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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 
Tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 

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

  
 

Căn cứ Kế hoạch số 1766/KH-LĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức gặp mặt người có 

công với cách mạng tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2022) (sau đây viết tắt là Gặp mặt), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh nhân 
dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2022) là 

dịp để tôn vinh người có công với cách mạng, qua đó nhân rộng và lan tỏa các 
gương điển hình tiêu biểu, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp và nhân dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống 
nước nhớ nguồn”, phong trào chăm lo đối với người có công với cách mạng. 

Tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu đảm bảo trang 
trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung chương trình: Tổ chức gặp mặt người có công với cách 
mạng tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 

- 27/7/2022), gồm các nội dung chính như sau: 

- Văn nghệ chào mừng.                                 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

- Phóng sự truyền hình. 

- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.                   

- Phát biểu của đại biểu người có công với cách mạng.  

- Phát biểu của đại biểu đoàn viên, thanh niên ưu tú. 

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

"Đền ơn đáp nghĩa", người có công với cách mạng tiêu biểu.  

- Kết thúc.  
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2. Nội dung market phông chính:  

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

GẶP MẶT NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TIÊU BIỂU 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ  

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

                                             Tuyên Quang, ngày       tháng 7 năm 2022 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Từ 08h00’ (dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 18 -22/7/2022). 

2. Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị tỉnh. 

3. Thành phần: Khoảng 400 đại biểu. 

- Đại biểu mời: Khoảng 200 đại biểu. 

+ Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh. 

+ Đại biểu huyện, thành phố: Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố; 

đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. 

+ Đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng: Mẹ Lâm Thị Giã (địa chỉ: Xã Kim 

Phú, thành phố Tuyên Quang). 

+ Đại biểu cán bộ Tiền khởi nghĩa: Ông Nguyễn Duy Cân (địa chỉ: 

Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang); ông Ma Dần (địa chỉ: Phường 

An Tường, thành phố Tuyên Quang); ông Dương Phú Quý (địa chỉ: Xã An 

Khang, thành phố Tuyên Quang). 

+ Đại biểu thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu được tặng Bằng khen 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (100 đại biểu: Huyện Na Hang, Lâm Bình 

mỗi huyện 10 đại biểu; huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa: 

Mỗi huyện 15 đại biểu; thành phố Tuyên Quang: 20 đại biểu). 

+ Đại biểu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc trong 

phong trào Đền ơn đáp nghĩa (khoảng 40 đại biểu). 

- Lực lượng huy động: 200 người. 

+ Học sinh THPT: 100 học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. 

+ Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang: 100 người. 

 



3 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết tổ chức gặp mặt người có công 

với cách mạng tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thiết kế giấy mời, 

lập danh sách đại biểu mời dự chương trình Gặp mặt; tham gia công tác lễ tân, 
hậu cần; chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh.  

- Chuẩn bị các điều kiện về hội trường, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, nước 
uống... và các điều kiện cần thiết khác tổ chức Gặp mặt; phối hợp với Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị biển tên đại biểu, mời đại biểu vào vị trí 

chỗ ngồi theo sơ đồ được duyệt. 

- Lựa chọn đại biểu đại diện người có công với cách mạng phát biểu tại chương 

trình Gặp mặt và chuẩn bị nội dung bài phát biểu (thời lượng khoảng 2,5 - 3 phút)  

- Gửi giấy mời và chuẩn bị phương tiện đưa đón đại biểu Mẹ Việt Nam 

anh hùng, đại biểu cán bộ Tiền khởi nghĩa đến dự Gặp mặt. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ khen thưởng của các tập thể và cá 

nhân được khen thưởng tại chương trình Gặp mặt đảm bảo đúng thời gian quy 
định. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự truyền 

hình. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị chương trình văn 
nghệ chào mừng. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu dự Gặp mặt; chủ 
trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị 

tiệc cơm tối ngày hôm trước (mời đại biểu ở xa về dự Gặp mặt) và tiệc cơm trưa mời 
đại biểu (ngay sau khi kết thúc chương trình Gặp mặt) tại Nhà khách Kim Bình. 

- Chuẩn bị quà tặng cho đại biểu người có công với cách mạng, thân 

nhân người có công với cách mạng dự Gặp mặt. 

- Lập dự toán kinh phí; tổng hợp kinh phí của các cơ quan, đơn vị liên 

quan gửi Sở Tài chính thẩm định.  

