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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm  
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2113/KH-LĐBTHX ngày 31/5/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), UBND tỉnh xây dựng kế hoạch 
tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa 
bàn tỉnh với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương 
binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng 
dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn 
dân "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". 

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện 
đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có 
công với cách mạng, thông qua 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. 

- Đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã 
hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

- Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các 
hoạt động thiết thực, cụ thể để tất cả người có công và thân nhân của họ đều 
được quan tâm chăm sóc, ổn định về vật chất, được động viên về tinh thần. 

- Đảm bảo sự phối hợp liên ngành chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực 
hiện các hoạt động. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên 
các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống lịch sử cách mạng của dân 
tộc Việt Nam, của nhân dân Lạng Sơn; ý nghĩa, công lao to lớn của liệt sĩ, 
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thương binh, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến anh dũng 
của dân tộc. 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà Nước 
đối với người có công với cách mạng như: Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 
09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 
ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với 
dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Thông tư liên tịch số 138/TTLT-BQP-
BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
49/2015/QĐ-TTg; Thông tư số 148/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung và mức thực hiện Đề án xác định hài 
cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ 
sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người 
có công với cách mạng và con của họ…. 

- Biểu dương các điển hình cá nhân, tập thể làm tốt người có công với 
cách mạng ở các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh; gương thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt khó làm kinh tế giỏi, công tác xã hội tốt. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông tấn, báo chí trên 
địa bàn. 

- Thời gian: Tháng 7/2018. 

2. Thực hiện chế độ chính sách đối với  người có công 

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu 
đãi người có công để trục lợi. Tập trung rà soát, giải quyết căn bản các hồ sơ còn 
tồn đọng theo chỉ đạo của Trung ương.  

  - Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm giúp gia đình 
có công với cách mạng thoát nghèo bền vững, đảm bảo người có công có mức 
sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. 
Hoàn thành việc hỗ trợ gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở 
theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phát huy đạo đức công vụ của công chức, viên chức ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội trong thực thi công vụ để thực hiện tốt công tác Thương 
binh - Liệt sĩ.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố. 
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3. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với 
UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang 
liệt sĩ trên toàn tỉnh, coi đây là hoạt động thường xuyên, bảo đảm 100% nghĩa 
trang liệt sĩ trên toàn tỉnh được chăm sóc, tu bổ.  

4. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách 
mạng có hoàn cảnh khó khăn 

a) Tặng quà cho thương, bệnh binh nặng người Lạng Sơn đang điều trị tại 
các Trung tâm điều dưỡng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển quà tặng đến các 
cá nhân thương binh người Lạng Sơn đang điều trị tại các Trung tâm, giá trị mỗi 
suất quà là 1.000.000 đồng. 

 b) Tặng mỗi đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ 
"Lão thành cách mạng", cán bộ "Tiền khởi nghĩa", Anh hùng lực lượng vũ trang 
đang hưởng trợ cấp ưu đãi, Bà mẹ "Việt Nam Anh hùng", người hoạt động 
kháng chiến bị địch bắt tù đầy, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng mỗi suất quà là 400.000 đồng tiền 
mặt, kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội ngân sách địa phương đã cấp cho Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chi trả (Trường hợp 
người được xác nhận là hai đối tượng ở trên, chỉ được nhận một suất quà). 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố. 

c) Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách 
mạng có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh (Có chương trình riêng) 

- Hình thức tổ chức: Tỉnh tổ chức thành 04 đoàn; thành phần các đoàn 
gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh. 

- Đối tượng thăm: Mỗi đoàn thăm, tặng quà 02 gia đình chính sách, 
người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn do các huyện, thành phố 
lựa chọn trên địa bàn. 

- Mức quà tặng: 2.000.000 đồng/gia đình, trong đó: 1.500.000 đồng tiền 
mặt và 01 suất quà trị giá 500.000 đồng. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố. 

5. Vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn toàn tỉnh 

 Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp chủ động phát động, vận 
động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. 

6. Tổ chức đưa thương, bệnh binh, người có công với cách mạng và 
thân nhân liệt sĩ thăm lại chiến trường xưa (có chương trình riêng). 
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 - Dự kiến trong khoảng từ tháng 7-8/2018. 
 - Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ đã được giao cho các sở, ban, ngành tại Quyết định số 2389/QĐ-
UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm 
tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt 
động, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy 
định. 

2. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở 
Kế hoạch chung của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai 
các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ theo chức năng, 
nhiệm vụ của ngành, địa bàn quản lý của huyện, thành phố với các nội dung 
thiết thực. 

3. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh có kế hoạch 
cụ thể, phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây 
dựng Kế hoạch tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang 
liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh./. 

Nơi nhận:                                            
- Thường trực Tỉnh uỷ;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- UBMTTQ VN tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;              
- C, PVP UBND tỉnh; 
  Các phòng: KGVX, TH, NC, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

  Hồ Tiến Thiệu 
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