
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

Số:         /KH-UBND 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Vũ Muộn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

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

(27/7/1947 - 27/7/2022) xã Vũ Muộn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Uỷ ban nhân dân xã Vũ Muộn xây 

dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

trên địa bàn xã Vũ Muộn với những nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, 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 trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh phong trào 

đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ 

trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm 

sóc người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi của Nhà 

nước đối với người có công và thân nhân người có công; nâng cao chất lượng, hiệu 

quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để góp phần chăm lo đời sống vật chất 

tinh thần đối với người có công và thân nhân người có công. 

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022) được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phân công rõ trách 

nhiệm của các ban ngành, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

1. Các hoạt động tuyên truyền 

- Thời gian: Từ 01/07/2022 đến hết ngày 27/7/2022.  

- Nội dung: Tuyên truyền việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng; đi sâu tuyên truyền các tấm gương điển hình, những tấm lòng 

nhân ái trong việc chăm lo, giúp đỡ gia đình người có công, gia đình chính sách và 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; những tấm gương người có công làm kinh tế giỏi, 
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gương mẫu trong gia đình và xã hội; phổ biến chính sách mới, giải đáp chế độ 

chính sách về lĩnh vực người có công với cách mạng. Thông tin về kết quả thực 

hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã.  

- Hình thức: Mở chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên Cổng thông tin 

điện tử xã, qua hệ thống loa truyền thanh xã; tổ chức treo băng zôn, cờ, khẩu 

hiệu, pa nô áp phích tuyên truyền chủ đề “Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ”; hưởng ứng “Phong trào Đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức các lớp truyền 

thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức 

2.1. Tổ chức thắp nến tri ân tại nhà bia ghi tên các anh hùng, liệt sĩ xã 

- Thời gian: 19 giờ 00 phút ngày 27/7/2022. 

- Địa điểm: Tại nhà tên bia ghi tên các anh hùng, liệt sĩ xã 

- VHXH phối hợp với Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội đồng đội xã tổ 

chức thực hiện. 

2.2. Tổ chức gặp mặt toạ đàm. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 27/7/2022.  

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã. 

3. Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa  

- Công chức Văn hóa xã hội chủ trì vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa  xã. Đối tượng vận động là các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên 

địa bàn xã Vũ Muộn. 

- Thời gian vận động: Bắt đầu từ đầu tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2022, 

trong đó tập trung cao điểm từ ngày 25/6/2022 - 27/7/2022. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ sử dụng từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền thực hiện Pháp lệnh ưu 

đãi Người có công với cách mạng; các hoạt động khác sử dụng từ nguồn ngân sách 

địa phương và các nguồn hợp pháp khác.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VHXH xã (phụ trách LĐTB&XH): 

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). 

- Lập dự toán kinh phí trình bộ phận tài chính phê duyệt để đảm bảo cho các 

hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ thành công (chuẩn bị mâm lễ,  

hương hoa). 

- Chuẩn bị giấy mời, các nội dung và điều kiện tổ chức tốt Lễ kỷ niệm. 
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- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch; 

tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện trước ngày 5/8/2022 

2. Đoàn thanh niên xã: 

- Chủ trì, phối hợp với Công chức VHXH xây dựng kế hoạch tổ chức thắp 

nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nhà bia ghi tên liệt sĩ. Thời gian thực hiện xong 

trước ngày 26/7/2022. 

- Chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ trong buổi tọa đàm chào mừng kỉ niệm 75 

năm ngày thương binh liệt sĩ. 

3. Hội Cựu chiến binh xã 

Tổ chức vệ sinh nhà bia, cử tiêu binh tại buổi lễ lễ tri ân. 

4. Công chức VHXH xã (phụ trách VHTT): 

 Chỉ đạo trạm truyền thanh ở chuyên mục về các hoạt động hướng tới kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, những gương điển hình tốt, việc tốt trong 

việc thực  hiện chính sách và chăm sóc người có công; những gia đình liệt sĩ tiêu 

biểu, những gương thương binh, bệnh binh vượt khó làm giàu, làm kinh tế giỏi và 

tích cực tham gia hoạt động xã hội. 

5. Công chức Tài chính- Kế toán: 

- Tham mưu, đề xuất, bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện tốt kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỉ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2022.  

- Hướng dẫn bộ phận chuyên môn hoàn thiện các thủ tục thanh toán, quyết 

toán theo đúng quy định. 

6. Đài truyền thanh xã: 

Phối hợp công chức Văn hóa – xã hội xây dựng các tin, bài, dành thời lượng 

chương trình tiếp phát sóng các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ phát trên Đài Truyền thanh. 

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt kết quả cao nhất. 

- Vận động cơ quan, đơn vị, các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn có 

những việc làm thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

8. Các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn xã 

- Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” của xã; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giúp công lao động,  thăm 

tặng quà bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; có những việc làm tốt, thiết thực 

giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng 

- Phối hợp với công chức Văn hóa xã hội xã thống nhất đối tượng tặng quà, 
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đảm bảo không bị trùng đối tượng. 

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 Ủy ban nhân xã Vũ Muộn, 

yêu cầu các tổ chức đoàn thể và các ban ngành có liên quan triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- TT Đảng ủy; HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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