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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thƣơng binh - Liệt sĩ 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022), UBND thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

A. 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, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng. Thông qua các hoạt động kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, tình 

cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công, từ đó giáo 

dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác chăm sóc đối với người có 

công; đẩy mạnh phong trào thi đua “phường, xã làm tốt công tác thương binh, liệt 

sĩ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng 

với Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. 

2. Yêu cầu  

 Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng với các hình thức phong phú 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng địa phương, 

đơn vị, tránh phô trương hình thức, lãnh phí. 

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM 2022 

1. Duy trì 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức 

sống trung bình so với dân cư trên địa bàn cư trú. 

2. Duy trì 100% phường, xã đã được công nhận là phường, xã thực hiện tốt 

công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. 

3. Không để tồn đọng hồ sơ đề nghị xác nhận đối tượng và giải quyết chế độ 

chính sách đối với người có công. 

C. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

I. Công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống, đạo lý của dân tộc, về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đối với thương binh, liệt 

sĩ và người có công với cách mạng; Tuyên truyền những kết quả, những kinh 

nghiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện chính sách 
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đối với người có công đồng thời nêu gương những điển hình tiên tiến về người có 

công trong sản xuất, làm kinh tế giỏi, công tác có nhiều tiền bộ. 

- Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú: Mở chuyên trang, chuyên mục, 

xây dựng phóng sự, tin bài phản ánh về chủ đề kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 

- Liệt sĩ trên hệ thống đài phát thanh truyền hình thành phố, nhất là trên hệ thống 

truyền thanh phường, xã. 

II. Thực hiện chính sách ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng 

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chế độ chính sách đối với 

người có công và thân nhân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền đối với công tác Thương binh - Liệt sĩ. Giải quyết dứt điểm các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng theo đúng thẩm quyền. 

- Phối hợp đồng bộ các ngành, các cấp kịp thời tham mưu, xử lý tồn tại, 

vướng mắc trong giải quyết hồ sơ Người có công theo đúng quy định. Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người có công tại 

phường, xã; kịp thời khắc phục các thiếu sót tồn tại, xử lý nghiêm các vi phạm, 

tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công. 

III. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với ngƣời có công với 

cách mạng và thân nhân liệt sĩ 

1. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của Chủ 

tịch nƣớc và của tỉnh cho các đối tƣợng chính sách. 

 1.1. Quà tặng của Chủ tịch nước 

 - Mức quà và đối tượng được thăm, tặng căn cứ theo Quyết định của Chủ 

tịch nước. 

 - Tổng số người dự kiến là:1165 đối tượng. 

 - Kinh phí dự kiến là: 361.500.000 đồng do Ngân sách Trung ương đảm bảo. 
 

TT Đối tƣợng Số ngƣời 

I Mức quà: 600.000 đồng 40 

1 Mẹ Việt Nam anh hùng 01 

2 Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên 

(bao gồm cả thương binh B) 

22 

3 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao 

động từ 81% trở lên 

14 

4 Thân nhân liệt sĩ hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng và 

thân nhân 2 liệt sĩ trở lên 

3 

II Mức quà: 300.000 đồng 1125 

1 Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở 

xuống (bao gồm cả thương binh B), thương binh hưởng 

chế độ MSLĐ 

630 
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2 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao 

động từ 80% trở xuống 

72 

3 Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, 

chồng, con người có công nuôi dưỡng liệt sĩ 

92 

4 Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được 

họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng) 

331 

 Tổng cộng (I +II) 1165 

1.2. Quà tặng của tỉnh 

a. Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc các đối tượng sau: 

TT Đối tƣợng Số ngƣời 

1 Mẹ Việt Nam anh hùng 01 

2 Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên 

(bao gồm cả thương binh B) 

22 

3 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao 

động từ 81% trở lên 

14 

4 Thân nhân liệt sĩ hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng và 

thân nhân 2 liệt sĩ trở lên 

3 

 Tổng cộng 40 
 

- Mức quà: Bằng tiền mặt trị giá 500.000 đồng/ người. 

 - Thành tiền:  40 người x 500.000 đồng/ người = 20.000.000 đồng 

 - Kinh phí trích từ nguồn đảm bảo xã hội, đã được UBND thành phố giao tại 

Quyết định số: 2112/QĐ - UBND ngày 27/12/2021. 

 b. Người có công tiêu biểu:  

- Mức quà: 2.300.000 đồng/người (trong đó 2.000.000 đồng tiền mặt và túi quà trị 

giá 300.000 đồng, Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà trực tiếp 01 đối tượng). 

