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KE HOiLCH 
To chfrc các hott ctng k nim 74 näm ngày Thurorng binh-Lit si 

(27/7/1947-27/7/2021) 

Thirc hin Cong van s 3150/KI-I-UBND ngày 21/5/2021 cUa UBND tinh 
Ngh An ye vic to chirc các hoat dtng k nim 74 nAm ngày Thrnirng binh- Lit si. 
Nhân djp k nim 74 nàm ngày Thixong binh - Lit si (27/7/1947 - 27/7/2021), 
nhãm ghi nh9 và ton vinh cong lao to 1O'n cUa các anh hung 1it si, thuong binh, 
bnh binh và ngu'ii co cong vâi each mtng trong các cuc kháng chiên giãi phóng 
dan tc va bao v To quOc; giáo diic và phát huy truyén thông "Uông nithc nh 
nguOn", "Den on dáp nghia", t1r do nâng cao nhn thtrc và trách nhim cUa các cap, 
các nganh và toàn x hi dê lam tOt hon nUa cOng tác chäm sOc thuo'ng binh, bnh 
binh, gia dInh lit si và nguOi cO cong vi cách mtng. Uy ban nhân dan thj xä CUa 
Là ban hành Kê ho?ch tO chirc cac hoit dng k nim 74 nm ngày Thuo'ng binh - 
Liët si (27/7/1947-27/7/202 1) nhu sau: 

I. MUC DCH, YEU CAU: 
1. Mic clIch: 

- Phát huy truyn thng tót dp "U6ng nuOc nh ngun", "Din on dáp nghia" 
cüa dan tc, th?c hin dÀy du và ngày càng tot hon các ch d chInh sách cüa Dàng 
va Nhà nuâc dOi vài ngrni cO cOng và than nhân ngui có cOng vii each ming. 

- Ghi nhn, ton vinh cOng lao to iOn cüa ngui có cOng vOi each rnng trong sir 
nghip giãi phOng dan tc, bão v và xây dirng TO quOc; thông qua do giáo diic 
truyn thOng yêu nuOc, chü nghia anh hUng each mtng cho can b, dãng viên và eác 
tAng lOp nhân dan, nht là th h tré. 

- DÀy mnh phong trào "Din on dáp nghia", huy dng các nguOn hxc, giUp dc 
nguOi cO cOng v dOn sOng, vt chAt 1n tinh thAn. Nêu guong nhtrng tp th& cá 
nhân CO thành tIch xuAt sAc trong cOng tác chãm thuong binh, bnh binh, gia dInh 
iit si, nguOni có cOng vOi each mng và phong trào "Dan on dáp nghia". 

2. Yêu cAu: 
Các cAp Uy, chInh quyn, cáe ngành, các tO chirc doàn th chInh trj - xà hi 

phOi hcp tO chUc các hot dng k nim 74 näm ngày Thixong binh - Lit si thit 
thirc, hiu qua, mang tInh xä hi hOa cao; huy dng toàn th dàng viên, can b và 
nhân dan huOng 11ng tham gia, d tAt cã NguOni có cOng du ducc quan tam cham 
sóc, On djnh v dOni sOng vt chAt và tinh thAn. 

II. NOI DUNG CAC HOAT BONG: 
1. Cong tác thông tin, tuyên truyên 
- Các cAp, cac ngành tOn thj xä dn co sO phOi hcip tO chOnc các hott dng tuyên 

truyn thông tin v miic dIch, nghia ngày Thucing binh-Lit si (27/7) vOi nhiu 
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hlnh thtrc phong phii, da dng, thit thirc và hiu qua; ma chuyên trang, chuyên mite 
xây dirng phong sir truyn hinh tuyên truyn v chü truong, chInh sách cüa Dãng, 
Nhà nuac di vai linh vijc nguai cO cong vai cách mng; 

- Biu duong các tp the, don vj, phrnmg lam t& cong tác thuo'ng binh, lit si; 
guong din hInh ngiIi tt vic tt trong cOng tác ngu6i có cong vOi cách mrg; 
ngu?i co cong vut khó vuo'n len lam kinh th giOi... 

- Tuyên truyën sâu rng các hoat dng thit thijc k nim 74 nàm ngày 
Thuong binh-Lit si. 

2. Thirc hin phong trào "Dn on dáp nghia" trên dja bàn thj xã 
- T chirc v.n dng các cp, các nganh, các don vj, doanh nghip và nhân c an 

tham gia üng h "Qu Dn on dáp nghia" các cp, ph.n du dat  và vuçt chi tiêu k 
hoach duqc giao. Thai gian thijc hin vn dng qu Dn on dáp nghia: tháng 6 và 
hoàn thành truac thang 7/2021. 

