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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 
 

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND, ngày 12   /07/2022 của Ủy ban nhân dân 
huyện Đăk Hà về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - 

Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); 
Nhằm phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn 

quả nhớ người trồng cây" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 
(27/7/1947-27/7/2022), Ủy ban nhân dân xã Đăk Ngọk xây dựng Kế hoạch tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự 
hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trên 

địa bàn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến 
thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng. Thông qua các hoạt 

động kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân 
dân đối với người có công. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác chăm sóc đối với 

người có công;  
-Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công 

với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Huy động mọi nguồn 
lực xã hội nhằm đảm bảo ổn định đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 
- Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và trở 

thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động toàn thể cán 
bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia; việc triển khai 

các hoạt động cần được lồng ghép với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của địa 
phương. 

- Tổ chức triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Cấp ủy đảng, chính quyền 
và cộng đồng cùng chung tay vào các hoạt động “Đền ơn  đáp nghĩa”, giúp các gia 

đình chính sách, người có công với cách mạng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, 
đảm bảo người có công có cuộc sống ổn định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp như: Tuyên 
truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp 
thôn, sinh hoạt chi hội, chi đoàn và buổi gặp mặt biểu dương gia đình  thương binh, 
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bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng,…về ý nghĩa của ngày 
Thương binh - Liệt sỹ (27/7). 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về lĩnh vực người có công, một số văn bản, chính sách mới ban hành như: Pháp 
lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về 

ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, ngày 24/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu 

đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 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 với cách mạng… 
- Kịp thời thăm hỏi động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 

người có công với cách mạng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của  
Đảng, Nhà nước, làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của xã hội biết tự 

lực, vượt lên bệnh tật, thương tật lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất xây 
dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

2. Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với các hình thức phong 
phú, thiết thực và hiệu quả 

- Thực hiện tốt phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình 
liệt sỹ, người có công, thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học. Phát huy tinh thần tương thân tương ái và sự vươn lên của các gia 

đình chính sách, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ các trường hợp khó khăn vay vốn ưu  đãi 
của chính phủ, từng bước đảm bảo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định 

khá hơn, đặc biệt là các gia đình Thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách là hộ 
nghèo, hộ DTTS… 

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh trên 
địa bàn ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo Nghị định số 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 với cách mạng.  

- Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu 
bằng hình thức phù hợp với đặc điểm của địa phương đảm bảo yêu cầu, trang trọng 

và tôn vinh. Ra quân giúp đỡ, hỗ trợ gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 
trong lao động sản xuất, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược… 

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng 

- Thực hiện đúng đối tượng, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà 
nước đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ, người có công với cách 

mạng. 
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Ban quản lý các thôn kiểm tra rà soát bổ 

sung kịp thời các đối tượng chính sách di biến động trên địa bàn, người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định của chính phủ. 

- Thăm và tặng quà những gia đình, cá nhân tiêu biểu tại địa phương, chuyển 
quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh và huyện tới tay đối tượng chính sách. 

III. TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG 
BINH LIỆT SỸ 

1. Thời gian:  01 buổi  ngày  27/7/2022 (sáng thứ 4) 
2. Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Đăk Ngọk. 
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3. Thành phần dự tọa đàm: 
- Thường trực Đảng ủy - HĐND -UBND - UBMTTQVN xã. 

- Đại diện các Tổ chức chính trị - xã hội xã; 
- Thôn trưởng các thôn; 
-  Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn xã. 

- Người thờ cúng liệt sỹ. 
4. Chương trình tọa đàm 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
- Thông qua diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ. 

- Các đồng chí Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ ôn lại lịch sử ngày 
27/7. 

- Phát biểu của Thường trực Đảng ủy xã 
- Lãnh đạo UBND xã giải đáp ý kiến tham gia (Nếu có). 

- Tặng quà cho người có công và người thờ cúng Liệt sỹ. 
- Biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công chức VHXH (phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội) 

- Xây dựng Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai 
thực hiện Kế hoạch này; tham mưu công tác chuẩn bị buổi toạ đàm kỷ niệm 75 năm 
ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. 

