
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 
 

Số: 54/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Cú, ngày  15 tháng  7 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm  

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 
trên địa bàn huyện Trà Cú 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2022). 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn huyện, 

cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng 

cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với người có 
công để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện tôn vinh, ghi nhớ 

công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình người có công với 
cách mạng trong công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đầy 

đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động nguồn 

lực của toàn xã hội chăm lo cho người có công, góp phần thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn huyện phải thiết thực, hiệu quả; phối hợp 
chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện. 

- Tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 
người có công để người có công và thân nhân của người có công trên địa bàn 

huyện đều được quan tâm, chăm sóc; các hoạt động được tổ chức phù hợp với 
tình hình thực tế và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về truyền 
thống lịch sử cách mạng của dân tộc; truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền 
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ơn đáp nghĩa”, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
ưu đãi người có công với cách mạng, trọng tâm là Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan (băng rôn, panô, khẩu hiệu,...); xây dựng 

chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh 
- Liệt sĩ, tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có 

công với cách mạng; biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác thương 
binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; gương thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi,...  

2. Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng  

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng; giải quyết kịp thời các hồ sơ đủ điều kiện hưởng các chế độ 
ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi 
đối với người có công với cách mạng, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng 

chính sách ưu đãi người có công để trục lợi. 

3. Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 

 - Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đẩy mạnh xã hội 
hóa công tác chăm sóc người có công, nhất là người có công neo đơn; tiếp tục 

thực hiện tốt công tác phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đảm bảo mức 
sống của người có công, thân nhân của người có công ngang bằng hoặc cao hơn 
mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Thực hiện tốt công tác điều dưỡng, 

chăm sóc sức khoẻ đối với người có công.  

- Duy trì và giữ vững xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và 

người có công. 

 - Tập trung tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa 

trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ) và mộ liệt sĩ. 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Thực hiện tốt việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ giám định ADN để xác định 
danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ; vận 

động nhân dân phát hiện mộ liệt sĩ để quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa 
trang liệt sĩ huyện. 

4. Về biểu dương, khen thưởng  

Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm 

tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; những tấm gương người có công, thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi, xây dựng 
gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động của xã hội, chấp hành tốt các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

5. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) 



3 
 

 

5.1. Tổ chức thăm, tặng quà cho người có công và thân nhân người có công 
với cách mạng: 

Ủy ban nhân dân huyện thành lập đoàn tổ chức đi thăm, tặng quà cho người 
có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện. 

5.2. Tổ chức các hoạt động khác: 

- Tổ chức đưa 28 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng đi tham quan Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, thăm lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thủ đô Hà Nội. 

- Tổ chức đưa 34 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đi an 

dưỡng tại các tỉnh Lâm Đồng, Đà Nẵng, Kiên giang. 

- Tổ chức đưa 15 người có công với cách mạng dự họp mặt đại biểu người 

có công với cách mạng tiêu biểu do tỉnh tổ chức ngày 27/7/2022. 

- Tổ chức họp mặt gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 

75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Thời gian tổ chức 
họp mặt người có công vào sáng ngày 26/7/2022 dự kiến 167 đại biểu dự. 

- Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ vào lúc 7 giờ ngày 26/7/2022. 

- Tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang 

liệt sĩ huyện vào lúc 19 giờ, ngày 24/7/2022.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cấp huyện: Từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của huyện phân bổ trong 

dự toán năm 2022 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 2. Cấp xã: Từ nguồn kinh phí bố trí hợp pháp của địa phương và nguồn 

vận động xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công; các hoạt động kỷ niệm 75 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); biểu dương gương điển 

hình và người có công tiêu biểu,...  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công 

với cách mạng; tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng trên 
địa bàn huyện. 

- Vệ sinh làm cỏ dọn dẹp cảnh quan trong và ngoài Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội tiếp tục tìm kiếm và kịp thời quy tập hài cốt liệt sĩ đã được 

phát hiện về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện theo quy định. 
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- Chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực 
hiện tốt việc phục vụ lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

chương trình văn nghệ chào mừng tại Hội nghị họp mặt gia đình người có công 
với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022), phục vụ âm thanh và đưa tin lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền lưu động, hướng dẫn các xã, thị trấn 
tổ chức tuyên truyền trực quan về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

4. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội đảm bảo an ninh, trật tự; phục vụ lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc; truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công; đưa tin về các hoạt động 

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng Kế 
hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các 

hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương  binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

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

cách mạng trên địa bàn quản lý. 

- Tăng cường công tác chăm sóc, giúp đỡ người có công; xét chọn đối tượng 

là người có công tham dự Hội nghị họp mặt người có công với cách mạng nhân 
kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) tại huyện; có 

giải pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ nâng cao mức sống cho gia đình người có 
công trên địa bàn. 

8. Đề nghị Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa 
trang Liệt sĩ huyện vào ngày 24/7/2022. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia thực hiện Kế hoạch này; 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực 
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tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

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), Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 
tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 
kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội)./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- Các đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

Tăng Thị Thắm  
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-18T09:22:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tăng Thị Thắm<tttham@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-07-18T10:11:15+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




