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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 41/KH-LĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Ủy ban nhân 
dân huyện Nam Trà My xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2021), 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 sỹ, 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 sỹ, người có 
công năm 2021 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 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 
(27/7/1947-27/7/2021) một cách thiết thực, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh 
phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG
1. Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, Hội, đoàn thể huyện và UBND các xã, tập 

trung làm tốt công tác tuyên truyền về sự hy sinh, cống hiến của các Anh hùng liệt 
sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 
nước nhớ nguồn”, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, làm tốt công tác vận 
động, huy động nguồn lực để chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối 
với thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; 

Tổ chức gặp mặt truyền thống, thăm hỏi động viên; tổ chức cho các gia đình liệt 
sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng điều dưỡng phục hồi sức 
khỏe, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh của đất nước.

2. Tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thắp nến tri ân các 
anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.
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3. Tổ chức chuyển quà của Chủ tịch nước, trợ cấp thăm hỏi của lãnh đạo tỉnh 
đến với người có công với cách mạng trân trọng, chu đáo, kịp thời; thăm hỏi, tặng 
quà 02 bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Nam Trà My nhận phụng dưỡng tại huyện 
Phú Ninh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN       
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Tập trung chỉ đạo triển 

khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực công tác thương binh, liệt 
sỹ, người có công năm 2021, trong đó:

1.1. Làm tốt công tác thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận người có công, không 
để hồ sơ tồn đọng. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách chế độ đối với người 
có công với cách mạng đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời những sai sót trong việc thực hiện chính 
sách, chế độ ưu đãi đối với người có công. Tổ chức hoàn thành công tác điều 
dưỡng người có công năm 2021. 

1.2. 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 sỹ như: tặng 
nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, ổn định đời sống người có công, đóng góp quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thân nhân liệt sỹ già yếu, cô đơn, phụng dưỡng Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi.

1.3. Phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện hướng 
dẫn, xét và công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và 
người có công năm 2021.

1.4. Tham mưu UBND huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày 
Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, 
thiết thực và hiệu quả. 

1.5. Tổ chức thăm hỏi, chuyển quà của Chủ tịch nước, trợ cấp của tỉnh, huyện 
đến người có công một cách trang trọng, chu đáo, kịp thời theo Quyết định của Chủ 
tịch nước và của UBND tỉnh; thực hiện thanh quyết toán kịp thời, đúng qui định.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp 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.

3. Huyện đoàn Nam Trà My có kế hoạch vận động đoàn viên thanh niên tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà, động viên một số hộ gia đình có công với cách mạng tiêu 
biểu trên địa bàn huyện; tổ chức dọn vệ sinh, trang trí, đặt vòng hoa, dâng hương 
tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ vào lúc 
19 giờ 00 phút, ngày 26/7/2021.
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện đảm bảo 
nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương 
binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).

5. Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức phổ biến các 
văn bản chính sách mới ban hành liên quan đến người có công với cách mạng, 
hướng dẫn xác lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt hồ sơ xác nhận người có công với cách 
mạng đúng thủ tục, đúng đối tượng theo quy định; tùy theo điều kiện của từng địa 
phương tổ chức gặp mặt, động viên một số đối tượng thân nhân liệt sĩ, thương 
binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tiêu biểu đời sống gặp khó khăn.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp tổ chức tuyên 
truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công với 
cách mạng; vận động phụng dưỡng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân 
liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong việc thực hiện chế 
độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. 

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), UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, 
Hội, đoàn thể, UBND các xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động 
kỷ niệm trên địa bàn một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả và tổng hợp báo cáo về 
UBND huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước 10/8/2021.
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH;                                                                             
- TT HU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;         
- UBND các xã;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, UBND.

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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