
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHJJ NGHIA VIT NAM 
THj XA CUA LO Dc Ip - Tir do- Hnh phIic 

S& /KH-UBND Czra Lô, ngày tháng 5 näm 2020 

KE HOACH 
T chtic các hot dng k nim 73 nAm ngày Thirong binh-Lit si 

(27/7/1947-27/7/2020) 

Thrc hin K hoach s 234/KH-UBND ngày 05/5/2020 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic to chüc các hoat dng k' nim 73 näm ngày Thuyng binh- Lit 
sT. Nhãn dip  k nim 73 näm ngày Thucmg binh - Lit si (27/7/1947 - 27/7/2020), 
nhäm ghi nba và ton vinh cong lao to lan cüa các anh hung 1it si, thuong binh, 
bnh binh và ngtr1i có cong vài each mang trong các cuc kháng chiên giái phóng 
dan tOe  vã bão v T qu6e; giáo diic và phát huy truyên thng "UOng nu&c nh& 
nguôn", "Dn cm dáp nghTa", tir do nãng cao nhn thtrc và trách thim cUa các cap, 
các ngành và toàn xä hOi  dê lam tot hcm nüa cOng tác chäm soc thucmg binh, bnh 
binh, gia dInh hOt  si và ngi.thi cO cong vói each mang. Uy ban nhãn dan thi xà Cira 
Là ban hành Ké hoach to chi'rc eác hoat dng k niOm 73 nàm ngày Thrnmg binh - 
LiOt si nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU: 
1. Mc dIch: 

- Phát huy truyn thng t& dçp "Uông nuâc nhâ ngun", "Dan cm dáp nghia" 
cüa dan tOe,  thirc  hiOn  dÀy dü và ngày càng t& hon các ch dO chInh sách cüa Dang 
và Nhà nuâc di vâi ngtthi cO cOng và than than ngthi có cOng vài each mang. 

- Ghi nhn, ton vinh cong lao to lan cüa ngui cO cOng vài each mng trong 
sir nghip giãi phóng dan tOc,  bâo vO và xay drng T quc; thông qua do giáo diic 
truyn thng yeu ntrâc, chü nghia anh hung each m1ng cho can bO,  dâng viên và 
các tAng lap nhân dan, thAt là th hO tré. 

- DÀy m?nh  phong trào "Dan cm dáp nghTa", huy dng các ngun lirc, giüp di 
ngui eO cOng v dai s6ng, vt chAt ln tinh thAn. Néu guong nhüng tp the, cá 
nhân cO thành tIch xuAt sc trong cong tác chäm thtrcmg binh, bOnh  binh, gia dInh 
hOt si, ngithi có cong vâi cách mang và phong trào "Den cm dáp nghia". 

2. Yêu cAn: 
Các cAp üy, chInh quyn, các ngành, các t chac doàn th chinh trj - xA hOi 

ph& hcp t chirc các hoat dng k' niOm 73 näm ngây Thuong binh - LiOt si thit 
thrc, hiOu qua, mang tInh xà hOi  hóa cao; huy dng toàn th dãng viên, can bO và 
nhan dan huâng üng tham gia, dé tAt ca Ngu&i có cOng du duqc quan tam chäm 
sóc, n djnh ye dôi sng vt chAt và tinh thAn. 

II. NQI DUNG CAC HOAT DQNG: 
1. COng tác thông tin, tuyên truyen 
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- Các cp, các ngành tü thj xã dn cci sâ phi hcip t chirc các hot dng 
tuyên truyn thông tin v mic dIch, ' nghia ngày Thucing binh-Lit si (27/7) vâi 
nhiu hInh thirc phong phñ, da dng, thit thrc và hiu qua; ma chuyên trang, 
chuyên mi,ic xây drng phóng siTr truyn hInh tuyen truyn v chü tnrang, chInh 
sách cüa Dãng, Nhà nuóc di vói linh c ngi.thi eó cong vói each mang; 

- Biu dung các tp th, dan vj, phuing lam t6t cong tác thucing binh, lit 
Si; gucmg din hmnh ngi.thi t& vic t& trong cOng tác nguai có cOng v&i each mng; 
nguYi có cOng vuçYt khó vucm len lam kinh t giói... 