- Rà soát, lập danh sách nhận quà của các cấp; tham mưu tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà các đối tượng người có công với cách mạng; tiếp nhận và chuyển quà của các 

cấp đến tận tay đối tượng chính sách. 
- Lập danh sách đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân người có công tiêu 

biểu, cá nhân làm tốt công tác Thương binh-Liệt sỹ. 
- Phối hợp với cán bộ phụ trách VHTT thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với người có công với cách 
mạng. 

- Tham mưu Ban quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" xã quản lý và sử dụng quỹ 
"Đền ơn đáp nghĩa" đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ. 
- Phối hợp với các BQL các thôn lựa chọn: mỗi thôn chọn 01 đối tượng là 

người thờ cúng liệt liệt sỹ để UBND xã tặng quà nhập dịp 27/7/2022; 01 đối tượng 

người có công tiêu biểu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng kinh tế gia đình phát triển hoặc người 

có công có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tật, hiểm nghèo đề lãnh đạo xã khen thưởng 
nhân dịp 27/7. 

- Phối hợp với Công chức Tài chính - Kế toán lập dự trù kinh phí tổ chức các 
hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã 
- Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 

- Liệt sỹ tập trung các hoạt động: Công tác tuyên truyền, thăm và tặng quà gia đình 
chính sách, người có công thuộc lực lượng quân đội... 

3. Công chức Văn phòng- Thống kê xã 
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 - Chủ trì, phối hợp với cán bộ phụ trách Lao động -Thương binh và Xã hội 
tham mưu thực hiện việc xét, đề nghị khen thưởng người có công tiêu biểu trong 

việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gương mẫu, 
vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo. 

- Thực hiện công tác tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ. 
4. Công chức VHXH (phụ trách Văn hóa và Thông tin) 

- Chủ trì phối hợp với cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội, các 
ban, ngành, đoàn thể, BQL các thôn thực hiện công tác thông tin, phổ biến các chính 

sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chế độ , 

chính sách thông qua các hình thức như: hệ thống loa truyền thanh của xã; treo băng 
rôn, khẩu hiệu,… 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ  buổi tọa đàm kỷ niệm 75 
năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. 

5. Công chức Tài chính - Kế toán 
- Tham mưu kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sỹ. 
6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức CT – XH xã phối hợp 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 
điều kiện của Hội; tích cực vận động và tuyên truyền hội viên, đoàn viên và Nhân 

dân tham gia các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.  
- Tổ chức các hoạt động thiết thực để giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn 

cảnh khó khăn. 
- Huy động lực lượng đoàn viên, Hội viên ra quân giúp đỡ, hỗ trợ gia đình 

thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ trong lao động sản xuất, dọn dẹp nhà cửa, 
sân vườn... 

7. BQL các thôn 
 - Căn cứ tình hình thực tế tại thôn triển khai xây dựng Kế hoạch và chủ động tổ 

chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-
27/7/2022) trên địa bàn phù hợp với điều kiện của thôn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 
và có ý nghĩa thiết thực; huy động các nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh 

nghiệp, Nhân dân để tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa". 
- Mỗi thôn chọn 01 đối tượng là người thờ cũng liệt liệt sỹ để UBND xã tặng 

quà nhập dịp 27/7/2022; 01 đối tượng người có công tiêu biểu chấp hành tốt chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, xây 

dựng kinh tế gia đình phát triển hoặc người có công có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh 
tật, hiểm nghèo đề lãnh xã khen thưởng nhân dịp 27/7 (danh sách gửi về UBND xã 

trước ngày 22/7/2022 qua đ/c Nguyễn Thị Diễu). 

- Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tinh thần tự 

nguyện và trách nhiệm của cộng đồng để cùng với nhà nước chăm sóc người có 
công. 

- Huy động các lực lượng ban ngành, đoàn thể thôn ra quân giúp đỡ các hộ gia 
đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã qua công chức phụ trách Thương 
binh - Xã hội vào ngày 28/7/2022 (Báo cáo qua nhóm Zalo Thôn trưởng). 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương 
binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn xã Đăk Ngọk./. 
 

Nơi nhận:      
- UBND huyện (b/c); 
- Phòng LĐ-TB&XH huyện (b/c);     
- TT Đảng ủy (b/c);                             
- TT HĐND xã (b/c);             
- UBMTTQVN và các đoàn thể (p/h); 
- Các ban, ngành liên quan (t/h); 
- BQL các thôn (t/h); 
- Lưu: VT, TBXH. 

 

TM .ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Trần Đức Trọng 
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