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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2021)
Thực hiện kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND thành phố
Lào Cai về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2021). Để các hoạt động kỷ niệm đảm bảo ý nghĩa, trang trọng,
UBND phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của toàn đảng, toàn dân ta đối với các bà mẹ
Việt nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh; các gia đình liệt sỹ và
Người có công với cách mạng. Đồng thời để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
,vận động toàn dân tham gia chăm lo ngày một tốt hơn cho các đối tượng người có
công với cách mạng và gia đình chính sách.
- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên,lực lượng vũ trang và nhân dân
về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác chăm
lo đối với gia đình người có công với cách mạng.
- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu
quả mang tính xã hoá cao, huy động lực lượng tham gia tích cực của toàn thể cán
bộ,đảng viên,công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn
phường tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình
liệt sỹ và người có công với cách mạng” bằng những việc làm cụ thể như: Ủng hộ
quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi, chăm sóc, phụng dưỡng thương
binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo mức sống gia
đình người có công bằng hoặc cao hơn mức thu nhập bình quân của nhân dân nơi cư trú.
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. Các hoạt động tuyên truyền:
- Tiếp tục tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ các cấp đã đề ra về công tác Thương Binh liệt sỹ và người có công.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Pháp lệnh ưu đãi người có công với
cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của ủy ban thường vụ Quốc hội
khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với
cách mạng tới toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết để thực hiện theo đúng quy
định hiện hành bằng nhiều kênh, nhiều hình thức như: Trên các phương tiện thông tin
đại chúng, qua các kênh đoàn thể, thông qua tổ dân phố…

- Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong các cơ quan, đơn vị và toàn
xã hội nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có
công với cách mạng.
2. Rà roát, đánh giá thực trạng đời sống, nhà ở các hộ gia đình chính sách
trên địa bàn:
Đề nghị các tổ trưởng dân phố tổ chức rà roát cụ thể tình hình đời sống, nhà ở
của các hộ chính sách trên địa bàn tổ. Thống kê, lập danh sách các hộ gia đình chính
sách gặp khó khăn về nhà ở để có kế hoạch, giúp đỡ. Thời gian thực hiện các nội
dung rà roát đảm bảo hoàn thành trước 10/7/2021.
3. Tổ chức vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng nhà
tình nghĩa:
Vận động các hộ gia đình trên địa bàn tổ ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”:
20.000đ/hộ, đạt kế hoạch phường giao (UBND phường đã giao chỉ tiêu tại quyết định
số: 01/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 V/v: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh
tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021).
4. Giải quyết chế độ chính sách, tổ chức khám sức khoẻ cho đối tượng:
- Tập trung rà roát lại các khoản trợ cấp ưu đãi người có công.
- Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt, giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng
đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra sớm phát hiện và xử lý kịp thời những sai
phạm trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công.
- Chỉ đạo trạm y tế phường khám định kỳ cho các đối tượng chính sách là thân
nhân liệt sỹ, thương bệnh binh và và các đối tượng là người tham gia kháng chiến bị
nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp ưu đãi trên địa bàn .
5. Tổ chức thăm hỏi tặng quà:
Tổ chức thành lập đoàn thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp kỷ
niệm ngày TBLS (dự kiến từ ngày 23 – 27/7/2021).
6. Các hoạt động khác.
UBMTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, trường học tổ chức các hoạt động
khác như: Dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, giúp đỡ, thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính
sách, đảm bảo ý nghĩa thiết thực.
7. Giải quyết đề nghị của công dân:
Quan tâm giải quyết có hiệu quả, đúng quy định, trình tự đơn thư đề nghị,
khiếu nại có liên quan đến thực hiện hệ thống chính sách đối với người có công.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Ban chỉ đạo quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phường:
Thực hiện đôn đốc nộp quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” về UBND phường trước ngày
20/7/2021.

Tham mưu phát động lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà
hảo tâm trong và ngoài địa bàn bàn ủng hộ để tặng quà cho các đối tượng chính sách,
người có công.
2. Công chức VH-XH:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm
74 năm ngày thương binh liệt sỹ. Tổng hợp kết quả rà roát tình hình đời sống, nhà ở
của các gia đình chính sách trên địa bàn báo cáo UBND thành phố kịp thời hỗ trợ,
sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người có công.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày TBLS trên hệ thống loa
truyền thanh của phường.
- Tham mưu giải quyết đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách ưu đãi cho các
đối tượng chính sách trên địa bàn theo quy định của Nhà nước; lập danh sách đối
tượng được tặng quà, đối tượng kiểm tra sức khoẻ định kỳ, chủ trì phối hợp với trạm
y tế phường, các phòng ban chức năng, các đơn vị nhận đỡ đầu chăm sóc thường
xuyên gia đình chính sách trong việc tổ chức tặng quà, khám kiểm tra sức khoẻ định
kỳ cho đối tượng chính sách.
- Hướng dẫn các tổ dân phố thực hiện tốt việc bình xét, công nhận các danh
hiệu đảm bảo đúng quy trình và thể hiện tính dân chủ cao.
- Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động 74 năm ngày TBLS.
Viếng nghĩa trang liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2021. Báo cáo kết quả về UBND thành
phố (Qua phòng Lao động TBXH ).
3. Văn phòng UBND phường:
Tham mưu thành lập đoàn, phối hợp với cán bộ LĐ-XH chuẩn bị quà để thăm,
tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Tham mưu ban hành quyết định
công nhận gia đình cách mạng gương mẫu và người công dân kiểu mẫu.
4. Công chức Tài chính kế toán:
Tham mưu về kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày TBLS.
5. Trạm y tế phường:
Chủ trì chuẩn bị tốt các điều kiện khám, kiểm tra sức khỏe, phát thuốc miễn
phí cho đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Tập hợp
hồ sơ theo dõi đúng quy định.
6. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phường:
Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền vận động hội
viên tham gia các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và
phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Đăng ký, nhận chăm sóc, giúp đỡ thường xuyên các
đối tượng chính sách và tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm ngày TBLS, gửi trực tiếp cho
đ/c Thúy xong trước ngày 22/7/2021.
Đề nghị Đoàn phường phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, đơn vị cộng quản tổ
chức dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ. Chuẩn bị tốt các nội dung phối hợp để tổ chức
chương trình “thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sỹ Phường Duyên Hải vào tối ngày
26/7/2021.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương
binh liệt sỹ trên địa bàn phường. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể phối hợp, yêu
cầu các cán bộ chuyên môn, các đơn vị liên quan, các tổ dân phố nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, UBND;
- Phòng Lao động TBXH;
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Ủy ban Nhân dân phường
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Thành phố Lào Cai, Tỉnh
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Phạm Thúy Hồng

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ!
2. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày
Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)!
3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!
4. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”!
5. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với
cách mạng!
6. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách
mạng!
7. Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền,
mỗi tổ chức và cá nhân!