- Thành tiền : 01 người x 2.300.000 đồng  = 2.300.000đồng. 

  c. Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ bao gồm: 
 

TT Đối tƣợng Số ngƣời 

1 Mẹ Việt Nam anh hùng 01 

2 

Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên 

(bao gồm cả thương binh B) 

22 

3 
Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao 

động từ 81% trở lên 
14 

4 
Thân nhân liệt sĩ hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng và 

thân nhân 2 liệt sĩ trở lên 
3 

5 
Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở 
630 
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xuống (bao gồm cả thương binh B), thương binh hưởng 

chế độ MSLĐ 

6 
Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao 

động từ 80% trở xuống 
72 

7 
Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, 

chồng, con người có công nuôi dưỡng liệt sĩ 
92 

8 
Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được 

họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng) 
331 

9 Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 5 

10 
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến 

trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 
2 

11 Người có công giúp đỡ cách mạng 1 

12 Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 5 

 Tổng cộng  1178 

- Mức quà: Bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng/ người 

- Thành tiền: 1178 người x 300.000 đồng/người = 353.400.000 đồng 

- Hình thức trao tặng: Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Ninh Bình phối 

hợp với UBND thành phố thực hiện. 

1.3. Quà tặng của thành phố  

a. Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ bao gồm: 

TT Đối tƣợng Số ngƣời 

1 Mẹ Việt Nam anh hùng 01 

2 

Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên 

(bao gồm cả thương binh B) 

22 

3 
Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao 

động từ 81% trở lên 
14 

4 
Thân nhân liệt sĩ hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng và 

thân nhân 2 liệt sĩ trở lên 
3 

5 

Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở 

xuống (bao gồm cả thương binh B), thương binh hưởng 

chế độ MSLĐ 

630 

6 
Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao 

động từ 80% trở xuống 
72 

7 
Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, 

chồng, con người có công nuôi dưỡng liệt sĩ 
92 

8 
Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được 

họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng) 
331 

9 Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 5 

10 Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến 2 
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trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 

11 Người có công giúp đỡ cách mạng 1 

12 Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 5 

 Tổng cộng  1178 

- Mức quà: Bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng/ người 

- Thành tiền: 1178 người x 300.000 đồng/người = 353.400.000đồng 

- Hình thức trao tặng: Kinh phí trích từ nguồn đảm bảo xã hội, đã được 

UBND thành phố giao tại Quyết định số: 2112/QĐ - UBND ngày 27/12/2021. 

b. Người có công tiêu biểu:  

- Mức quà: 1.300.000 đồng/người (trong đó 1.000.000 đồng tiền mặt và túi quà trị 

giá 300.000 đồng, Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà cùng với đoàn của tỉnh). 

- Thành tiền : 01 người x 1.300.000 đồng  = 1.300.000đồng. 

2. Tổ chức dâng hương, viếng các nghĩa trang liệt sĩ thành phố và tỉnh ngoài. 

2.1. Thành lập Đoàn đại biểu thành phố đi thăm viếng, thắp hương tri ân, 

tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại một số tỉnh miền Trung. 

- Thời gian: 03 - 04 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2022 đến 

03/7/2022. 

2.2. Tại nghĩa trang thành phố: Tổ chức dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ 

tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. 

3. Công tác tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ 

- Tổ chức kiểm tra, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên 

địa bàn thành phố đảm bảo sạch đẹp, tôn nghiêm có ý nghĩa giáo dục truyền thống 

cách mạng sâu sắc. 

- Tiếp tục tìm kiếm và vận động nhân dân phát hiện mộ liệt sĩ để quy tập hài 

cốt về nghĩa trang liệt sĩ. 

- Thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch công tác quản lý mộ, nghĩa 

trang liệt sĩ đồng thời bố trí, huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, tu bổ các 

công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo trang nghiêm sạch sẽ. 

4. Xây nhà tình nghĩa cho ngƣời có công 

Triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho 07 đối tượng người có công là thương 

binh, bệnh binh (Theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/03/2022 của UBND 

thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập đô thị Tam 

Điệp (17/12/1982-17/12/2022)). 

IV. TỔ CHỨC THỤC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai và thực hiện các yêu cầu, nội dung của kế hoạch. Trong đó tập 

trung triển khai, tổ chức các hoạt động trọng tâm sau: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022). 
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- Phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông phục vụ công tác 

tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa 

bàn thành phố. 