- Tuyên truyn sâu rng các hoat dng thit thi,rc k' nim 73 näm ngày 
Thucing binh-Lit si. 

2. Thiyc hin phong trào "Dn on dáp nghia" trên da bàn thj xa 
- T chuic vn dng cac cap, các ngãnh, các don vj, doanh nghip và nhân dan 

tham gia üng h "Qu5 Dn on dáp nghia" các cp, phn du dat  và vuçit chi tiêu k 
hoach dtrcic giao. Thii gian thrc hin vn dng qu Dn on dáp nghia: tháng 5, 
tháng 6 và hoàn thành tnrâc tháng 7/2020. 

- Tip tiic dy mnh các hoat dng nhu: Tng s tit kim tInh nghia, cài tao, 
si'ra cha nhà cho di ti.rclng ngrii có cong khó kh.n v nhà 6. UBND các 
phtn'ng quan tam, h trçl hO gia dInh ngirii có cOng v6i each mang có mirc sing 
trung bInh thp hon mirc s6ng trung bInh cüa nhãn d trên dja bàn, duy tn và thrc 
hin t& cOng tác Thucmg binh - Liit  si. 

- Tip tic thirc hin phong trào xä hOi  hóa chäm soc thtrong binh, beth  binh, 
gia dmnh lit si, phiing di.rOng Mc Vit Nam anh hung; chäm soc gia dInh chInh 
sách neo don; dng viên, thàm hOi, tng qua gia dinh 1it si, thuong, bnh binh, 
ngi.r&i có cong vâi cách mng. 

3. Thiyc hin các chInh sách di vO'i ngtrô'i có cong vói cách mng 
- Tip t1c tnin khai thirc hin kjp thii, dy dU các chinh sách uu däi cUa 

Dãng, Nhà nuàc di vâi nguii có cOng quy djnh tai  Pháp lnh uu däi di vói ngu&i 
có cong vâi each m.ng và các chInh sách ru dài khác. 

- Tip tic thrc hin di mài cong tác quãn l', km tr h so, cái each thu tVc 
hãnh chinh thuOc  linh e nguäi có cong v61 each mng. 

- Tang cung hoat dng thanh tra, kim tra, giám sat, dOn dc vic thi,rc hin 
ehmnh sách, ch dO d6i vâi ngi.rai eó cOng vài each mng; ngän ngra xr l nghiem 
các vi pham trong thirc hin chInh sách ru däi d6i vâi ngtthi cO cOng vâi each 
mng. 

- Trin khai thrc hin kjp thii, cOng khai, minh bach  Nghj quyt s6 42/NQ-
CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü v các bin pháp h trci nguäi dan gp khó khän 
do dai  djch COVID-19 và các van ban hi.ràng dn cüa cac BO,  ngành Trung trong 
d& vâi h trçi ngtrai cO cOng vâi each mang clang htr6ng trçv cp uu dãi hang tháng. 

4. Tu b, ton to cäc cong trInh ghi cong lit si, h trçr xây dirng nhà & 
cho các di tu'çrng ngtrôi có cong khó khän v nhà & 
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- T chüc kim tra, rà soát và tin hânh tu süa, nãng cp các cong trInh ghi 
cOng 1it si tren dja bàn nhu: [Mi tithng nim ha Si, nghia trang ha si. Dam bão 
các cOng trinh ghi cong ha si luOn dixçic chäm soc chu dáo, sach  dep; dáp lrng thu 
cAu tOn vinh, thp hucmg, thäm ving ha si cüa nhãn dan; dng thi cUng th hin 
ducic day là nai d giáo dc truyn thng each mng. 

- Rà soát và tng hcp s6 h.rcmg nhà a ngui co cOng thuic h nghèo, cn 
nghèo eó nha a xu6ng cp, dOt  nat cn si'ra chüa hoc xây mài d cO phircmg an h 
trçi kinh phi cho các d6i tucYng dam bão không cO hO gia dlnh ngtrt1i cO cong ô nhã 
dOt nat, tm bçi. 

5. T chu'c hOi  nghj gp mt biu dtroiig, khen thtrorng các tp th, cá 
nhán, ngtroi co cong tiêu biu hoäc cO hoan cãnh kho khàn, xây dirng mô hinh 
tp the, ca nhan tieu bieu thkrc hien cong tac Thiro'ng binh, Liet Si và ngiroi Co 
cong vOi cách mng; giroiig ngirôi có cong tiêu biu lam kinh t giOi. 

