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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày 

Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Nhằm phát huy truyền thống 

“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện nghĩa cử tri ân sâu sắc 

đến thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, 

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. 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". 

2. Qua hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mới về chính trị tư tưởng, đạo 

đức, đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ, Đảng viên, về các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo đối với gia 

đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. 

3. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên 

trong việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách 

mạng, hỗ trợ con em gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh. Qua đó, giáo dục 

truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi 

trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

4. Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo tính trang nghiêm, thể hiện 

tình cảm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các 

Đoàn thể và thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.  

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền về lịch sử ra đời, truyền thống 67 năm ngày Thương 

binh - Liệt sỹ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời phổ biến các văn 

bản, chính sách mới về ưu đãi người có công với cách mạng như Pháp lệnh số 

04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 



2 
 

ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng”; Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở... 

2. Biểu dương các điển hình cá nhân, tập thể làm tốt công tác thương 

binh, liệt sĩ và người có công 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; đồng thời phê phán những việc làm sai trái, tiêu cực 

thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện chính sách của Đảng và 

Nhà nước đối với người có công. 

3. Tổ chức thăm tặng quà 04 gia đình chính sách, người có công trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn 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. 

4. Tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn nhằm 

phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của toàn 

Đảng, toàn dân và thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ tới những cống hiến, hy 

sinh của các thế hệ cha anh đi trước. 

5. Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

Sở Nội vụ tham gia quyên góp, ủng hộ cho thương binh, bệnh binh, gia đình 

liệt sĩ và người có công với cách mạng qua Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh 

do Sở Lao động - Thương binh và xã hội quản lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2014 

2. Phân công trách nhiệm 

2.1. Văn phòng Sở 

- Đăng tải nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền các hoạt động 

Kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Nội vụ Lạng Sơn. 

- Tuyên truyển trên bảng Led tại trụ sở Sở Nội vụ với nội dung “Kỷ niệm 

67 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014)”. 

- Lập danh sách công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực 

hiện quyên góp, ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” năm 2014. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ. 



3 
 

2.2. Các tổ chức thuộc Sở 

- Tuyên truyền về lịch sử ra đời ngày Thương binh - Liệt sĩ và các văn 

bản, chính sách mới về người có công với cách mạng... tới toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. 

- Ban Thi đua khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ lập danh sách công 

chức, viên chức, người lao động thực hiện quyên góp, ủng hộ “Quỹ đền ơn 

đáp nghĩa” năm 2014. 

2.3. Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh 

Đoàn thanh niên chủ trì, phối hợp với Hội cựu chiến binh và Văn phòng 

sở tổ chức thực hiện các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương 

binh, liệt sĩ trang nghiêm, thiết thực, thu hút đông đảo công chức, viên chức, 

người lao động và đoàn viên tham gia. 

Đề nghị các phòng, các tổ chức trực thuộc Sở và các tổ chức đoàn thể 

triển khai các nội dung kế hoạch và vận động toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan hưởng ứng thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
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