- Tập trung xác nhận đối tượng, giải quyết chính sách, chi trả trợ cấp, phụ cấp 

và tiền quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của thành phố kịp thời cho người có 

công trước ngày 26/7/2022. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo có thành viên là người 

có công với cách mạng thoát nghèo. 

- Chủ trì chuẩn bị các điều kiện Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang 

liệt sĩ thành phố và buổi gặp mặt cán bộ, công chức là con liệt sỹ, thương binh, 

người bị nhiễm chất độc hóa học thuộc cơ quan Thành uỷ và cơ quan UBND 

thành phố. 

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: 

 Phối hợp với phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội chuẩn bị các điều 

kiện và làm công tác tổ chức tại buổi Lễ dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại 

Nghĩa Liệt sỹ thành phố vào 07h00’ ngày 27/7/2022 (Thứ 4). 

3. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh. 

Xây dựng các tin, bài có nội dung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), đăng phát trên hệ thống 

đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, màn hình LED thành phố, Cổng chào 

điện tử thành phố. 

  4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu giải 

quyết tốt các chính sách đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ, dân công hỏa 

tuyến; tiếp tục triển khai đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. 

- Bố trí đội tiêu binh để thực hiện nghi thức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang 

liệt sĩ thành phố vào 07h00’ ngày 27/7/2022. 

5. Công ty Cổ phần Môi trƣờng đô thị Tam Điệp 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh tại khu vực trong và ngoài khuôn viên Đài 

tưởng niệm liệt sĩ thành phố, thường xuyên mở cửa để nhân dân đến thăm viếng 

các anh hùng liệt sĩ. 

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

xây dựng kế hoạch tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố vào tối 

ngày 26/7/2022. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ 

nguồn"; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn 

đáp nghĩa", tri ân người có công với cách mạng. 

8. UBND các phƣờng, xã 



7 

 

  

- Căn cứ Kế hoạch của thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên 

địa bàn đảm bảo an toàn, trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. 

- Tổ chức thắp hương, đặt vòng hoa tại các nhà bia ghi danh các anh hùng, 

liệt sĩ. 

- Lập danh sách các đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh và 

của thành phố gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội) vào ngày 11/7/2022.  

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng và gia đình liệt sĩ 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022). 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

thương binh liệt sĩ về UBND thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố) trƣớc ngày 29/7/2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ. UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và UBND các 

phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

  

Nơi nhận:                                       

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng các phòng, cơ quan, đoàn thể thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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Biểu số: 01 

UBND PHƢỜNG, XÃ......................                DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG NHẬN QUÀ NGÀY THƢƠNG BINH LIỆT SĨ 

TT Họ tên ngƣời hƣởng trợ cấp Đối tƣợng Địa chỉ Mức quà 

tặng 

Quan hệ 

liệt sĩ  

Tên liệt sĩ 

I Quà chủ tịch nƣớc      

 Mức quà: 600.000 đồng      

1 Mẹ Việt Nam anh hùng      

2 Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy 

giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật 

từ 81% trở lên (bao gồm cả thương binh B) 

     

3 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên 

     

4 Thân nhân liệt sĩ hưởng tuất nuôi dưỡng hàng 

tháng và thân nhân 2 liệt sĩ trở lên 

     

 Mức quà: 300.000 đồng      

1 Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy 

giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật 

từ 80% trở xuống (bao gồm cả thương binh B), 

thương binh hưởng chế độ MSLĐ 

     

2 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả 

năng lao động từ 80% trở xuống 
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3 Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, 

vợ, chồng, con người có công nuôi dưỡng liệt sĩ 

     

4 Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người 

được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng) 

     

II Thêm đối tƣợng quà tỉnh và thành phố      

1 Người hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945 

     

2 Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 

đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 

     

3 Người có công giúp đỡ cách mạng      

4 Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày      

 Tổng cộng       

...............Ngày ...... tháng ...... năm 2022 

NGƢỜI LẬP BIỂU                                                                                                                   TM. UBND PHƢỜNG, XÃ 


		2022-06-14T06:30:25+0700


		2022-06-14T07:03:38+0700


		2022-06-14T07:27:07+0700


		2022-06-14T07:27:07+0700


		2022-06-14T07:27:07+0700




