
UỶ BAN NHÂN DÂN
     HUYỆN TỨ KỲ

 Số:          /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Tứ Kỳ, ngày       tháng       năm 2021
 

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt   động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ

( 27/7/1947- 27/7/2021)

  Căn cứ Thông báo số 233-TB/TU ngày 29/5/2021 thông báo ý kiến kết luận 
của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 
năm ngày thương binh, liệt sĩ; Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt kinh phí tặng quà các gia đình người có 
công với cách mạng nhân dịp 74 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2021); Kế hoạch số 2807/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ; Công 
văn số 1043/SLĐTBXH-KHTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về việc thăm và tặng quà các gia đình chính sách và 
viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947 -
27/7/2021);

Để chủ động trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động 
nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ trên địa bàn huyện, Uỷ ban 
nhân dân huyện xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Thông qua các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ nhằm khơi 
dậy trong các tầng lớp nhân dân truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền 
ơn đáp nghĩa”, tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã 
hy sinh xương máu xây dựng nền độc lập tự do của Tổ quốc; trên cơ sở đó đẩy 
mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đồng thời nhằm 
động viên các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn để lao động, sản xuất góp 
phần ổn định cuộc sống;
  - Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống cách 
mạng cho thế hệ trẻ, tích cực học tập, tham gia lao động sản xuất xây dựng quê 
hương, đất nước;
  - Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ ở tất cả 
các cấp, các ngành, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong toàn huyện đảm bảo 
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trang trọng, ý nghĩa, thiết thực và tiết kiệm; gắn các hoạt động kỷ niệm với 
phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2021; đồng thời đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm túc các 
quy định về công tác phòng, chống dịch Covid- 19.
      II. NỘI DUNG:

 1. Công tác tuyên truyền:
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức ở các cấp, các 

ngành, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhất là thế hệ trẻ để mọi người thấy 
rõ ý nghĩa chính trị của ngày Thương binh liệt sĩ và truyền thống anh hùng của 
dân tộc trong lịch sử bảo vệ  và xây dựng Tổ quốc; thấm nhuần đạo lý "Uống 
nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, 
những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc 
của nhân dân. Tuyên truyền thành tích về công tác thương binh liệt sĩ, người có 
công mà các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân đã đạt được trong những 
năm vừa qua; tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân về mục 
đích, ý nghĩa ngày Thương binh, liệt sĩ; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, đặc biệt là Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội ( Khóa XIV) về ưu đãi người có công với cách mạng ; 
các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều 
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa” và kết quả công tác thương binh liệt sĩ trong 74 năm qua;
   - Tích cực vận động quần chúng nhân dân phát huy tinh thần tương thân, 
tương ái, đóng góp công sức để giúp đỡ thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt 
sĩ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên xung 
phong, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học... để các gia đình 
chính sách có cuộc sống ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần, động viên gia 
đình chính sách khắc phục khó khăn, lạc quan, tin tưởng vươn lên trong cuộc 
sống;
   - Phát hiện, cổ vũ, biểu dương những gương thương binh, bệnh binh, gia 
đình liệt sĩ tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 
trào “Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa” và công tác thương binh, 
liệt sĩ.

   2. Các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ:
    a. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa:

- Tổ chức đoàn các đồng chí lãnh đạo huyện và các ngành có liên quan 
viếng các liệt sĩ của huyện, của tỉnh tại các nghĩa trang các tỉnh Miền Trung ( 
Thời gian cụ thể có thông báo sau tùy theo diễn biến của dịch bệnh covid- 19).
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- Tiếp nhận và chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, HĐND & 
UBND tỉnh cho các xã, thị trấn để trao cho các đối tượng được nhận quà đúng 
quy định, đúng định mức, đầy đủ và kịp thời; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, 
tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh và bệnh binh tại các xã, thị trấn, cơ 
quan, đơn vị thật chu đáo, đầy đủ.
    - Triển khai và chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ các gia 
đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương;

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt và trao quà của Chủ 
tịch nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo kế hoạch của cấp trên cho các gia đình 
chính sách kịp thời, trang trọng (không gửi qua người khác).
   b. Thực hiện chính sách ưu đãi:
     - Tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ 
và người có công theo đúng qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng và các quy định, hướng dẫn có liên quan; tập trung giải quyết chế độ 
đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, bảo hiểm y tế 
cho người hoạt động kháng chiến, trợ cấp mai táng phí cho người có công với 
cách mạng từ trần theo chế độ hiện hành;
    - Rà soát các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh và người 
có công để kịp thời đề nghị, điều chỉnh, bổ sung; tích cực giải quyết chế độ, 
chính sách cho những trường hợp còn vướng mắc, tồn đọng; tập trung giải quyết 
đơn thư khiếu nại, đề nghị, kiến nghị của công dân liên quan đến chính sách 
thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng;
    - Đổi mới và tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong việc thực hiện chính 
sách đối với người có công, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện 
các hiện tượng tiêu cực, kịp thời uốn nắn những sai sót, ngăn chặn xử lý nghiêm minh 
những đơn vị, cá nhân có vi phạm chế độ chính sách của nhà nước.   

