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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm  

Ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

 
Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

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

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy tại Công văn số 1137-CV/HU 

ngày 04/7/2022 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

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

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -  27/7/2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp 

ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các 

tầng lớp nhân dân và toàn thể xã hội về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự cống 

hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có 

công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ 

quốc, 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; nâng cao 

nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”,  

đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, 

người có công với cách mạng” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần động 

viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình liệt sĩ, thương 

binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.  

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phải tạo dấu 

ấn, thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và trở 

thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa trong toàn 

thể đảng viên, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; vận động mọi 

nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, 

phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định đời sống và thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 . C ng tác tru ên tru  n 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách 

của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; ý nghĩa chính trị của 

ngày Thương binh - Liệt sĩ; công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của người có 

công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. 

- Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông và các hoạt động 

lồng gh p tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội từ 

huyện đến cơ sở bằng nhiều hình thức: Viết các tin, bài về tấm gương điển 

hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; 

gương điển hình tiên tiến là người có công, thân nhân liệt sĩ vượt khó vươn 

lên trong công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các 

hoạt động xã hội. 

2. Đẩ  mạnh phong trào “Đ n ơn đáp nghĩa” với các hình thức phong 

phú, thiết thực, hiệu quả 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu 

biểu; tặng quà thương binh nặng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị tại 

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. 

- Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào tình nghĩa; chú trọng phong trào phụng 

dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn; có nhiều giải 

pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực nhằm giúp gia đình người có công với cách mạng có hoàn 

cảnh khó khăn. Tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa 

nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở, đặc biệt là 

hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho 14 hộ gia đình nghèo có thành viên là người có 

công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “xã, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt 

sĩ”, phong trào Đền ơn đáp nghĩa nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng với 

Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công. 

- Tiếp tục tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; thăm viếng và tổ 

chức tốt chương trình thắp nến tri ân liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi 

tên liệt sĩ; tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đúng quy định; tổ 

chức thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, 

thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.  

3. Tiếp tục giải qu ết hồ sơ đ  nghị xác nhận ngƣời có c ng với cách 

mạng trên địa bàn hu ện  

 Tiếp tục phối hợp giải quyết các trường hợp tồn đọng về xác nhận, công 

nhận người có công trên địa bàn huyện theo quy định tại Quyết định số 408/QĐ-

LĐTBXH ngày 20/3/2017 và Văn bản số 998/LĐTBXH-NCC ngày 17/3/2017 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tập trung giải quyết hồ sơ xác nhận liệt sĩ, 

thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không 

còn giấy tờ theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH ngày 22/10/2013 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng. 
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4. Thực hiện chính sách ƣu đãi đối với ngƣời có c ng với cách mạng 

- Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người 

có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 

09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về Ưu đãi người có công với 

cách mạng. 

- Thực hiện tốt chế độ ưu đãi đối với người có công như: chính sách bảo 

hiểm y tế và chăm lo sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, điều 

dưỡng tập trung, điều dưỡng tại gia đình, thực hiện chế độ trợ cấp mua phương tiện 

trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng, chế độ bảo hiểm y tế.  

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng ở cơ sở. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm  những 

trường hợp vi phạm chế độ chính sách. 

5. Vận động xâ  dựng quỹ “Đ n ơn đáp nghĩa” 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng Kế hoạch phát động các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia 

đóng góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp, để tạo nguồn lực chăm sóc giúp 

đỡ người có công thuộc diện khó khăn về đời sống và nhà ở. 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình ngƣời có c ng với cách mạng 

a) Tại các xã, thị trấn 

Tổ chức gặp mặt, trao quà của Chủ tịch nước và quà của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tặng cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. 

b) Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu  

- Người có công với cách mạng được lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà: 06 

người, thuộc 03 xã. 

(Thời gian cụ thể do UBND tỉnh thông báo). 

- Người có công với cách mạng được lãnh đạo huyện thăm hỏi, tặng quà: 32 

người, thuộc 16 xã. 

(Có danh sách người có công tiêu biểu dự kiến lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gửi kèm) 

+ Thời gian tặng quà: Từ ngày 18/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022. 

+ Thành phần mời đi thăm và tặng quà: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

(Ủy ban nhân dân huyện có giấy mời riêng) 

2. Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ 

a) Tại các xã 

Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ (thời gian do các xã tự bố trí). 

b) Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Sơn Dương. 

