ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK SONG
Số: 36/KH- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đăk Song, ngày 8 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ
(27/7/1947 – 27/7/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của
UBND huyện Kông Chro về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương
binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
Để công tác tổ chức các hạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt
sĩ đạt kết quả cao. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Thông qua các hoạt động kỷ niệm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng,
nhà nước và nhân dân đối với người có công với nước. Nhằm ghi nhớ và tôn vinh
công lao của các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với nước trong cuộc kháng
chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc. Đồng thời động viên toàn dân tích cực
tham gia công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng bằng những hình thức, việc làm cụ thể, thực hiện tốt các
chương trình chăm sóc Thương binh, gia đình Liệt sỹ và người có công.
Phát huy thế mạnh nhà nước, nhân dân và sự vươn lên của đối tượng tạo
nên phong trào chăm sóc Thương binh, gia đình Liệt sỹ và người có công đạt kết
quả và chất lượng.
2. Yêu cầu:
Việc chăm sóc gia đình Thương binh – liệt sĩ, người có công là nhiệm vụ
của toàn Đảng, toàn dân tích cực tham gia công tác chăm lo đời sống cho các đối
tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng bằng những hình thức, việc
làm cụ thể, để thực hiện tốt các chương trình chăm sóc Thương binh, gia đình Liệt
sỹ và người có công.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ đảm
bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
II. Tổ chức thực hiện:

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước
về lĩnh vực người có công, đặc biệt là Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày
09/12/2020 ưu đãi người có công với cách mạng, 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 nhằm nâng cao tinh thần trách
nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn 04 thôn làng về
phong trào chăm sóc Thương binh và gia đình Liệt sĩ, phát huy truyền thống “uống
nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa của dân tộc”.
Thực hiện vận động cán bộ, công chức, đảng viên và cán bộ thôn làng,
đoàn viên tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để có kinh phí chăm lo tốt
hơn cho các gia đình người có công trên địa bàn xã bằng các hình thức thiết thực
như: mua tivi, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách người có công trên địa
bàn.
UBND xã xuất kinh phí tặng quà cho 10 hộ gia đình người có công tiêu
biểu (Mỗi xuất quà trị giá 400.000đ; trong đó 200.000đ tiền mặt, 200.000đ tiền
quà) trên địa bàn xã nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ nhằm động
viên, khích lệ tinh thần cho các đối tượng người có công trên địa bàn. Việc thăm
hỏi, động viên được chia làm 3 đoàn đi thăm và tặng quà tại các gia đình chính
sách người có công tiêu biểu trên đại bàn xã (Thời gian đi thăm và tặng quà do
trưởng đoàn quyết định), cụ thể như sau:
Tên làng

Chức vụ

Ghi chú

Làng Kliết H'ôn
1

Trịnh Xuân Trường

Trưởng đoàn
Thành viên

2

Đỗ Thị Hồng My

3

Đinh Thị Đu

4

Trịnh Thị Huệ

Thành viên
Thành viên

5

Phan Thị Thu Hà

Thành viên

6

Trần Thị Dung

Thành viên

Tặng 5 xuất
(1. Đinh Thị
Đuân;
2. Đinh Thị
Tem; 3.Đinh
Thị Ót;
4.Đinh Thị
Bưn; 5. Đinh
Thị Ngưt)

Làng Kte Kchăng
7

Nguyễn Ngọc Sơn

8

Huỳnh Văn Cư

Trưởng đoàn
Thành viên

Tặng 03 xuất
(1. Đinh Hec;

9

Đinh Krách

Thành viên

10

Từ Thìn

Thành viên

11

Đinh Nâu

Thành viên

12

Huỳnh Thị Lệ Thủy

Thành viên

2. Đinh Ueo;
3. Đinh Thị Kol)

Làng Krắc
13

Đinh Bóp

14

Đinh Guốc

Trưởng đoàn
Thành viên

15

Hoàng Trung Đức

Thành viên

16

Lê Hồng Lợi

Thành viên

17

Đinh Thị Liếc

Thành viên

18

Đinh Thị Gái

Thành viên

Tặng 02 xuất
(1. Đinh Uêk;
2. Đinh Rinh)

Đề nghị Đoàn xã phối hợp triển khai cho các chi đoàn thôn làng tiến hành
dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa cho các hộ gia đình chính sách người có công
trên địa bàn.
Mặt trận và khối đoàn thể đã được phân công phụ trách giúp đỡ các hộ gia
đình chính sách huy động thêm các nguồn lực để giúp đỡ, thăm hỏi động viên các
gia đình chính sách.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
trên địa bàn xã Đăk Song, kính đề nghị Mặt trận và khối đoàn thể, các công chức
chuyên môn phối hợp thực hiện để các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh – Liệt sĩ đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Phòng LĐTB&XH huyện;
- ĐU - HĐND, UBND;
- Mặt trận và đoàn thể xã ;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Cư

