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Số: 80/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Ngọc Xuân, ngày 05  tháng 07 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày  

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân Thành phố Cao Bằng 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 phường Ngọc Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 

các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị 

địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia 

đình người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và 

bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục giáo dục và phát huy truyền thống " Uống nước nhớ 

nguồn", " Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. 

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy 

đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 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, nhất là thế hệ trẻ. 

- Đẩy mạnh phong trào " Đền ơn đáp nghĩa", huy động nguồn lực trong xã 

hội góp phần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

- Cấp Ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố nêu cao ý 

thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng trên địa bàn phường. 

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

bảo trang trọng, thiết thực, chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG: 

1. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước 

đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ, không để tồn đọng hồ 

sơ. 
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2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử cách mạng 

của dân tộc Việt nam, ý nghĩa, công lao to lớn, sự hy sinh, cống hiến của các anh 

hùng liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng. Tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Người có công với cách 

mạng, cụ thể: Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội, Nghị định 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, 

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức 

hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng 

3. Tổ chức khám bệnh cho đối tượng chính sách thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sĩ. Đặc biệt quan tân đến đối tượng già, yếu có bệnh tật, hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” 

của phường theo quy định tại Mục 3 Chương VII Nghị định số 131/2021/NĐ -

CP của Chính phủ. 

5. Cử đoàn tham gia cùng thành phố đi thăm hỏi, tặng quà, động viên các 

gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

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

6. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường ra quân lao động tổng 

vệ sinh nhà bia ghi tên Liệt sĩ của phường. 

7. Tổ chức thăm tặng quà cho thương binh bệnh binh gia đình chính sách 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) từ 

nguồn quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” của phường Ngọc Xuân. Tổ chức lễ thắp nến tri 

ân các anh hùng liệt sỹ tại nhà bia ghi tên phường Ngọc Xuân. 

8. Tổ chức họp mặt, tặng quà các gia đình chính sách tại tổ phố, các cơ 

quan, đơn vị tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng đơn vị tổ chức chu đáo và có ý 

nghĩa. 

9. Một số hoạt động khác mang tính nhân văn sâu sắc, hiệu quả thiết thực 

phục vụ đời sống sinh hoạt của quần chúng nhân dân nói chung, các gia đình 

chính sách nói riêng. 

III. THÀNH PHẦN - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CÁC 

HOẠT ĐỘNG NHÂN DỊP 75  NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ: 

1. Tổ chức khám và cấp phát thuốc cho các đối tượng là Thương 

binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 

gia đình liệt sỹ:  

- Thời gian: Ngày 19/7/2022. Thời gian khám: 

+ Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút - 11 giờ 00 phút. 

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút - 16 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Tại trạm y tế Phường Ngọc Xuân 
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   - Đối tượng khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc: Thương binh, bệnh 

binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình liệt sỹ. 

(số lượng 32 người) 

  2. Tổng vệ sinh, quét dọn nhà bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ 

- Thời gian: 14h00 ngày 22/7/2022 

- Địa điểm: Tại nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ  

- Thành phần: Đoàn thanh niên Phường Ngọc Xuân.  

 3. Tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ  

- Thời gian: Bắt đầu từ 20 giờ 00 phút, ngày 25/7/2022. 

- Địa điểm: tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ - thuộc tổ 07 

Phường Ngọc Xuân. 

- Thành phần: Số lượng 56 người 

+ Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ, các tổ chức đoàn 

thể - chính trị xã hội, Lãnh đạo Công an, trạm Y tế Phường, cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách Phường. 

    + Đại diện tổ dân phố mỗi tổ 2 người tham dự lễ thắp nến tri ân ( Thành 

phần là tổ trưởng dân phố và đại diện hộ gia đình chính sách của tổ có thể đi lại 

được). 

- Các đoàn viên thanh niên, các em học sinh trên địa bàn Phường. 

 4. Tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/7/2022. 

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa tổ 6, phường Ngọc Xuân 

- Thành phần: số lượng 108 người 

 + Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ, các tổ chức 

đoàn thể - chính trị xã hội, Đại diện lãnh đạo Công an, Trạm Y tế Phường, cán 

bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách Phường. 

 + Người có công với cách mạng Thương binh, bệnh binh, người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình liệt sỹ. 

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

  1. UBND phường 

   - Tổ chức gặp mặt thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến 

bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia 

đình liệt sĩ tại cơ sở nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng trên địa bàn và các hoạt động thiết thực khác, nhằm đảm 
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bảo cho các gia đình đối tượng người có công có đời sống vật chất và tinh thần 

được ổn định. 

- Xây dựng kế hoạch ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây nhà tình 

nghĩa, sữa chữa nhà ở, giúp đỡ ngày công và tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. 