6. T chIrc L thãp nn tn an các anh hang lit s5 ti Dài tu'&ng nim 
Iit si thj xä. 

- Thôi gian dr kin: Ngày 24 -25/7/2020 
- Dja dim: Dài tuâng nim 1it s5' thj xA Ccra Là (Dumg São Nam - Phuông 

Nghi Thu- Thj xa Cira Là). 
7. T chIrc các hot dng thám hói, tng qua: 
- Qua cüa Chü tjch nuâc nhãn djp k nim 73 näm ngày Th.rcmg binh- Lit 

si (27/7/1947 -27/7/2020), ducic cp cho Btru din thj xâ d chi trã cho các d6i 
tuclng nguai có cong theo quy djnh. 

- T chi'rc các Doàn lath do thj xa dn thäm và tng qua các gia dInh chInh 
sách tiu biu vOi müc qua 1.200.000 dng/gia dInh (gm: tin mt 1.000.000 
dng và qua bang hin vt là 200 .000 dng). 

III. KINH PHI THIJC HIN: 
1. Ngân sách Trung tro'ng uy quyn: Qua tng cüa Chü tjch nuàc d& vâi 

nguñ có cong trén dja bàn thj xã. 
2. Ngân sách thi xa, Ngân sách phtràng: 
- Tng qua cho di tucing ngtr&i cO cOng tiêu biu; 
- T chüc gp mt, biu ducmg ngtr1i có cong tiêu biu, tOn vinh các tp th& 

Ca nhân có thành tIch xut sc trong phong trào "Dan cm dap nghia" than djp k 
nim 73 näm ngày Thuang binh - Liit  si (27/7/1947 - 27/7/2020). 

- T chüc L "Thap nn tn an" ti Dài tuang nim hiit si thj xA. 
3. Ngun xA hOi  hóa: H trçl süa chüa, xây m&i nhà tInh nghta, tng qua,... 

cho gia dinh ngi.thi có cOng có hoàn cãnh khó khAn và mOt  s hoit dng hiên quan. 
IV. TO CHtC TH1TC HItN: 
1. Phông Lao dng TB&XH: 

- Chü trI, phi hcip vai CC ca quan, dan vj hiên quan, UBND các phuàng triên 
khai K hoach và t6 chüc các hoat dng k' nim 73 nm nay Thucing binh-Lit Si; 
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- Phi hcip Phông Tài chInh-K hoach tham muu, d xut UBND Thj xA b trI 
ngãn sách cho các hot dng k nim 73 näm ngày Thucmg binh - 1it Si; 

- Tham mtru cho Ban quân 1 Qu "Dn cm dáp nghia" thj xa hera ch9n, h trçi 
xây dtrng, si'ra chfa nhà i và t.ng s tit kim cho các hO gia dmnh ngu&i có cong 
khó khàn trén dja bàn. 

- Chü tn, ph6i hçip vâi các c quan, dmi vj lien quan tham mi.ru UBND thj xâ 
t chüc Doàn thm, tng qua các gia dInh ngi.thi có cong tiêu biu trên dja bàn thj 
xa; 

- Ph& hcip phông NOi  Vii biu ducing ngtthi có cong tiêu biu, ton vinh các 
tp th& Ca than có thành tIch xut sc trong phong trào "Dn cm dáp nghia"; t 
chrc Doàn di biu dâng hucmg tti Dài tuâng nim 1it s thj xã; 

- Lp danh sách các di tuçlng &rçlc t.ng qua cUa Chü tjch nuâc, qua Lành 
dao Thj xA d chi trá kjp thii cho di tuçlng; 

- Phi hçip vvi Phông Van hóa- Thông tin, Trung tam Van hóa-Th thao và 
Truyn thông thj xã th chüc tuyên truyn v mic dIch, nghia v các hoat dng k,) 
nim 73 näm ngày Thixcing binh-Lit si (27/7/1947-27/7/2020); 

- Tng hcp kt qua th chüc các hoot dng k nim 73 näm ngày Thucmg binh-
Lit si trên dja bàn, báo cáo So Lao dng TBXH tinh. 

