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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 96/KH-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân 
thị xã Kinh Môn về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Uỷ ban nhân dân xã Minh Hòa xây dựng kế hoạch tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn xã, cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng. 
- Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng đối 

với thế hệ trẻ. 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể 

và nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với 
người có công với cách mạng, tạo sự chuyển biến về hành động, từng bước cải 
thiện đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công.

2. Yêu cầu
- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước 

đối với người có công với cách mạng.
- Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức 

đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm; phân công rõ trách nhiệm cho 
từng thành viên tham gia, triển khai thực hiện gắn các hoạt động kỷ niệm với phong 
trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách và sự quan tâm của 

Đảng, Nhà nước, xã hội đối với người có công với cách mạng.
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- Tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, công 
lao, đóng góp và sự hy sinh to lớn của các anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc.

- Nêu những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống, vượt khó vươn lên ổn định 
cuộc sống, tổ chức sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, tạo dựng cuộc sống 
ngày càng tốt đẹp.

- Tổ chức thực hiện: Cán bộ Văn hóa - thông tin xã, cán bộ đài truyền thanh 
xã, các ngành đoàn thể tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Thời gian tuyên truyền: Tháng 6/2022 đến hết tháng 7/2022.
2. Tổ chức phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
- Tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cá nhân, 

hộ gia đình, nhà hảo tâm trên địa bàn xã đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
- Tổ chức thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
- Thời gian phát động: Việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa được tổ chức trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm 01 tháng (Từ ngày 
28/6/2022 đến ngày 27/7/2022). Tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc 
nhiều lần trong một năm.

3. Dọn vệ sinh môi trường và dọn nghĩa trang liệt sĩ.
- Dọn khu vực nghĩa trang liệt sĩ bao gồm các công việc dọn cỏ trong cả khu 

nghĩa trang, đắp thêm đất vào các mộ bị tụt đất, cắt tỉa lại các cây cảnh tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhân dân đến thăm viếng các liệt sĩ.

- Các ngành đoàn thể chủ động dọn sạch và tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ 
sinh tại các tuyến đường tự quản.

- Tổ chức thực hiện: Các ngành đoàn thể và bảo vệ nghĩa trang.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 26/7/2022.
4. Tổ chức thăm tặng quà đối tượng người có công với cách mạng
- Thăm tặng quà tại gia đình thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có 

công và gia đình người có công khó khăn về kinh tế, sức khỏe yếu. 
- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động tặng quà của Chủ tịch nước, quà của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và quà của Uỷ ban 
nhân dân xã cho các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Tổ chức thực hiện: Đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
xã, trưởng các ngành đoàn thể, trưởng thôn, công chức Văn hóa xã hội xã phụ trách 
lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội xã.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022.
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5. Tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người có công và thân nhân 
người có công

- Trạm Y tế xã phối hợp với Trung tâm y tế thị xã và các cơ sở y tế trên địa 
bàn thị xã triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh miễn phí cho 
người có công và thân nhân người có công.

- Tổ chức thực hiện: Trạm Y tế xã.
- Phối hợp tổ chức: Đoàn TNCS HCM xã.
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022.
6. Tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân và Lễ kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - liệt sĩ.
- Lễ dâng hương và thắp nến tri ân: 
+ Thời gian: 20 giờ 00 phút ngày 26/7/2022.
+ Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Hòa.
+ Công tác tổ chức: Đoàn TNCS HCM xã Minh Hòa.
+ Phối hợp tổ chức: Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh xã và cán bộ 

Văn hóa thông tin xã.
+ Thành phần dự: Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã.
- Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sĩ:
+Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 27/7/2022.
+ Địa điểm: Hội trường trung tâm UBND xã Minh Hòa.
+ Công tác tổ chức: Cán bộ Văn phòng HĐND, UBND xã Minh Hòa.
+ Phối hợp tổ chức: Đoàn TNCS HCM xã, cán bộ Văn hóa thông tin xã.
+ Thành phần: Ban Chấp hành Đảng ủy xã, Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, Trưởng phó các ngành đoàn thể, Bí thư các chi bộ, 
Trưởng phó thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, thương binh, bệnh binh, 
người hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học và đại diện thân nhân liệt sĩ.

7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công và 
thân nhân người có công.

- Tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với 
người có công và thân nhân theo đúng quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng.

- Tổ chức thực hiện: UBND xã và các ngành, đơn vị liên quan.
III.KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
Kinh phí thực hiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh

Liệt sĩ của xã trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã, ngân sách địa phương.
IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Công chức Văn hóa xã hội xã phụ trách lĩnh vực Lao động, thương binh xã 

hội xã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 
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Thương binh - Liệt sĩ; Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã kinh 
phí tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Phối hợp với Đoàn Thanh 
niên, cán bộ Văn hóa thông tin tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh 
hùng liệt sĩ; Rà soát các hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn để có chính sách 
thăm hỏi, động viên kịp thời; Chủ động triển khai tốt các chính sách ưu đãi đối với 
người có công với cách mạng theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, đầy đủ; Tổ 
chức cấp quà của Trung ương, của tỉnh và địa phương đến tận tay người có công; 
Tham mưu cho Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xây dựng Quy chế quản lý và 
sử dụng Quỹ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; Phối hợp với Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam xã vận động xây dựng Quỹ.

- Cán bộ Văn hóa thông tin xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền như viết 
tin bài tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chuẩn bị trang trí khánh 
tiết, chuẩn bị loa đài cho Lễ dâng hương thắp nến tri ân và Lễ kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ.

- Cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã xây dựng 
chương trình và tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Đoàn TNCS HCM xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào 
dân tộc đối với đoàn viên thanh niên về tinh thần yêu nước, truyền thống cách 
mạng, những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách 
mạng; Chủ trì tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 
nghĩa trang liệt sĩ; Tổ chức cho đoàn viên dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài 
Nghĩa trang liệt sĩ.

- Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện tốt giải quyết các chế độ, chính sách đối 
với người có công với cách mạng theo thẩm quyền; bố trí lực lượng quân sự trong 
Lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ.

- Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch đề nghị các cơ sở y tế cấp trên tổ chức 
khám, chữa bệnh miễn phí cho người có công và thân nhân người có công.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ động xây dựng kế hoạch và triển 
khai tổ chức vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã; Tuyên truyền, vận 
động hội viên tham gia các hoạt động kỷ niệm.

- Các ngành đoàn thể như Hội Cựu chiến binh xã, Hội Nông dân xã, Hội Phụ 
nữ xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của Hội, tích cực 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động kỷ 
niệm, tổ chức các hoạt động thiết thực để giúp đỡ người có công và các gia đình 
chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
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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) đề nghị cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể 
liên quan phối hợp cùng tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 
khăn, vướng mắc kịp thời báo về Uỷ ban nhân dân xã để Ủy ban nhân dân xã xem 
xét và giải quyết./.

      Nơi nhận:
- BCH Đảng ủy xã;
- TT HĐND, UBND, 
 UBMTTQ xã;

- Cán bộ, công chức và ngành, 
đoàn thể liên quan;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Ngọc
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