- Thành phần mời dự Lễ viếng: 
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+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

+ Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; 

+ Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện; Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện. 

+ Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị, ban 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện. 

+ Cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Sơn Dương; 

+ Cán bộ và Nhân dân thị trấn Sơn Dương. 

3. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân  

- Thời gian: 20 giờ, ngày 26 tháng 7 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Sơn Dương. 

- Thành phần mời dự buổi Lễ: 

+ Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội huyện, lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện, đại biểu thị trấn Sơn Dương. 

+ Đoàn viên, thanh thiếu niên xã Hợp Thành, Tú Thịnh, thị trấn Sơn Dương; đoàn 

viên khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

4. Phối hợp với Trung tâm truyền hình Nhân Đạo tổ chức Chương trình 

“Tri ân tháng 7” 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 16/7/2022 - 17/7/2022. 

- Địa điểm: Tại Hội trường Nhà văn hóa Trung tâm xã Tân Trào. 

- Thành phần mời dự buổi Lễ: 

+ Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có đối tượng được hưởng lợi. 

+ Đối tượng hưởng lợi: Khoảng 300-500 người là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương 

binh, bệnh binh, gia đình chính sách. 

(Có Văn bản chỉ đạo riêng) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 . Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội hu ện 

- Phối hợp với các cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các 

cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước trong công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia 

đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; biểu dương kịp thời gương “Người 

tốt, việc tốt” trong công tác Thương binh - Liệt sĩ. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có 

công với cách mạng; tham mưu giải quyết tốt các chính sách tồn đọng sau chiến tranh, đề nghị công 

nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định của Nhà nước. 
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- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lựa chọn người có công với 

cách mạng tiêu biểu dự gặp mặt tại tỉnh và dự Hội nghị toàn quốc theo hướng dẫn, 

chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

- Phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện hướng dẫn các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai 

đoạn 2017-2022, để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo chỉ đạo 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng Kế hoạch phát 

động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022. 

- Tổ chức tiếp nhận quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cấp phát cho các xã, thị 

trấn để trao cho người có công với cách mạng xong trước ngày 20/7/2022. 

- Chuẩn bị quà để các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà người có 

công với cách mạng tiêu biểu xong trước ngày 15/7/2022. 

- Phối hợp với Huyện Đoàn Sơn Dương tổ chức tốt buổi Lễ thắp nến tri ân 

tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lựa chọn Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách được khám bệnh, cấp 

thuốc và tặng quà tại Chương trình “Tri ân tháng 7”. 

- Vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

để phục vụ Lễ thắp nến tri ân, Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Lễ thắp nến tri ân, Lễ viếng Nghĩa trang liệt 

sĩ, quà tặng người có công với cách mạng tiêu biểu, quà thăm hỏi thương binh 

nặng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người 

có công tỉnh Phú Thọ trình Ủy ban nhân dân huyện xem x t, phê duyệt. 

2. Trung tâm Văn hóa, Tru  n th ng và Th  thao hu ện 

- Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về Pháp 

lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Pháp lệnh 

số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi 

người có công với cách mạng và các văn bản quy định về chế độ ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng... 

- Biên tập nội dung các phóng sự chuyên đề “Đền ơn đáp nghĩa”; nêu gương tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát sóng trên hệ 

thống phát thanh - truyền hình huyện; tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về chế độ, 

chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. 

- Tăng cường các hình thức chuyển tải thông tin, treo pa nô, áp phích, khẩu 

hiệu, băng rôn ở các khu công cộng về nội dung “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn 

đáp nghĩa” để kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Trào, Trung tâm Truyền hình Nhân 

đạo Chuẩn bị trang trí hội trường, ma k t, nước uống và phối hợp với các cơ quan 

có liên quan tổ chức 05 tiết mục văn nghệ phục vụ Chương trình “Tri ân tháng 7” 

với chủ đề về người lính, tình yêu quê hương đất nước.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 
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- Chuẩn bị ánh sáng, tăng âm, loa đài, băng nhạc chiêu hồn tử sĩ phục vụ Lễ 

thắp nến tri ân buổi tối ngày 26/7/2022 và Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện buổi 

sáng ngày 27/7/2022.  

- Cử phóng viên ghi hình và đưa tin về các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) được tổ chức trên địa bàn huyện. 