c. Công tác tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ:
     Kiểm tra, rà soát các hạng mục, dụng cụ, thiết bị trang bị tại Đền liệt sĩ 
huyện bị hư hỏng, xuống cấp để có kế hoạch tu bổ, sửa chữa, mua sắm thay thế. 
Huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ tại các xã, thị trấn. 
Tu sửa các phần mộ liệt sĩ, khuôn viên, tường bao; quét lại vôi ve, dọn vệ sinh, 
trồng tỉa cây xanh, sửa chữa đường điện, tăng cường công tác quản lý đảm bảo 
sạch đẹp, khang trang...

d. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế tổ chức gặp mặt, tặng quà 
cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ nhằm động viên cán bộ, 
đảng viên trong cơ quan, đơn vị phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng cơ 
quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.
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     3. Một số hoạt động cụ thể:
a. Tổ chức lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ:

 - Giao Ban thường vụ Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến 
binh, Ban chỉ huy quân sự, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, 
ngành, đoàn thể của huyện tổ chức các hoạt động trong tuần "Đền ơn đáp nghĩa, 
uống nước nhớ nguồn",  tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Đền liệt sĩ 
huyện đảm bảo trang nghiêm, trọng thể vào 20 giờ 00’ ngày 26/7/2021 (có kế 
hoạch chi tiết  riêng);

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức đồng loạt lễ dâng hương - thắp 
nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ của các xã, thị trấn vào 
20 giờ ngày  27 tháng 7 năm 2021 với thành phần tham gia phù hợp và phải đảm 
bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống  dịch bệnh COVID-19.
    b. Tổ chức viếng Đền liệt sĩ:
  - Đúng 7 giờ 00’ngày 27 tháng 7 năm 2021, Huyện uỷ-HĐND-UBND, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng 
vũ trang ở các cơ quan viếng Đền liệt sĩ;

- Các xã, thị trấn tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch của địa 
phương.
    c. Tiếp nhận và chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, của tỉnh; tổ chức 
tặng quà của huyện cho các đối tượng chính sách:
      - Lựa chọn 03 đối tượng người có công tiêu biểu ở 03 xã Nguyên Giáp, Hà 
Thanh, Hà Kỳ, tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban 
MTTQ tỉnh đi thăm và tặng quà ; mức quà trị giá 2.500.000 đồng/suất ( Trong 
đó quà bằng hiện vật là 500.000 đồng, tiền mặt là 2.000.000 đồng).

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn lập danh sách các đối tượng 
là người có công, thân nhân người có công với cách mạng đảm bảo đúng đối 
tượng được nhận quà nhân dịp kỷ niệm 27-7; tiếp nhận quà của Chủ tịch nước; 
quà của tỉnh ( Đối tượng, định mức, phương thức trao cụ thể cho từng nhóm có 
hướng dẫn riêng) chuyển kinh phí và phong bì cho các xã, thị trấn để tổ chức 
cấp cho các đối tượng đúng quy định và kịp thời.

- Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ huyện đi thăm và 
tặng quà 08 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; một số gia đình chính sách tiêu biểu tại 
các xã: Hưng Đạo, Bình Lãng, Tái Sơn, Tân Kỳ, Đại Hợp, Dân Chủ; Ngọc Kỳ, 
Quang Phục, Quang Trung, Tiên Động (Mỗi đơn vị 01 người; định mức quà, 
thời gian thăm và tặng quà có quy định cụ thể).

Kinh phí tổ chức : Kinh phí thăm hỏi tặng quà – Nguồn kinh phí đảm bảo 
xã hội 
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         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

   1. Các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã thị trấn căn cứ kế hoạch 
của Uỷ ban nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo chức 
năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.
   2.  Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện tham mưu, xây dựng kế 
hoạch đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện 
có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ; tiếp nhận 
và cấp phát kịp thời quà của cấp trên cho các đối tượng; chuyển đầy đủ quà của 
huyện phục vụ việc tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu cho các đồng chí 
Ủy viên ban thường vụ huyện ủy – Trưởng khu có đối tượng được thăm và tặng 
quà; chuẩn bị vòng hoa và các điều kiện phục vụ lễ viếng Đền liệt sĩ. Sau ngày 
27 tháng 7 năm 2021, tổng hợp kết quả các hoạt động báo cáo Uỷ ban nhân dân 
huyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
   3. Các cơ quan thông tin đại chúng căn cứ kế hoạch của UBND huyện và 
kế hoạch của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp 
thời đưa tin các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.
  4. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã 
hội tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ. 
   5. Huyện đoàn, Ban chỉ huy quân sự huyện; Hội cựu chiến binh, Phòng 
Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể 
liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các 
anh hùng Liệt sĩ để hoạt động này thực sự mang  ý nghĩa giáo dục truyền thống 
sâu sắc trong thanh, thiếu nhi.
   Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2021), UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, 
thị trấn thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 
khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động-
Thương binh và Xã hội huyện) xem xét, giải quyết./.

     Nơi nhận:
- UBND tỉnh HD;
- Sở Lao động-TB&XH tỉnh HD;
- TT.huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã,thị trấn;

 - Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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