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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ THANH LANG

Số:      /KH-UBND

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

Thanh Lang, ngày 22 tháng 6  năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

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

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Thanh Hà về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh 
- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022);

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã về tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Lễ Khánh thành Nghĩa 
Trang Liệt sĩ xã Thanh Lang;

Ủy ban nhân dân xã Thanh Lang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm thể hiện sự tri ân, tôn kính và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của 

các anh hùng liệt sĩ; Đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá với đạo 
lý "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

- Tổ chức Lễ khánh thành nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách 
mạng, thể hiện nét văn hoá tín ngưỡng tâm linh, sự đoàn kết gắn bó của nhân 
dân trong địa phương.

- Tổ chức các hoạt động Lễ khánh thành phải đảm bảo an toàn, lành 
mạnh, tiết kiệm và trang trọng, đúng pháp luật của nhà nước, các quy định của 
địa phương.

II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị 
định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện; gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác 
người có công với cách mạng; người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế 
giỏi, đặc biệt là những tấm gương thương binh nặng; các tập thể, đơn vị, cơ sở 
làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, ...

- Tổ chức treo băng zon, khẩu hiệu tại tuyến đường tỉnh 390E, các điểm 
công cộng, trung tâm của xã và các trục đường liên thôn.

2. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho các gia đình chính sách
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UBND xã phối hợp với Hà Nội Telecom, Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt 
Nhật, đoàn Y, Bác sỹ là con em quê hương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc 
miễn phí cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có 
công với cách mạng, thân nhân các gia đình chính sách: Dự kiến danh sách 170 
người.

Thời gian tổ chức dự kiến: Từ 07 giờ - 16 giờ, ngày 10/7/2022.
Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Thanh Lang
Kinh phí: Gồm kinh phí xã hội hóa và tài trợ của con em quê hương đang 

công tác tại TP Hà Nội, dự kiến số tiền 1,5 triệu đồng/người.
3. Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch, thành lập 

Ban Vận động, tổ chức, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân 
tham gia xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022.

Thời gian: 05/7/2022 - 20/7/2022 (Có kế hoạch riêng)
4. Tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công
Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch 

nước, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBND xã cho các đối tượng chính 
sách. 

Trích ngân sách xã, quỹ đền ơn đáp nghĩa và các nguồn xã hội hóa để thành 
lập Đoàn lãnh đạo xã thăm và tặng quà cho người có công và gia đình người có 
công tiêu biểu. Dự kiến thăm tặng 20 xuất quà cho các đối tượng trên địa bàn, 
mức 400.000đồng/xuất.

5. Lễ Khánh thành Nghĩa trang Liệt sĩ, Lễ cầu siêu, an vị Anh linh các 
anh hùng Liệt sĩ.

* Ngày 23/7/2022 (tức 25 tháng 6 năm Nhâm Dần)
Từ 07 giờ - 17 giờ: Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, mọi 

công việc hoàn thành trong buổi chiều.
* Ngày 24/7/2022 (tức ngày 26 tháng 6 năm Nhâm Dần)
- Buổi sáng: (Từ 7 giờ 30, Tổ chức Lễ khánh thành Nghĩa trang Liệt sĩ
Nội dung gồm:
+ Chào cờ;
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;
+ Báo cáo quá trình thi công xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ;
+ Phát biểu của đại diện thân nhân Liệt sĩ;
+ Phát biểu của lãnh đạo cấp trên;
+ Phát biểu của lãnh đạo địa phương.
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+ Lễ cắt băng khánh thành;
+ Các đại biểu dâng hương và thăm quan công trình.
- Buổi chiều: Đại lễ cầu  siêu – thực hiện tại Chùa Minh Phúc
+ Từ 14 giờ 00’: Khóa Lễ Tiếp linh;
+ 15 giờ: Khóa Lễ Triệu linh;
+ 16 giờ: Khóa Lễ Trấn an-Điền hoàn địa mạch khu xây dựng NT Liệt sĩ;
+ 17 giờ: Rước Bài vị Chư Liệt sĩ tại vị;
- Buổi tối: Đại lễ cúng Đàn Mông Sơn – Thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ
Từ 19 giờ 00’đến 21 giờ 30’: Lễ Trì Chú - Thỉnh an vị Chư Anh hùng liệt sĩ 

tại Nghĩa trang;
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức các hoạt động được trích từ ngân sách xã và nguồn xã hội 

hóa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - xã hội làm công tác Lao động, Thương binh và 

Xã hội
Chủ động tham mưu cho UBND xã thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban, 

xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cho từng hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh Liệt sĩ;

Phối hợp với công chức Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND & UBND 
xã lập kế hoạch thăm hỏi, tặng quà gia đình Người có công tiêu biểu. Phối hợp 
với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 
liệt sĩ trên địa bàn xã. Cung cấp thông tin cho đài truyền thanh xã để thực hiện 
công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ;

2. Công chức Văn hóa-xã hội làm công tác Văn hóa - Thông tin, TDTT 
xã

Thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm văn hóa, 
nơi tập trung dân cư và trên các tuyến đường chính...

Tham mưu và phối hợp thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ và Lễ khánh thành Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Lang đảm 
bảo đúng các thể chế, văn hóa, phong tục phù hợp.

3. Công chức Tài chính - Kế toán xã 
Bố trí và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi cho công tác thăm hỏi tặng 

quà cho gia đình Người có công tiêu biểu và các hoạt động của Kế hoạch này.
4. Đài truyền thanh xã
Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kịp thời đưa tin các hoạt động 

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ diễn ra trên địa bàn xã.
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Xây dựng các phóng sự truyền thanh về gương người tốt, việc tốt của 
thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của các cơ 
sở, cơ quan, đơn vị, cá nhân... 

5. Trạm y tế xã, Trường THCS
Trạm y tế xã phối hợp thực hiện chương trình khám chữa bệnh và quan tâm 

chăm sóc đối tượng Người có công, thân nhân người có công theo các chương 
trình quy định.

6. Ban Quân sự, Công an xã
Phối hợp với Công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, 

các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 
- Liệt sĩ.

Đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động 
kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Tổ chức các hoạt động gặp mặt, tri ân, thăm, tặng quà cho thương binh, gia 
đình liệt sĩ và người có công, cán bộ chính sách tiêu biểu trong lực lượng công an, 
quân sự đang sinh sống trên địa bàn xã.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đại diện ngành
Xây dựng kế hoạch vận động “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”. Tổ chức tuyên 

truyền, phát động đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và nhân 
dân hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp nhằm nâng cao ý 
thức trách nhiệm của từng cá nhân đối với người có công với cách mạng.

Tham gia, phối hợp với UBND xã tổ chức các hoạt động kỉ niệm.
8. Các Trưởng thôn
Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 

Liệt sĩ của xã đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân trong 
thôn nắm được. 

Phối hợp thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương 

binh - Liệt sĩ. UBND xã yêu cầu các ngành, đoàn thể, các cơ sở nghiêm túc triển 
khai thực hiện thành công các nội dung của kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân huyện;
- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- Thành viên UBND;
- Trưởng các ngành đoàn thể;
- trưởng thôn;
- Lưu VP, VHLĐTB&XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cảnh
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