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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm
ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2021). Nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"
và thực hiện có hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; thể hiện sự tri ân, lòng
biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách
mạng, gia đình chính sách. Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành kế hoạch
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 27/7/2021) trên địa bàn huyện với những nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy
đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công
với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ; 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 chăm sóc
người có công với cách mạng.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” để
góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công; thực hiện
đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công.
Giúp cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với
cách mạng nhận thức sâu sắc sự quan tâm của của Đảng, Nhà nước, chính quyền
địa phương và nhân dân các dân tộc trong huyện, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ
sự khó khăn của đất nước, của địa phương. Từ đó nêu cao ý thức tự lực, tự
cường, phát huy truyền thống cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn, vươn
lên trong cuộc sống, trong học tập và công tác.
2. Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đảm
bảo thiết thực, trang trọng, hiệu quả có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phù hợp với
các điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị; động viên được đông đảo tầng lớp
nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo người có công và thân nhân
được quan tâm chăm sóc, ổn định về vật chất, động viên về tinh thần.
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Tổ chức các hoạt động mang tính xã hội hóa cao thể hiện trách nhiệm của
các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và huy động toàn thể cán bộ đảng viên
và nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện chính sách ưu đãi người có công,
tham gia, hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần động viên tinh
thần và nâng cao đới sống các gia đình người có công.
Các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phải đảm bảo
các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
a) Nội dung:
- Tuyên truyền về ý nghĩa ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng;
tổ chức các hoạt động, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sĩ các
lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện ghi nhớ công lao to lớn
của những người có công với Tổ quốc.
- Tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều
thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ, phong
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, những gương điển hình là thương binh, bệnh binh, gia
đình liệt sĩ tiêu biểu vượt khó, chủ động phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo,
xây dựng gia đình hạnh phúc ở khu dân cư.
b) Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và trên các phương
tiện thông tin đại chúng;
- Tuyên truyền cổ động bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực
và đạt hiệu quả cao.Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 20/7/2021- 27/7/2021.
2. Thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà
nước đối với người có công với cách mạng.
- Giải quyết kịp thời các hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối người
có công với cách mạng;
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan quân đội, công an, các ngành có liên
quan thực hiện chính sách đối với các đối tượng chưa có đầy đủ giấy tờ, chưa
được xem xét xác nhận người có công. Hoàn thiện lập thủ tục hồ sơ cho các đối
tượng đủ điều kiện công nhận người có công được hưởng chế độ trợ cấp hàng
tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp lần đầu…
- Thường xuyên rà soát hiện trạng nhà bia ghi tên liệt sĩ, mộ liệt sĩ các xã;
kịp thời đề xuất với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thường trực huyện
ủy cho chủ trương sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện, xây mới và sửa
chữa nhà bia ghi tên liệt sĩ một số xã;
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- Tiếp tục phối hợp với cơ quan quân đội tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ
liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ của huyện; nhận thông tin từ Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, các địa phương trong cả nước về thông tin phần mộ liệt sĩ có
liên quan.
3. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”
Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của xã, thị trấn chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”;
thăm và tặng quà, giúp đỡ ngày công trong lao động sản xuất cũng như đời sống
người có công với cách mạng.
4. Tổ chức một số hoạt động
- Phối hợp với đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm, tặng quà
một số đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
(Thành phần gồm các đồng chí: Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy
- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Chánh Văn phòng huyện ủy, Trưởng phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội, phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn
hóa huyện).
- Tổ chức một số đoàn công tác do các đồng chí Thường trực huyện ủy,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện, các xã, thị trấn đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng
và thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng. Thời gian từ ngày 20 27/7/2021.
- Tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện (tối
ngày 26/7/2021), viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện (sáng ngày 27/7/2021).
- Tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp đóng góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7/1947-27/7/2021) thực hiện theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày
20/12/2020 của UBND huyện Bắc Yên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách
năm 2021; nguồn kinh phí của các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Là cơ quan chủ trì tham mưu, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch
này, đồng thời thực hiện một số nội dung sau:
- Xây dựng kế hoạch và các văn bản có liên quan, tham mưu cho UBND
huyện chỉ đạo kịp thời; chủ động triển khai thực hiện chỉ đạo của các Bộ, ngành
Trung ương, của tỉnh, của huyện;
- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động cấp huyện gửi phòng
Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt theo quy định;
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chuẩn bị các điều kiện vật chất để tổ chức Lễ thắp nến tri ân, Lễ dâng hương,
viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện;
- Tiếp nhận các nguồn đóng góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện
và tổ chức các hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực đối với người có công với
cách mạng và thân nhân.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính
sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của
người có công với cách mạng, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động
nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ;
- Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng. Kiên quyết xử lý nghiêm những tiêu cực, khai
man hồ sơ để hưởng chính sách ưu đãi.
- Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thăm, tặng quà và các hoạt
động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn huyện
gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đảm bảo thời gian quy định.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin: Tuyên truyền các chủ trương, đường
lối của Đảng, Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động cấp huyện trình cấp
có thẩm quyền bố trí nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo cho việc tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ;
- Hướng dẫn việc thực hiện nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy định
hiện hành của Nhà nước.
4. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Tăng cường đưa tin, bài, thời lượng phát sóng tuyên truyền kỷ niệm 74
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tuyên truyền các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện với nội
dung và hình thức phong phú;
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các
điều kiện phục vụ Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện; cử phóng viên tham gia
các đoàn công tác của tỉnh, huyện phản ánh, thông tin các hoạt động thăm, tặng
quà gia đình người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có
công với cách mạng.
5. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện
- Tham mưu giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện
chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ do đơn vị đang quản lý;
hoàn thiện lập thủ tục hồ sơ cho các đối tượng đủ điều kiện công nhận người có
công được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp lần đầu;
- Chủ trì phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND
các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, tiếp nhận
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hài cốt liệt sĩ và báo tin phần mộ liệt sĩ; Thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh;
thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội và quân nhân đang điều trị tại các
bệnh viện;
- Công an huyện bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và cử chiến sỹ
mang vòng hoa tại Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện bố trí lực lượng tiêu binh tại Lễ viếng nghĩa
trang liệt sĩ huyện.
6. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Thẩm định, tham mưu với UBND huyện các nội dung có liên quan theo
thẩm quyền;
- Phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành giấy
mời, chuẩn bị các điều kiện có liên quan cho việc tổ chức Lễ dâng hương, Lễ
viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
Hướng dẫn và chỉ đạo các tổ chức thành viên, các hội đoàn thể tích cực
tham gia thực hiện việc tuyên truyền về công tác thương binh, liệt sĩ, người có
công với cách mạng và tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 74 năm
ngày Thương binh - Liệt sĩ.
8. Các cơ quan, đơn vị có liên quan
- Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với
tấm lòng “Trọn nghĩa vẹn tình”, chung tay thực hiện tốt chính sách đối với
thương binh, gia đình liệt sĩ; Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới
kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,
chăm sóc thương binh, bệnh binh, bố, mẹ, vợ liệt sĩ cô đơn, chăm sóc con liệt sĩ,
con thương binh nặng, ...
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong
quá trình tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ.
9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn, đội triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp
nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn” sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trên
địa bàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện
chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 74 năm ngày Thương
binh - Liệt sĩ vào tối ngày 26/7/2021.
10. Điện lực Phù Yên: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ
Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ và Lễ thắp nến tri ân.
11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham
gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các hình thức: Ủng hộ quỹ “Đền ơn
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đáp nghĩa”, “Tặng nhà tình nghĩa”, “Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa”, “Tặng vườn
cây, ao cá tình nghĩa”, đóng góp ngày công, ủng hộ hiện vật giúp đỡ thương binh,
gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sản xuất và đời sống.
- Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn, bảo đảm thiết thực, tiết
kiệm và hiệu quả.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo đời sống người có công, phấn đấu
duy trì các hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao
hơn mức sống trung bình địa phương nơi cư trú, không để hộ gia đình người có
công tái nghèo.
- Phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn người
có công tiêu biểu, người có công có hoàn cảnh khó khăn để các đoàn công tác
của tỉnh, huyện đến thăm và tặng quà.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công
với cách mạng trên địa bàn.
12. Chế độ báo cáo
Đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực
hiện các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 27/7/2021) về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)
trước ngày 06/8/2021.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). Đề nghị các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành (Phối hợp T/h);
- MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị xã hội (Phối hợp T/h);
- UBND các xã, thị trấn (T/h);
- Lưu: VT, PLĐTBXH (TT).
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