3. Trung tâm Y tế hu ện 

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện thực hiện 

đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và chăm lo sức khỏe đối với 

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

4. Bảo hi m xã hội hu ện 

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách bảo hiểm y 

tế đối với người có công với cách mạng đúng đủ, kịp thời. 

5. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ hu ện 

Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn lập và thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017-2022. 

6. Văn phòng HĐND-UBND hu ện 

- Phát hành giấy mời các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm, tặng quà người 

có công với cách mạng tiêu biểu và tham dự Chương trình “Tri ân tháng 7”. 

- Phát hành giấy mời các đồng chí lãnh đạo huyện và thông báo cho các cơ 

quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn thị trấn Sơn Dương, cán bộ, nhân dân thị trấn Sơn Dương tham 

gia viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện buổi sáng ngày 27/7/2022. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch hu ện 

 Căn cứ nội dung kế hoạch, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện tham mưu cho UBND 

huyện bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

8. Ban Chỉ hu  Quân sự hu ện 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem x t, giải quyết các hồ sơ 

tồn đọng sau chiến tranh đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh và các đơn thư kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo về chế độ chính sách người 

có công với cách mạng các đối tượng thuộc tránh nhiệm của Bộ Quốc phòng giải quyết.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, tổ 

chức đón nhận hài cốt liệt sĩ quy tập về nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện. 

- Bố trí đội tiêu binh, bài viếng phục vụ Lễ thắp nến tri ân buổi tối ngày 

26/7/2022 và Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện buổi sáng ngày 27/7/2022.  

9. C ng an hu ện 

- Tham mưu giải quyết các hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh đề nghị công nhận 

liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thuộc đối tượng lực 

lượng công an (Nếu có). 
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- Cử cán bộ, chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ thắp nến 

tri ân buổi tối ngày 26/7/2022 và Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện buổi sáng 

ngày 27/7/2022 và Chương trình “Tri ân tháng 7” tổ chức tại xã Tân Trào. 

10. Đ  nghị Ủ  ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hu ện  

- Phát động Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện năm 

2022 nhằm hỗ trợ và chăm sóc hiệu quả hơn đối với người có công với cách mạng 

thuộc diện khó khăn về đời sống .  

- Chủ trì, huy động nguồn lực hỗ trợ người có công với cách mạng kinh phí 

làm mới, sửa chữa nhà ở, trong đó tập trung vào hộ gia đình nghèo có thành viên là 

người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tuyên truyền, tổ chức các hoạt 

động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và vận động đoàn viên, 

hội viên tham gia ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" huyện năm 2022.  

- Huyện Đoàn Sơn Dương chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ 

các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn; xây dựng chương trình chi tiết tổ 

chức Lễ thắp nến tri ân và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia buổi 

Lễ. Phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ. 

11. Ủ  ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 

09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng và 

các văn bản quy định về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Pháp lệnh 

quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; biểu dương 

kịp thời gương “Người tốt, việc tốt” trong công tác Thương binh - Liệt sĩ. 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch chi 

tiết để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức 

gặp mặt người có công tiêu biểu tại các xã, thị trấn; xây dựng Kế hoạch vận động 

ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương.  

- Lập và trình hồ sơ đề nghị khen thưởng người có công với cách mạng tiêu 

biểu đảm bảo theo hướng dẫn của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đỡ đầu chăm sóc, 

phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, con thương binh nặng trên địa bàn. 

- Bố trí cán bộ trực để đưa các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm hỏi và 

tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu. 

 - Vệ sinh, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, đón tiếp các thân nhân liệt sĩ 

và Nhân dân đến thăm viếng, dâng hương. 

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với các điểm chi trả của Bưu điện huyện 

tổ trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và tổ chức thăm hỏi người có công với 

cách mạng trên địa bàn kịp thời, đầy đủ, chu đáo đảm bảo trân trọng, ý nghĩa về 

sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách  mạng, phải 

đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác thăm hỏi, trao quà 

xong trước ngày 24/7/2022.  
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- Ủy ban nhân dân xã Tân Trào phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Trung 

tâm Truyền hình Nhân đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức 

Chương trình “Tri ân tháng 7”. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các TC CT-XH huyện (Phối hợp); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (Thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (Thực hiện); 

- Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện; 

- Chuyên viên VX; 

- Lưu: VT, PLĐ 01b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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