 

quỹ “Đền ơn đáp nghĩa.” 

-  Đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo  các thôn xóm tổ chức thực hiện thăm hỏi và tặng 

quà các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7 . 

2- Văn phòng UBND xã:  

- Phối hợp với TBXH xã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức lễ kỷ niệm 75 

năm ngày TBLS và  đôn đốc thực hiện kế hoạch đối với các ban ngành đoàn thể và các 

thôn xóm, tham mưu kiện toàn lại ban chỉ đạo xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa. 

3- Tài chính – Kế toán: 

Chủ động tham mưu  UBND xã chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí chi thăm 

hỏi, tặng quà và các khoản chi khác phục vụ kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS . Quà của xã 

: 100.000đ/1 đối tượng. 

4- Ban Văn hoá - Thông tin và Đài  truyền thanh xã : 

- Chủ động và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên  tổ chức tuyên truyền bằng các 

hình thức trực quan sinh động, như: băngzôn, Panô, khẩu hiệu tại UBND xã và nơi công 

cộng ở các thôn xóm.  

- Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền các chủ trương chính sách của 

Đảng và Nhà nước đối với Người có công với cách mạng; chú trọng tuyên truyền những 

chính sách mới theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để mọi tầng lớp nhân nhân dân và nhất là NCC thực hiện 

tốt những chính sách mới ban hành. Biểu dương kịp thời những tấm gương điển hình 

tiên tiến là Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Người có công tiêu biểu trong lao 

động, sản xuất, học tập, phấn đấu vượt khó vươn lên, những tập thể, cá nhân có nhiều 

cố gắng trong việc thực hiện chế độ chính sách và trong phong trào " Đền ơn, đáp nghĩa".  

- Có nhiều tin, bài sinh động, phong phú tuyên truyền kịp thời tới mọi tầng lớp 

nhân các nội dung kỷ niệm 75 năm ngày thương binh kiệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2022.  

5- Ban chỉ huy Quân sự  . 

- Chủ động phối hợp với Ban LĐTB&XH và Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt 

công tác chính sách hậu phương - quân đội. Đặc biệt là các chính sách đối với các đồng 

chí Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. 

6- Trạm Y tế: 



- Chủ động tổ chức thăm, khám chữa bệnh cho các các đồng chí Thương, Bệnh 

binh, thân nhân liệt sĩ thường xuyên ốm đau, hiện đang sinh sống trên địa bàn trong dịp 

kỷ niệm 27/7/2022. 

- Vận động toàn thể viên chức tham gia phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" . 

7- Ba nhà trường:  

- Phối hợp cùng Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về truyền 

thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, công lao đóng góp, sự hy sinh của 

các thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ nền độc lập, thống 

nhất của Tổ quốc. 

- Chủ trì vận động toàn thể viên chức trong nhà trường tham gia phong trào "Đền 

ơn, đáp nghĩa"  

8 – Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể: 

8.1. UBMTTQ xã: Vận động các cơ quan đơn vị và các tổ chức , các đoàn viên, 

hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác thương binh liệt sỹ, người có công và phong 

trào" Đền ơn, Đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Giám 

sát tốt việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công tại xã, nhất là việc thực hiện chính 

sách mới ban hành theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng , Nghị định 

số 131/NĐ-CP ngày 30/12/2021 định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh 

Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Triển khai công tác vận  động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xong trước ngày 

10/7/2022. 

8.2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Chủ động phối hợp với các nhà trường , lồng ghép các hoạt động hè năm 2022, 

gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, 

sự đóng góp và công lao của các Thương binh, Bệnh binh, gia đình liệt sỹ đối với công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tổ chức các Đoàn viên thanh niên, học sinh dọn   vệ sinh khu vực NTLS. Tổ 

chức Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2022. 

8.3 . Hội phụ nữ xã:  

- Chủ động phối hợp với đoàn thanh niên dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, tích cực 

tham gia vận động hội viên và nhân dân xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  

8.4. Hội Cựu chiến binh: 

- Chỉ đạo Hội, Chi hội Cựu chiến binh các  cơ sở phối hợp chặt chẽ cùng các  hội 

đoàn thể tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ các đồng chí Thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sỹ, Người có công trong việc thực hiện chế độ chính sách và trong cuộc 

sống thường ngày ở các cơ sở.  

- Tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền và các ngành, đoàn thể của địa phương thăm 

hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS, đảm bảo ân cần, chu đáo. 



- Gương mẫu đi đầu và vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào "Đền 

ơn đáp nghĩa". 

9 - Các  thôn xóm: 

 - Tuyên truyền, tổ chức , vận động nhân dân gương mẫu tham gia hưởng ứng 

phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa"; tích cực tham gia xây dựng, ủng hộ Quỹ "Đền ơn, đáp 

nghĩa" theo phát động của UBMTTQ xã. 

- Nhận quà, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách của 

thôn xóm bảo đảm ân cần, chu đáo tại nhà văn hóa các thôn xóm vào ngày 27/7/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện kỷ niệm 75 năm ngày TB-LS, UBND 

xã đề nghị  ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thôn xóm thực hiện tốt những nội 

dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND 

xã (qua can bộ LĐTB&XH xã) để có hướng giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- TT ĐU, TTUBND xã 

- Các ban ngành đoàn thể trong xã; 

- Các thôn (xóm) 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. UỶ BAN  NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Tuấn 
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