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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) trên địa bàn xã Đôn Phong 

 

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), UBND xã Đôn Phong xây dựng 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 xã, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; 

chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. 

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về thực hiện 

công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Vận động các tổ chức, cá 

nhân tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".  

- Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc người có công; chỉnh trang sạch, đẹp 

khuôn viên Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ của xã. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công và gia đình 

chính sách; tổ chức các hoạt động giúp đỡ các gia đình thương, bệnh binh, gia đình 

liệt sĩ, người có công. Phát động cuộc vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". 

- Tổ chức tuyên truyền đến các thôn và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa 

nội dung kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

- Vận động nhân dân trong thôn giúp đỡ những gia đình chính sách còn khó 

khăn trong đời sống thường ngày. 

- Chỉ đạo các thôn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh 

- Liệt sĩ bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. 

- Tổ chức quét dọn, phát quang xung quanh khu vực Nhà bia ghi tên các anh 

hùng liệt sĩ. 

- Tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên 

các Anh hùng liệt sĩ vào lúc 8 giờ sáng ngày 27/7/2021. 

- Tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào lúc 18 giờ tại Nhà bia ghi 

tên liệt sĩ vào tối ngày 27/7/2021 ( giao cho Đoàn thanh niên tổ chức ). 



  

III. TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN ĐI THĂM, TẶNG QUÀ CỦA CHỦ TỊCH 

NƯỚC CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 

1. Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 23/7/2021 

2. Thành lập 04 đoàn thăm, tặng quà 

2.1. Đoàn thứ nhất: Đi thăm và tặng quà người có công, gia đình thờ 

cúng liệt sĩ tại thôn Nà Đán 

- Thành phần: Mời đồng chí: Nguyễn Đức Thuận, Bi thư Đảng ủy xã làm 

Trưởng đoàn, cùng đại diện các ngành, đoàn thể: Đoàn TN,Công chức Địa chính 

xây dựng 

 - Đối tượng thăm, tặng quà 

+ Ông Cao Minh Sơn - Thờ cúng liệt sĩ 

+ Bà Nông Thị Đông - Thờ cúng liệt sĩ 

+ Ông Cao Thịnh Sần - Người nhiễm CĐHH 

2.3. Đoàn thứ hai: Đi thăm và tặng quà người có công, gia đình thờ cúng liệt sĩ 

tại 02 thôn Nà Váng và Nà Pán. 

- Thành phần: Ông Triệu Phúc Tỵ, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn, 

cùng đại diện ngành: Công chức VHXH, Hội nông dân, Cựu chiến binh, MTTQ xã 

 - Đối tượng thăm, tặng quà 

+ Ông Nguyễn Đình Kính - Bệnh binh 

+ Bà Nguyễn Thị Sen - Thân nhân liệt sĩ 

+ Ông Lưu Đình Thùy - Người nhiễm CĐHH 

+ Ông Cao Thịnh Tôn - Người nhiễm CĐHH 

+ Ông Lưu Đình Ngưu - Bệnh binh 

+ Bà Hoàng Thị Luân - Thờ cúng liệt sĩ 

2.1. Đoàn thứ ba: Đi thăm và tặng quà người có công, gia đình thờ cúng 

liệt sĩ tại thôn Bản Vén. 

- Thành phần: Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn, 

cùng đại diện các ngành, đoàn thể: Quân sự, Công chức Nông nghiệp, Hội phụ nữ. 

- Đối tượng thăm, tặng quà 

+ Ông Cao Thịnh Kích - Thờ cúng liệt sĩ 

+ Ông Cao Thịnh Khắng - Thờ cúng liệt sĩ 

+ Ông Cao Thịnh Lợi - Thờ cúng liệt sĩ 

+ Ông Hạ Đình Nhuyên - Người hưởng chính sách như thương binh 

+ Ông Nguyễn Trọng Lạc - Người nhiễm CĐHH 



  

2.3. Đoàn thứ tư: Đi thăm và tặng quà người có công, gia đình thờ cúng liệt sĩ 

tại thôn Bản Đán. 

- Thành phần: Mời ông Đào Ngọc Dân, Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng 

đoàn, cùng đại diện các ngành, đoàn thể: Công chức Tư pháp, Văn hóa TT, Công an xã 

- Đối tượng thăm, tặng quà 

+ Ông Bùi Thanh Tiến - Thờ cúng liệt sĩ 

+ Ông Hoàng Văn Canh - Người nhiễm CĐHH 

+ Ông Lôi Văn Hảo - Thờ cúng liệt sĩ 

+ Ông Bùi Công Dũng - Người nhiễm CĐHH 

+ Ông Triệu Tiến Vây - Người nhiễm CĐHH 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Quà của Chủ tịch Nước do Phòng Lao động TBXH huyện cấp. 

- Mâm lễ tổ chức dâng hương, thắp nến chi ân chi từ nguồn ngân sách xã. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tập thể cán bộ, công chức xã: Tham gia lễ dâng hương đúng thời gian 

quy định 

2. Công chức phụ trách Lao động - TBXH xã 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 74 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn xã 

- Tiếp nhận quà của Chủ tịch nước, để các đoàn đi thăm, tặng quà cho người 

có công, gia đình chính sách, chuẩn bị Mâm lễ, hương hoa phục vụ lễ dâng hương 

tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ 

3. Công chức phụ trách Văn hóa - TTTT xã 

- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm ngày TBLS từ 

ngày 19/7/2021 đến hết ngày 29/7/2021. 

- Phối hợp Đoàn thanh niên chuẩn bị: Điện, tăng âm, loa đài, băng nhạc hồn tử sĩ 

phục vụ các hoạt động tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ trong ngày 27/7/2021. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã 

Theo chức năng nhiệm vụ tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức thành 

viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh 

liệt sĩ; tổ chức các hoạt động thiết thực để giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh 

khó khăn; kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa ” 

5. Đoàn TNCSHCM 

Phối hợp với trường học tổ chức cho học sinh thực hiện tốt các hoạt động 

làm vệ sinh đường lên và nhà bia song trước ngày 23/7/2021. Xây dựng kế hoạch 

chi tiết, cụ thể để tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ. (chủ động 
mời các đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham gia). 



  

6. Chế độ báo cáo 

Công chức VH-XH phụ trách LĐTB&XH xã tham mưu tổng hợp kết quả 

triển khai các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày TBLS, báo cáo UBND huyện 

trước ngày 29/7/2021.  

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) trên địa bàn xã Đôn Phong năm 2021./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các ngành, đoàn thể trong kế hoạch; 

- Các cán bộ, công chức; 

Gửi bản giấy: 

- 10 trưởng thôn. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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