2. Ban ch buy Quân sr thi xã: 
- Xây drng k hoach và t chüc thrc hin các hoat dng k' nim 73 näm ngày 

Thtrcmg binh-Lit si (27/7/1947-27/7/2020), tap trung vào các nhóm hoat dng: 
COng tác tuyén truyn giáo dc, thi dua khen thirOng; van hóa, van ngh, th diic 

- F F I A the thao; Den cm dap nghia, tham va t.ng qua gia dinh chmh sach ngizcn co cong 
thuOc quãn dOi. 

- Chü tn, ph6i hcp vOi Phông Lao dng —TB&XH thj xA và các ban, ngành 
lien quan th%rc hin t& chInh sách hu phucmg quân dOi;  thirc hin t6t vic giâi 
quyt các ch dO,  chInh sách di vOi ngi.thi có cOng vOi cách mang theo thm 
quyên. 

- Chü trI phi hçip vOi Cong an thj xa, Phông Lao dng TB&XH thj xã lam 
cOng tác th chüc, tiêu binh, dam báo An ninh trt tçr phiic vii L "Th.p nn tn an" 
tai Dài ttr&ng nim lit s5 thj xA. 

3. Cong an thj xã: 
- V.n dng can bO,  chin si tham gia tIch circ phong trào dn cm dáp nghia, 

thäm và tng qua gia dInh chInh sách ngu1i Co công, thàm và t.ng qua gia dInh 
chInh sách ngu?i có cong thuOc  hc li.rcing COng an than dan.. 

- Ph6i hcip và tham gia L mit tinh k nim, l "Thp nn fri an". T cht'xc lrc 
lucmg phü hçp dam báo an ninh trt t,r cho vic thirc hin cac bui ii 

4. Phông NOi  viii: 
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Phi hçip Phông Lao dng -TB&XH thirc hin vic xét, d nghj khen thithng 
ngtri có cong tiêu biu; các tp th& cá nhân thirc hin t& cong tác ngi.thi và thuc 
hin t& phong trâo "Dn an dap nghia". 

5. Phong Tai chinh- Ke hoch: 
Tham muu cho UBND thj xã b trI kinh phi dam báo cho hoat dng k' nim 

73 nAm ngày Thixang binh -Liit Si; hithng dn UBND các phi.thng trong vic b 
trI, str ding và quy& toán kirih phi trin khai k các hoat dng k)' nim 73 näm 
ngày Thucing binh-Lit si. 

6. Phông Van hoa-Thông tin: 
- Chü trI tham muu cho UBND thj xã xay dirng các nOi  dung và M chüc 

tuyên truyn K' nim 73 näm ngày Thwing binh- Lit Si trên các phrnmg tin 
truyn thông dai  chüng; 

- Cn Cu chirc nang, thim viii dtrçxc giao chü dng phi hçp vâi các phông, 
ban, ngành va các doàn th lien quan d t chirc các boat dng k' nim 73 näm 
ngày Thucmg binh-Lit si. 

7. Phông Y t: 
Xây dirng k hoach t chirc cho các t chüc y t trén dja bàn có ch.rang trmnh 

khám, cp thuc min phi cho ngrxi có cong có hoãn cánh khO kh.n. 
8. Trung tam Van hóa - Th thao và Truyn thông: 
Xây dimg chuyên mi,ic và dua tin thuing xuyên v miic dIch, nghia các 

hoat dng K' nim 73 näm ngày Thiicing binh- Lit si, phong trào "Dn an dáp 
nghia"; Nêu guang din hInh nhUng thm guang nguii Co cong lam kinh t giOi, 
ngizii cO cong tiêu biu; Kt qua thirc hin chInh sách uu däi ngu&i có cOng v&i 
each mng trên dja bàn thj xA. 

9. D nghj U ban Mt trn T quc Vit Nam thl xã và các ti chirc 
doàn th ChInh trj-Xã hi: 

- Trén Ca sâ ehirc nng, thim vii cüa mInh xãy dirng k hoach k nim 73 
näm ngày Thucrng birth- Lit si (27/7/1947-27/7/2020). Dy manh  cOng tác tuyên 
truyn, giáo dic truyn thing "Ung nuâc nhO ngun" vn dng doàn viên, hi 
viên tIch ci1rc tham gia các hoat dng " Dn an dáp nghia" tn an ngu?i cO cong vâi 
each mtng; t chCrc các hoat dng thit thrc d giüp dr cac gia dInh chInh sách CO 
hoàn cánh khó khn. 

