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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm
ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 2113/KH-LĐTBXH ngày 31/5/2018 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018). Ủy ban nhân dân huyện Khánh
Vĩnh ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức, thực hiện trên địa bàn toàn huyện với
những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
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.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ một cách
trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phân rõ
trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền trên Đài Phát thanh, Cổng thông tin điện tử huyện,... kết quả
thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong thời
gian qua; nêu những điển hình của thương binh, bệnh binh, người có công với cách
mạng và thân nhân khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành tích trong học tập, công
tác, lao động sản xuất, đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo.
- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh, Cổng thông tin điện tử huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 7/2018.
2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 71 năm
ngày Thương binh - Liệt sĩ.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thời gian thực hiện: Từ giữa tháng 7/2018.

3. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xác lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ và thực hiện
kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người có công, đảm bảo không để
sót đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Tăng cường công tác
kiểm tra, thanh tra, giải quyết kịp thời các đơn thư liên quan đến chế độ chính sách.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và UBND
các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2018.
4. Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn
huyện Khánh Vĩnh.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/7/2018.
5. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch công tác mộ, nghĩa trang
liệt sĩ trên địa bàn huyện năm 2018.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch;
UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2018 - 12/2018.
6. Hỗ trợ sửa chữa 06 nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về
nhà ở từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện. Kinh phí 120 triệu đồng, (sửa
chữa 20 triệu đồng/nhà).
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị
trấn và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2018 - 9/2018.
7. Tổ chức Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang
liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh.
- Cơ quan chủ trì: Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND,
UBMTTQVN huyện và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sáng ngày 26/7/2018.
8. Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ
trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan
có liên quan.
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- Thời gian thực hiện: Vào lúc 20 giờ 00, ngày 24/7/2018.
9. Phát động vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Khánh Vĩnh.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan
có liên quan, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa
bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2018 - 12/2018.
III. KINH PHÍ
1. Kinh phí triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực
quan về kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; kinh phí thăm tặng quà các
gia đình chính sách tiêu biểu từ nguồn ngân sách huyện năm 2018.
2. Kinh phí 120 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 06 nhà ở cho người có công với
cách mạng có khó khăn về nhà ở (sửa chữa 20 triệu đồng/nhà) từ nguồn Quỹ “Đền
ơn đáp nghĩa” của huyện.
3. Khuyến khích các hình thức huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá
nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vào việc thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp
nghĩa” và kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì và phối hợp thực hiện các nội
dung hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ có trách nhiệm xây
dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản cụ thể và phối hợp với các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện đạt kết quả.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai
thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình
hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội.
3. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn theo chức năng,
nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Lliệt sĩ trên
địa bàn huyện.
4. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn một cách thiết thực,
trang trọng, tiết kiệm và có hiệu quả.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu
quả các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;
- Chánh VPUBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử huyện (VBĐT, đăng tin);
- Lưu: VP, PLĐTBXH.

Ký bởi: Mấu Văn Phi
Email:
mvphi@khanhhoa.go
v.vn
Cơ quan: Ủy ban
nhân dân huyện
Khánh Vĩnh, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Khánh
Hòa
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