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ triển 

khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được phân công theo kế hoạch. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các 
điều kiện phục vụ tại Trung tâm hội nghị tỉnh, lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi đại biểu, 

chuẩn bị biển tên đại biểu; đón tiếp đại biểu, mời đại biểu vào vị trí chỗ ngồi theo sơ 
đồ được duyệt; gửi giấy mời đại biểu dự Gặp mặt; chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị kịch bản, 

chương trình chi tiết tổ chức Gặp mặt (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu...) và 

bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch 

chi tiết bố trí nơi ăn, nghỉ và đón tiếp các đại biểu về dự Gặp mặt. 
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3. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh:  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu dự Gặp mặt. 

- Văn phòng Tỉnh ủy: Chỉ đạo nhà khách Kim Bình phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí ăn, nghỉ cho 

đại biểu bảo đảm chu đáo. 

4. Đề nghị Tỉnh đoàn Tuyên Quang: Lựa chọn 01 đoàn viên ưu tú đại 

diện thế hệ trẻ phát biểu tại chương trình Gặp mặt; thẩm định nội dung Bài 

phát biểu của đoàn viên (thời lượng khoảng 3 phút). 

5. Sở Nội vụ: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tại chương trình Gặp mặt bảo đảm kịp thời, 

đúng quy định; điều hành nội dung khen thưởng tại chương trình Gặp mặt. 

6. Sở Y tế: Chuẩn bị xe cứu thương, cử bác sĩ, nhân viên y tế thường trực 

cấp cứu trong thời gian tổ chức Gặp mặt; xây dựng phương án phòng, chống 

dịch COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

7. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Gặp mặt trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị trong công tác 

quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán đúng quy định. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Trường THPT Chuyên huy động 

100 học sinh tham dự chương trình Gặp mặt (có giáo viên quản lý học sinh); 

trang phục: Áo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quần tối màu. 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng tại 

chương trình Gặp mặt bảo đàm phù hợp (thời lượng khoảng 30 phút) . 

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Cử 50 cán bộ, chiến sĩ dự Gặp mặt (mặc lễ 

phục), trong đó phân công 10 chiến sĩ phối hợp với công chức Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa và 

đại biểu người có công với cách mạng tại chương trình Gặp mặt.  

11. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông 

trên địa bàn và khu vực diễn ra chương trình Gặp mặt.  

- Cử 50 cán bộ, chiến sĩ dự Gặp mặt (mặc lễ phục).  

12. Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2022) và chương trình Gặp mặt.    

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội xây dựng phóng sự truyền hình về những kết quả đạt được 
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trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn 
tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (thời lượng 30 phút).  

13. Công ty Điện lực Tuyên Quang: Cung cấp, đảm bảo nguồn điện 
ổn định với công suất điện phù hợp phục vụ Gặp mặt; có phương án nguồn 

điện dự phòng khi gặp sự cố.  

14. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

- Gửi giấy mời đại biểu thương binh, gia đình đình liệt sĩ tiêu biểu của 
huyện, thành phố; đại biểu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc trong 

phong trào Đền ơn đáp nghĩa của huyện, thành phố được tặng Bằng khen của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại chương trình Gặp mặt. Lập danh sách các đại biểu dự 

Gặp mặt cụ thể (họ và tên, chức vụ, địa chỉ) gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội (đồng chí Đinh Văn Nhật, Chánh Văn phòng Sở, số điện thoại: 0915944081) 
trước ngày 15/7/2022 để tổng hợp. Cử đồng chí lãnh đạo Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện, thành phố làm đầu mối theo dõi Đoàn đại biểu. 

- Chủ động thông báo, kiểm tra, đôn đốc và bố trí phương tiện đưa, đón đại 

biểu của huyện, thành phố dự Gặp mặt đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định 
(trường hợp đại biểu đến thành phố Tuyên Quang từ chiều hôm trước, các huyện, 

thành phố có trách nhiệm liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có 
phương án đón tiếp). 

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tốt 

công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 
27/7/2022) và chương trình Gặp mặt; chỉ đạo chỉnh trang đô thị, các tuyến phố 

bảo đảm sạch đẹp. 

+ Tiếp tục duy trì, tổ chức tốt hoạt động tại tuyến phố đi bộ phục vụ nhân 

dân và du khách. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu 
nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2022). Yêu 

cầu các  sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên 
quan triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định./.  

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy;                                 
- Thường trực HĐND tỉnh;   (báo cáo)  
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- VP Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Tỉnh đoàn Tuyên Quang; 
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, được giao   
  nhiệm vụ trong kế hoạch;                              (thực hiện)  
- UBND huyện, thành phố;    
- CVP, PCVP UBND tỉnh.   
- Phòng THVX (Huy);  
- Lưu: VT, THVX (Ntg).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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