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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Xuyên, ngày 23 tháng 06 năm 2022

KẾ HOẠCH
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 834 ngày 07 tháng 04 năm 2022 của UBND huyện
Cẩm Xuyên về việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương
binh liệt sỹ (27/7/1947-27/77/2022). Uỷ ban nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên ban
hành kế hoạch cụ thể trên địa bàn thị như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “ Uống nước nhớ nguồn”,
“Ăn quả nhớ người trồng cây” để quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho Người có công với nước ngày một tốt hơn.
- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống cách
mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, về sự cống hiến, hy sinh của người
có công trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức
và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi của
Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
2. Yêu cầu:
- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước về
ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp
ưu đãi của Nhà nước đối với người có công.
- Tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi, thiết thực trong công tác “Đền ơn
đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, đảm bảo đời sống
vật chất và tinh thần ngày một tốt hơn.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, mang tính xã hội hoá
cao, huy động cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp
nhân dân hưởng ứng tham gia.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền:
1.1. Nội dung tuyên truyền:
- Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước
đối với người có công với cách mạng, đặc biệt là các văn bản quy phạm Pháp luật
như: Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với
Cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/PL-UBTVQH13 quy định danh hiệu vinh dự

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày
24/7/2021 của Chính phủ quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ
ưu đãi đối với người có công với Cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP về
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách
mạng.
- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị về mục đích, ý nghĩa
của việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, đưa các hoạt động kỷ
niệm trở thành ý thức tự giác của quần chúng nhân dân.
- Hướng dẫn triển khai các chế độ chính sách theo quy định, công khai, đơn
giản hoá thủ tục hành chính.
- Biểu dương người có công tiêu biểu, đặc biệt là những tấm gương thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ công dân,
làm kinh tế giỏi. Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc
thực hiện các chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
1.2. Các hình thức tuyên truyền:
- Tuyền truyền qua hệ thống truyền thanh của thị và tổ dân phố.
- Treo khẩu hiệu tuyên truyền, bảng điện tử tại cơ quan, trên trục đường chính
và tại nhà văn hóa của các tổ dân phố.
- Tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.
2. Tập trung giải quyết tốt các chính sách ưu đãi người có công:
- Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Người có
công như chế độ trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần, ưu đãi trong giáo dục-đào
tạo, điều dưỡng, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, chăm sóc y tế, mai táng phí, Bảo
hiểm y tế đối với người có công và thân nhân theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH
14; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày
14/10/2015; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số
62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011, Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày
14/6/2016 của Thủ tướng chính phủ.
- Hướng dẫn kê khai, tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi
người có công đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chế độ và đúng thời gian quy
định.
- Chi trả trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên hàng tháng đầy đủ, kịp thời,
đúng chế độ với tinh thần phục vụ tận tình chu đáo, trách nhiệm, thuận lợi nhất cho
đối tượng.
3. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa:
- Phát động phong trào Đền ơn đáp nghĩa bằng các hoạt động thiết thực kỷ niệm
75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ như tổ chức thăm hỏi tặng quà…

- Thực hiện rà soát các hộ gia đình thương binh, bệnh binh; thân nhân liệt sỹ;
nạn nhân chất độc da cam có khó khăn về nhà ở để huy động các nguồn lực nhằm
hỗ trợ nâng cấp.
- Chỉ đạo, vận động các tổ chức đoàn thể, các hội viên, đoàn viên chăm sóc,
giúp đỡ hỗ trợ đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn về cả vật chất và tinh thần,
đảm bảo không còn hộ chính sách người có công sống dưới mức trung bình.
- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sỹ, Thương bệnh binh nặng, các
đối tượng người có công ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa
bàn.
- Tổ chức lễ cầu siêu tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công chức Văn hoá chính sách
- Lập kế hoạch, dự trù kinh phí kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7;
lựa chọn, lập danh sách tham dự hội nghị gặp mặt biểu dương Người có công tiểu
biểu toàn huyện và đề nghị cấp trên tặng quà theo kế hoạch của UBND huyện.
- Chuẩn bị lễ vật, tham mưu tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ
huyện, nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
- Tham mưu tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ.
- Thực hiện đúng, kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có
công với cách mạng;
- Đôn đốc, nhắc nhở các tổ dân phố triển khai thực hiện kế hoạch. Tổng hợp,
báo cáo tình hình trong quá trình triển khai và sau khi kết thúc.
2. Công chức Văn hoá - Thông tin
- Phối hợp với Công chức chính sách, chỉ đạo công tác tuyên truyền, treo khẩu
hiệu tại các trục đường chính và bảng điện tử tại cơ quan.
- Phối hợp xây dựng chuyên mục kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ phát
thanh hàng tuần từ tháng 06 đến hết tháng 07/2022.
3. Trạm y tế
Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng người có
công và thân nhân người có công trên địa bàn thị. Đảm bảo công tác phòng chống
dịch Covid 19 trong các hoạt động theo kế hoạch.
4. Hợp tác xã Dịch vụ thương mại và Vệ sinh môi trường
Thường xuyên triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa
bàn, không để rác tồn đọng, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan sạch sẽ tại khu vực trung
tâm thị, khu vực 2 nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ và tại khu vực chợ Hội.
5. Ban tài chính kế toán.
Tham mưu bố trí kinh phí để tặng quà cho các đối tượng chính sách và tổ
chức lễ cầu siêu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể:
Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì trong việc vận động các ban, ngành,
đoàn thể và nhân dân hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Hội Liên hiệp
phụ nữ, hội Cựu chiến binh, hội nông dân và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức
vận động hội viên, đoàn viên triển khai sâu rộng các hoạt động chăm sóc, thăm hỏi,
tặng quà người có công, các gia đình thân nhân liệt sỹ.
7. Cấp uỷ, ban cán sự các tổ dân phố:
- Tổ chức treo băng cờ khẩu hiệu tại nhà văn hóa từ ngày 20 đến 30/7/2022.
- Rà soát lại các hộ gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, nạn
nhân chất độc da cam, người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân huy
chương có khó khăn về nhà ở để huy động các nguồn lực nhằm sửa chữa, nâng cấp
trước dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ.
- Mỗi tổ dân phố lựa chọn 02 đối tượng Người có công có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn gửi về ban chính sách thị trước ngày 10/7/2022 để UBND thị lựa chọn
đối tượng đề nghị tặng quà.
- Tổ chức thắp hương tại bàn thờ các Liệt sỹ. Tổ chức gặp mặt thân nhân
Liệt sỹ và các đồng chí thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học;
tặng quà, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân gia
đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
- Ra quân khơi thông cống rảnh, phát quang đường liên hộ và tổng vệ sinh
các khu vực thuộc địa bàn tổ quản lý.
Trên đây là kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/194727/7/2022). Đề nghị các Ban, ngành đoàn thể, Ban cán sự các tổ dân phố tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ ;
- Chủ tịch, PCT HĐND,UBND,UBMTTQ;
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp thị;
- BCS các tổ dân phố;
- Lưu VT, VHCS.
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