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Số: 77 /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày 11 tháng 4 năm 2018 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước  
“Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 1 năm 2018 

  
Căn cứ Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định Danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Nghị định số 
56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng”; 

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-CTN ngày 01/3/2018 và Quyết định số 
513/QĐ-CTN ngày 29/3/2018 của Chủ tịch Nước về việc truy tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 02 cá nhân thuộc tỉnh 
Lạng Sơn. 

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (gọi tắt là Lễ truy tặng), cụ thể 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức Lễ truy tặng nhằm vinh danh và ghi nhận những công lao to lớn 
của các Bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống cách mạng 
và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

2. Yêu cầu 

Lễ truy tặng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục 
truyền thống và theo đúng quy định của Nhà nước.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Thời gian 

Hoàn thành trước ngày 10/5/2018. 

2. Địa điểm   

Tổ chức tại các huyện Chi Lăng và Hữu Lũng. 
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3. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các 
Phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã, thôn nơi thân nhân 
của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký hồ sơ. 

- Thân nhân của các Mẹ được Chủ tịch Nước truy tặng Danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. 

4. Nội dung chương trình 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Diễn văn buổi Lễ; 

- Công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao Huy hiệu, Bằng Danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. 

- Kết thúc buổi Lễ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND huyện Hữu Lũng và UBND huyện Chi Lăng 

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Hữu Lũng và UBND huyện Chi 
Lăng tổ chức Lễ truy tặng bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm và có ý 
nghĩa giáo dục truyền thống. Theo đó:   

- UBND huyện Hữu Lũng tổ chức Lễ truy tặng cho Mẹ Dương Thị Ngày, 
nguyên quán: Xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; nơi đăng ký hồ sơ: 
Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- UBND huyện Chi Lăng tổ chức Lễ truy tặng cho Mẹ Vy Thị Lịch, 
nguyên quán: Xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng; nơi đăng ký hồ sơ: Thị trấn Đồng 
Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Sở Nội vụ 

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng, hướng dẫn UBND các huyện 
về các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Lễ truy tặng theo đúng quy 
định hiện hành. 

3. Sở Tài chính 

Bố trí kinh phí quà tặng của tỉnh để tặng cho thân nhân các Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, trị giá 10 triệu đồng/gia đình thân nhân Bà mẹ.  
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4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thực hiện chế độ, chính sách đối với các Bà mẹ và thân nhân các Bà mẹ 
theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận:                                                           
 - Văn phòng Chủ tịch nước (báo cáo); 
 - Ban TĐKT Trung ương (báo cáo);                           
 - Thường trực Tỉnh ủy; 
 - Thường trực HĐND tỉnh; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Các Sở: NV, TC, LĐTB&XH; 
 - UBND các huyện: HL, CLg; 
 - Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, 
   các Phòng: KG-VX, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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