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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động nhân dip̣ kỷ niệm 74 năm ngày  

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/ 1947 - 27/7/2021) 

 

 Thực hiện kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 7 tháng 6 năm 2021 của  

UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), UBND huyện Tràng Định xây dựng 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2021) với  nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Ghi nhớ, tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh 

binh, gia đình người có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc 

và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục giáo dục và phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. 

 - Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, làm tốt 

hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có 

công với cách mạng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính 

sách người có công. 

- 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 

 - Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động đảm bảo 

trang trọng, thiết thực, cụ thể để tất cả người có công và thân nhân của họ đều được 

quan tâm chăm sóc, ổn định về vật chất, đươc̣ động viên về tinh thần. 

 - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện các hoaṭ đôṇg. 

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, chế 

độ của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, 

phát huy truyền thống yêu nước của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và 

những thành tựu của công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước trong những năm qua. 

Tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” 

để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách. 

 - Phổ biến những mô hình, kinh nghiệm làm tốt của các xã, thị trấn, các cơ 

quan, đơn vị đã tạo việc làm, xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng nhà tình nghĩa, tặng 
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sổ tiết kiệm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần cho 

người có công với cách mạng. Nêu gương những thương binh, bệnh binh, gia đình 

liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu vượt khó vươn lên trong công tác, 

sản xuất, kinh doanh trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ chí Minh”. 

 - Triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 74 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

 Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyêṇ. 

 Cơ quan phối hơp̣: Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyêṇ, 

các phòng, ban, ngành đoàn thể, các xa,̃ thi ̣ trấn. 

 Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021. 

2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người có công  

 - Thực hiện chi trả đúng, kịp thời, đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với người có 

công, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách ở cấp xã, 

thị trấn để có biện pháp phòng ngừa, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn 

tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công để những người thực sự có công 

với cách mạng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

 - Rà soát các hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn về đời sống, các hộ 

gia đình thuộc diện hộ nghèo. Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực 

nhằm giúp đỡ gia đình có công với cách mạng vươn lên trong cuộc sống; kip̣ thời 

cứu trợ đôṭ xuất người có công, gia đình chính sách thường xuyên ốm đau,.. 

 - Tổ chức bố trí người có công đi điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia 

đình đúng chế độ quy định, chỉ đạo công tác khám, chữa bệnh định kỳ cho đối 

tượng người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. 

 Cơ quan thường trực: Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyêṇ, các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện. 

 Cơ quan phối hơp̣: UBND các xa,̃ thi ̣trấn. 

 Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021. 

 3. Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa 

bàn huyện theo Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh. 

 Thực hiện hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 34 hộ trên tổng số 58 hộ 

người có công khó khăn về nhà ở trong năm 2021. 

 - Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc. 

 - Cơ quan phối hợp:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, UBND các xã, thị trấn. 

 4. Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 

 Ban hành văn bản vận động các tổ chức, cơ quan, các nhà hảo tâm và Nhân 

dân các dân tộc trên địa bàn huyện quyên góp, ủng hộ xây dựng nguồn Quỹ “Đền 

ơn đáp nghĩa” của huyện năm 2021. 
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 Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2021 (Cao điểm là 

tháng 7 năm 2021). 

 5. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ 

Ban Chỉ huy Quân sự huyêṇ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyêṇ Đoàn và 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tôc̣ phối hợp chặt chẽ với UBND các 

xa ̃đẩy mạnh công tác chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ trên điạ bàn, coi đây là 

hoạt động thường xuyên (bảo đảm 100% nghĩa trang liệt sĩ trên toàn huyêṇ được 

chăm sóc, quét dọn, vệ sinh, tu bổ).  

 Cơ quan chủ trì: Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị - Dân tôc̣ huyêṇ. 

 Cơ quan phối hơp̣: Ban Chỉ huy Quân sư ̣huyêṇ, các phòng, ban ngành, đoàn 

thể có liên quan và UBND các xa,̃ thi ̣trấn. 

 6. Tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 02 

nghĩa trang liệt sĩ  

 Cơ quan chủ trì: Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh huyêṇ. 

 Cơ quan phối hơp̣: Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyêṇ 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

 Thời gian: Dư ̣kiến vào tối 26/7/ 2021. 

 7. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh 

- Liệt sĩ 27/7/2021 (Có chương trình riêng ). 

 - Tổ chức tiếp nhận và chuyển quà của Chủ tịch nước, quà tặng của tỉnh tới 

người có công kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng theo quy định. 

 - Thành lâp̣ các Đoàn đaị diêṇ cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các 

phòng, ban ngành đoàn thể tổ chức Dâng hương tại một số nghĩa trang, thăm hỏi, 

tăṇg quà theo chương trình đề ra. 

 - Sử dụng ngân sách huyện để mua quà bằng hiện vật tặng các gia đình 

chính sách nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

 Cơ quan chủ trì: Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyêṇ. 

 Cơ quan phối hơp̣: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND 

các xa,̃ thi ̣trấn. 

 Thời gian: Trung tuần tháng 7 năm 2021. 

 8. Tổ chức dâng hương, dâng hoa khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

viếng nghĩa trang liệt sĩ huyêṇ 

 * Tổ chức dâng hương, dâng hoa Khu lưu niệm Bác Hồ  

 Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyêṇ cử người châm hương 

phục vụ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Thời gian: Dự kiến ngày 27/7/2021. 

 * Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ 

 - Thời gian: Dự kiến ngày 27/7/2021. 

 - Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND huyện.  
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 - Cơ quan phối hơp̣: Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyêṇ. 

 * Tổ chức viếng Bia ghi danh các Anh hùng Liệt sĩ Sư đoàn 347 

 - Thời gian: Dự kiến ngày 27/7/2021. 

 - Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ huy Quân sự huyện.  

 - Cơ quan phối hơp̣: Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyêṇ. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu thực hiện các nôị dung 

của kế hoạch, chủ đôṇg xây dưṇg kế hoac̣h chi tiết để triển khai thưc̣ hiêṇ các 

nhiêṃ vu ̣đươc̣ phân công.  

 1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hôị - Dân tôc̣ huyêṇ 

 - Chủ động tham mưu xây dựng Chương trình chi tiết và triển khai các hoạt 

động đền ơn đáp nghĩa trong năm 2021; phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực 

hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ; 

phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung 

trong kế hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp và báo kết quả các hoạt động 

phong trào trên địa bàn huyên. 

 - Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện 

và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về kết quả triển khai thực 

hiện. Tổng hợp dự toán các nội dung hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh 

- Liệt sĩ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định, trình UBND huyện cấp 

kinh phí. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc thẩm 

định dự toán kinh phí đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

 3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 - Tiếp tục giải quyết những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh đảm bảo 

kịp thời đúng người, đúng chế độ quy định, góp phần làm tốt chính sách hậu 

phương quân đội. 

- Cử lưc̣ lươṇg tiêu binh làm nhiêṃ vu ̣dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và lê ̃viếng taị hai Nghiã trang liêṭ sĩ của huyêṇ, Bia ghi danh các 

Anh hùng Liệt sĩ Sư đoàn 347.  

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

 - Thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu tiên, ưu đãi trong giáo dục đào tạo 

đối với học sinh, sinh viên là con của người có công với cách mạng. 

 - Chỉ đaọ các trường hoc̣ tổ chức cho hoc̣ sinh các hoaṭ đôṇg giữ gìn, vê ̣sinh 

môi trường và làm đep̣ nghiã trang, nhà bia ghi tên các liêṭ si ̃trên điạ bàn; tổ chức 

cho hoc̣ sinh giúp đỡ thương binh, gia đình liêṭ sĩ, người có công với cách maṇg taị 

điạ phương mình. 



5 

 

 

 5. Trung tâm Y tế huyện 

 Chỉ đạo việc tổ chức khám chữa bệnh định kỳ đối với người có công và các 

đối tượng chính sách khác đảm bảo đúng chế độ quy định. 

 6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyêṇ 

 - Hướng dâñ các cơ quan, đơn vi ̣và cơ sở tổ chức các hoaṭ đôṇg văn nghê,̣ 

thể duc̣, thể thao quần chúng hướng tới kỷ niêṃ 74 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ; tổ chức các hoạt đôṇg tuyên truyền, treo băng rôn taị trung tâm thi ̣trấn và trung 

tâm các xa.̃ 

 - Phối hợp với Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện đảm 

bảo công tác phục vụ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 

 - Chuẩn bị trang âm, băng đĩa nhạc nghi thức và các bài hát ca ngợi các anh 

hùng liệt sĩ, nhạc chiêu hồn liệt sĩ phục vụ Lễ viếng và “Thắp nến tri ân” tại nghĩa 

trang liệt sĩ, Bia ghi danh các Anh hùng Liệt sĩ Sư đoàn 347 đảm bảo chu đáo, 

trang nghiêm, đúng nghi thức. 

 - Thường xuyên đưa tin về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ. 

 - Cử phóng viên ghi hình, đưa tin kịp thời taị buổi Lê ̃thắp nến tri ân, dâng 

hương, dâng hoa taị Khu lưu niêṃ Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng nghĩa trang liêṭ si,̃ 

Bia ghi danh các Anh hùng Liệt sĩ Sư đoàn 347 và công tác thăm hỏi, tăṇg quà taị 

các xa,̃ thi ̣trấn theo kế hoac̣h. 

 7. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Ban hành giấy mời; Bố trí xe, đảm bảo các điều kiện cho các Đoàn đi thăm 

hỏi, tăṇg quà và chương trình dâng hương, dâng hoa; viếng 02 nghĩa trang liêṭ si,̃ 

Bia ghi danh các Anh hùng Liệt sĩ Sư đoàn 347 của huyện đạt kết quả. 

 8. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

 Chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp làm tốt công tác vệ sinh nghĩa trang, nhà bia 

ghi tên liệt sĩ đảm bảo sạch sẽ, trang nghiêm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan trên 

địa bàn huyện tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân tại 02 nghĩa trang của huyện. 

 9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể 

Căn cứ kế hoạch chung của huyện chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ 

chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

 10. Các phòng, ban, ngành của huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ. 

 11. UBND các xã, thi ̣ trấn 

Trên cơ sở kế hoạch chung của huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để 

tổ chức triển khai các hoạt động, viếng, làm lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tại các 

đài tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.  
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 Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) trên địa bàn huyện. Yêu cầu các đơn vi,̣ 

phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thi ̣ trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Báo cáo kết quả thưc̣ hiêṇ về UBND huyêṇ (qua Phòng Lao đôṇg, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc huyêṇ trước ngày 30 tháng 7 năm 2021) để huyêṇ báo cáo cấp trên 

theo quy điṇh./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Sở Lao đôṇg-TB&XH (B/c); 

- Thường trực Huyện ủy;                                                                                       
- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBMT Tổ quốc VN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND& UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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