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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2019)
Để kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) và đẩy
mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn huyện,
một cách thiết thực và trân trọng; UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2019), qua đó góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống đấu
tranh cách mạng, sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh
binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và
bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công;
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ công tác thương binh, liệt sĩ, người có
công năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính
sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng;
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận,
đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà
nước đối với người có công với cách mạng.
- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2019) một cách thiết thực, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô
trương, hình thức.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có
công, thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp ưu đãi đến tận tay đối tượng bệnh binh
mới kịp thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ đối với người có
công, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện, thắc mắc trong nhân dân và đối tượng
chính sách, đẩy mạnh phong trào ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để có nguồn kinh
phí chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ,
thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
2. Tùy theo từng địa phương, tổ chức gặp mặt truyền thống, thăm hỏi động
viên đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ.
3. Phòng Lao động -TB&XH phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao và
Truyền thanh-Truyền hình huyện, mở các chuyên mục để tiếp tục tuyên truyền các
chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách
mạng, nhất là các văn bản chính sách mới ban hành.
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4. Tiếp tục phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” vận động các cơ quan,
đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực hiện
tốt 5 chương trình chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ như: Tặng nhà
tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, ổn định đời sống thương bệnh binh nặng, ủng hộ Quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thân nhân liệt sĩ già yếu, cô đơn, phụng dưỡng Bà mẹ
Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sĩ mồ côi.
5. Phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức tổng dọn vệ sinh, trang trí tại Đài tưởng
niệm, Đền thờ liệt sĩ tại Anông trang nghiêm để lãnh đạo, cán bộ công nhân viên,
nhân dân đến dâng hương. Tổ chức thắp nến tri ân Đài tưởng niệm huyện vào lúc 20
giờ ngày 26/7/2019.
6. Tổ chức thăm viếng và chuyển quà của Chủ tịch nước, trợ cấp của Tỉnh uỷ,
HĐND và UBND, UBMTTQVN tỉnh đến người có công được trang trọng, chu đáo,
kịp thời; thực hiện thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định.
7. Phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện, hướng dẫn
UBND các xã báo cáo kết quả làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công
năm 2019, để trình UBND huyện xét công nhận xã làm tốt công tác thương binh, liệt
sĩ theo hướng dẫn của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Quảng Nam.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh
nghiệp đóng trên địa bàn huyện được phân công kết nghĩa với các địa phương tổ chức
các hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn chủ đề, nội dung tuyên truyền
kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ cho các địa phương.
3. Giao Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan, chuẩn bị các điều kiện để Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực
HĐND và UBND, UBMTTQVN huyện dự lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm, thăm
tặng quà tiêu biểu cho đối tượng người có công cách mạng.
4. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và
địa phương tổ chức tuyên truyền, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, panô có nội dung liên
quan đến các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh -Liệt sĩ.
5. Giao Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện tổ
chức tuyên truyền, cổ động trực quan, treo cờ, panô trên các trục đường chính trước
và trong ngày Lễ; xây dựng, chọn lọc, phát sóng các bản tin có nội dung liên quan
đến các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh -Liệt sĩ, những tấm gương tiêu biểu
của người có công cách mạng vượt khó, đi đầu trong phòng trào giảm nghèo.
6. Đề nghị BCH Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện
chuẩn bị âm thanh, chương trình, kịch bản điều hành nghi thức Lễ dâng hương tại Đài
tưởng niệm huyện.
7. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức tổng dọn vệ sinh, trang trí tại
Đài tưởng niệm, Đền thờ liệt sĩ tại xã Anông trang nghiêm để lãnh đạo, cán bộ công
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nhân viên, nhân dân đến dâng hương. Tổ chức thắp nến tri ân Đài tưởng niệm huyện
vào lúc 20 giờ ngày 26/7/2019.
8. Đề nghị Đảng uỷ, HĐND&UBND, UBMTTQVN xã, phối hợp với Phòng
Lao động-TB&XH huyện chuyển quà của Chủ tịch nước, trợ cấp của Tỉnh uỷ, HĐND
và UBND, UBMTTQVN tỉnh đến người có công trang trọng, chu đáo, kịp thời; thực
hiện thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định; đồng thời, báo cáo kết quả các hoạt
động kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ về UBND huyện (qua Phòng Lao độngthương & Xã hội) trước ngày 03/8/2019 để tổng hợp báo cáo về tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương
binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019). Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, các
hội đoàn thể, Đảng uỷ, HĐND&UBND, UBMTTQVN các xã triển khai tổ chức
thực hiê ̣n./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND tin̉ h Quảng Nam;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND&UBND huyện;
- BTT. UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Các Đồn Biên phòng: Gari, Anông, Axan;
- Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã;
- C, PVP;
- Lưu VT-LĐ.
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