- D nghj Thj doàn Cira Lô: 
+ T chüc tuyen truyn, giáo di1ic, khai dy nim tr hào dan tc di v&i doàn 

viên, thanh nién v tinh th&n yêu nixâc, tmyn tMng each mng, nhUng c6ng hin, 
hy sinh cüa các Anh hung lit si, ngu1i cO cong vói cách mang; chU tn, phi hcip 
các cp, các ngành, UBND các phumg t chirc thp nn tn an các Anh hung lit si 
tai các nghia trang, dài trâng nim lit si trên dla  bàn. 

, , .. ,. , ' . + Chu tn, phoi hçip vai cac phong, ban, nganh lien quan tham muu UBND 
thj xà t6 ehüc "Thp nn tn an" tai  Dài tu&ng nim liit  si thj xâ. 
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- D nghi Lien Doàn lao dng thl xä: 
+ Tuyên truyn, vn dng can b, cong nhân vién và ngtrii lao dng, t chCrc 

cong doàn ca sâ tIch circ tham gia các hoat dng dn on dáp nghTa, tn an các anh 
hiing lit sT ngi.thi có cong vâi dAt nuóc. Giáo dung truyn th6ng cách mang, tinh 
thAn yêu nuàc cho giai cAp cong nhán và ngu1i lao dng. 

+ Phi hcip vn dng các t6 chirc và doanh nghip tng qua nguôi có cong 
nhân djp k nim ngày Thumg binh-Lit sT. 

10. U ban nhân dan các phir?ing: 
- Can cii K hoach cUa thj xä, xay drng K hoach vâ tt chi'rc trin khai các 

hoat dng k' nim 73 näm ngày Thuang binh- Lit si tren da bàn phumg; Huy 
dng ngun 1irc tr các cAp, cac ngành, cac t chirc xà hi, cac doàn th nhãn dan, 
doanh nghip d t chiic các hoat dng "Dan an dáp nghia"; T chirc tng qua các 
d& tuclng ngtthi Co cong trên dja bàn. 

- Tuyên truyn các chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cUa Nhà nuâc v cOng 
tác chmnh sách nguYi cO công, m1c dIch, nghia cüa ngày Thuang binh-Lit si 
27/7 hang näm vài các nOi  dung phong phá, thit thirc, hiu qua cao. 

- Xét chpn và d nghj khen thung d6i vài các Ca nhãn ngtrài có cong tiêu 
biu, cac tp th, các nhãn, doanh nghip cO thành tIch dóng gop v&i phong trào 

an dáp nghia" trên dja bàn. 
- Vn dng xay drng Qu5 dn an dáp nghia dat  và vi.rçt chi tiêu thj xA giao; 

Lam t& cOng tác xã hOi  hóa "Dn an dap nghia" d h trçi, dng viên các gia dmnh 
nguxi có cOng vâi each mng khO khän. 

- Tng hcrp, báo cáo kt qua t chüc các hoat dng k' nim 73 näm ngày 
Thuang binh-Lit si trén dja bàn. 

Trên day là K hoch t chirc các hot dng k nim 73 nàm ngày Thuang 
binh - Liit sT (27/7/1947- 27/7/2020) trên dja bàn thj xä Cüa LO, Uy ban nhãn dan 
thj xã yêu cAu các phàng, ban ngânh, doân th lien quan, UBND các phung thirc 
hin nghiêm tue và báo cáo kt qua thirc hin v UBND thj xA (qua phOng Lao 
dng — Thuang binh XA hi) tru&c ngày 29/7/2020 d thng hcip báo cáo UBND 
tinh./. f1u 

No'i nh2n: 
- Sà Lao dng- TBXH (báo cáo); 
- U Thj üy, iT HDND ml xA; 
- ChU tjch, các PCT UBND Thj xa; 
- Các phông, ban, nganh Thi xA lien quan; 
- Uy ban MTTQ và các to chCrc doàn the; 
- Trung tam VH-TF & Truyn thông; 
- 1JBND các phunjg; 
- Liru VT, LD. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TjCH 

PHO CHU TICH 

Nguyn ThI Dung 
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