- Rà soát, thống kê, báo cáo các gia đình chính sách trên địa bàn có nhu cầu 

cần được hỗ trợ, giúp đỡ sữa chữa nhà ở, xây nhà tình nghĩa trong năm 2022 và 

những năm tiếp theo. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách người có công được nhận quà của Chủ tịch 

nước và quà theo Nghị quyết số 95/2021/NQ - HĐND ngày 10/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

- Rà soát và tổng hợp danh sách người đại diện gia đình liệt sĩ được hưởng 

chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch phân công cán bộ theo đoàn thăm và tặng quà các cấp. 

- Xét tặng quà cho thương binh bệnh binh gia đình chính sách từ nguồn  

quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” của phường. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh- Liệt sỹ cho UBND thành phố. 

- Phối hợp với công đoàn chọn cử người tham gia tập luyện văn nghệ chào 

mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. 

2. Công chức Lao động Thương binh xã hội 

- Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch, 

bảo đảm thời gian và nội dung. 

- Tham mưu cho ủy ban nhân dân phường xây dựng chương trình Tổ chức 

gặp mặt thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù 

đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình liệt sĩ tại 

cơ sở nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách nhân 

dịp kỷ niệm ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

-  Xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành, đoàn thể tổ chức lễ thắp nến tri 

ân và tặng quà cho đối tượng người công, gia đình chính sách nhân dịp ngày 

Thương binh - liệt sĩ. 

- Sau khi nhận các loại tiền quà của cấp trên, thông báo và phát cho các gia 

đình chính sách và người có công xong trước 30/7/2022. 

3. Công chức Văn phòng thống kê 

- Bố trí 4 đồng chí cán bộ, công chức UBND phường tổng vệ sinh và sắp 

xếp hội trường tại địa điểm tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách.  

- Làm công tác tổ chức vào ngày gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh liệt sỹ. 
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4. Công chức Văn Hóa thông tin 

- Tham mưu cho ủy ban nhân dân phường chuẩn bị 5 tiết mục văn nghệ 

phục vụ cho buổi gặp mặt các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh Liệt sỹ. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa 

văn nghệ với nội dung thiết thực về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc và 

bảo vệ tổ quốc. 

5. Công chức Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND phường bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) theo kế hoạch. 

6. Đề nghị Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường 

         - Tổ chức tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh 

niên về tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, sự cống hiến, hy sinh của 
các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng, chủ động và 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

- Tổ chức ra quân quét dọn, tổng vệ sinh khu vực nhà bia. 

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ gia đình người có công 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh Liệt sỹ. 

- Tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ của 

phường. 

7. Đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể 

-  Tổ chức phát động phong trào ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn 

đáp nghĩa" của Thành phố năm 2022 theo quy định tại Khoản 1 Điều 175 Mục 3 

Chương VII Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. 

- Tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên về truyền thống ngày 

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

- Chủ động phối hợp với UBND phường để tổ chức thực hiện các nội dung 

kế hoạch đề ra đạt kết quả tốt. 

8. Công an, Ban chỉ huy quân sự phường 

- Phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội; giải quyết các chế độ chính sách cho Người có công theo quy 

định. 

- Công an phường: Cử 2 đồng chí công an để dâng vòng hoa trong buổi Lễ 

“Thắp nến tri ân” tại nhà bia ghi tên Liệt sỹ phường. 

9. Trạm y tế 

        - Tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho Người có công với cách 

mạng, thân nhân Liệt sỹ theo kế hoạch chương trình đã đề ra. Lưu ý đối với các 
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trường hợp già yếu, ốm đau không đến khám được cần bố trí lực lượng đến thăm 

khám tận nhà.  

10. Các Tổ dân phố 

- Căn cứ tình hình thực tế tại cở sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022) phù hợp với điều kiện từng tổ. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện năm chương trình chăm sóc người có 

công tại cơ sở một cách thiết thực, duy trì tổ phố làm công tác Thương binh Liệt 

sĩ, nhằm đảm bảo cho các gia đình đối tượng người công có đời sống vật chất 

tinh thần ổn định. 

- Mỗi tổ dân phố cử 2 người tham dự lễ thắp nến tri ân tại nhà bia ghi tên 

Liệt sĩ phường vào 20 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2022 ( Thành phần là tổ 

trưởng dân phố và đại diện hộ gia đình chính sách của tổ phố). 

- Hỗ trợ gửi giấy mời tới đối tượng chính sách của tổ dân phố. Tuyên 

truyền các gia đình chính sách tham dự đầy đủ nội dung chương trình. 

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 Uỷ ban nhân dân phường Ngọc Xuân. 

Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề 

ra ./. 

Nơi nhận: 
- Đảng uỷ - HĐND; 
- Cán bộ, công chức phường; 

- Công an phường; 

- Trạm y tế phường; 
- 10 tổ dân phố; 
- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Việt Kỳ 
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