- Tiëp titc day manh  các hoat dng nhu: Tang s ti& kim tinh nghia, cái to, 
sira chüa nhà y cho dôi tucmg nguai có cOng khó khàn v nhà i. UBND cac phung 
quan tam, h trçY h gia dInh nguai cO cOng vâi each mng cO mirc sng trung h inh 
th.p hon mirc sng trung binh cüa nhân dan trén dja bàn, duy tn và thirc hin t& 
cOng tác Thixang binh - Lia si. 

- Tip tiic thirc hin phong trào xa hi hOa chäm sOc thuong binh, bnh b nh, 

gia dinh lit si, phiing duO'ng Mc Vit Nam anh hung; chärn soc gia dInh chInh sách 
neo don; dng viên, thäm hOi, tang qua gia dInh lit si, thuong, bnh binh, nguai có 
cOng vOi each mang. 

3. Thiyc hin các chInh sách di vo'i ngu'ô'i có cong vó'i each mng 
- Tiêp tiic trin khai thirc hin kjp thai, dy dü các chInE sách uu dãi cüa Dng, 

Nhà nuac di vOi nguai có cOng quy djnh tai  Pháp lnh uu dãi di vâi nguôi cO 
cOng vâi each mang và các chInh sách u'u dãi khác. 

- Tip tic thirc hin di mai cOng tác quãn l, luu trU hO so, cãi each thu tic 
hành chInh thuc linh vrc nguà'i có cong vOi each mng. 

- Tang cuang hoat dng thanh tra, kim tra, giam sat, dOn dOe vic thi,rc in 
chInh sách, ch d d6i vai nguai có cong vai each mng; ngan ngaa xir 1 ngIiem 
cac vi phim trong thirc hin chInh sách ixu dài déii vai ngu'ai có cOng vâi ách 
mng. 

- Trin khai thirc hin kjp thai, cong khai, minh bach  Nghj quyt 154/NO-CP 
ngày 19/10/2020 v s1ra dOi, bô sung mt s diêu cüa Nghj Quyt so 42/NO-CP 
ngày 09/4/202 1 cüa ChInh phü v cac bin pháp h trç nguai dan g.p khó khn do 
dai djeh COVID-19 và các van ban huàng dn cüa các B, ngành Trung uong di 
vOi h trç ngixai cO cOng vâi each mng dang hixang trçi cp Lru däi hang tháng. 

4. Tu b& ton to các cong trInh ghi cong Iit si, h trq xây drng nhà O 
cho các di ttrçrng ngu'öi cO cOng khO khàn v nhà & 
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- T chirc kirn tra, rà soát và tin hành tu sUa, nâng cp các cong trInh ghi 
cong 1it si trên dja bàn nhu: Dài tithng nim 1it si, nghia trang 1it si. Dam bão các 
cong trInh ghi cong lit si luôn duçic chäm sOc chu dáo, sach  dp; dáp üng thu cu 
ton vinh, thp huong, thäm ving 1it si ci'ia nhân dan; dng thñ cüng th hin duvc 
day là noi d giáo diic truyn thng cách mang. 

- Rà soát và tang hcp s 1ucng nhà i ngi.thi cO cong thuc h nghèo, cn 
ngheo có nhà i xung cap, dt flat cn sira chUa hoc xay mth d cO phwmg an h 
trçY kinh phi cho các di tucrng dam bão không cO h gia dInh ngu?yi có cOng nhà 
dt nat, tam  bç. 

5. To chtrc Lê dâng hoa, dâng hirong Va thäp nn tn an các anh hung liit 
s5 t,i Dài tiro'ng nim 1it si thj xä. 

- Thñ gian dx kin: Vào ngày 26/7/202 1 
- Dja dim: Dài tuâng nim lit s thj xà Ctra Là (Dung Sào Nam - Phung 

Nghi Thu- Thj xä Cra Là). 
6. To chfrc các hott dng thãm hôi, tng qua: 
- Qua cüa Chü tjch nuâc nhân djp k nim 74 näm ngày Thixcmg binh- Lit si 

(27/7/1947 -27/7/202 1), thrçic cp cho Bu'u din thj xã d chi trá cho các di tuclng 
ngui cO cOng theo quy djnh. 

- To chCrc các Doàn lath dao thj xa dn thäm và tng qua khoãng 30 gia dInh 
chInh sách tiu biu vâi mirc qua 1.200.000 dng/gia dmnh (gm: tin mt 1.000.000 
dng và qua bang hin vt là 200.00 0 dng). 

III. KJNH PHI THVC HIN: 
1. Ngân sách Trung iro'ng ily quyên: Qua t.ng cüa Chü tjch rnrOc dôi vi 

nguii cO cOng trên dja bàn thj xã. 
2. Ngân sách thj xã, Ngân sách phu*ng: 
- Tang qua cho déii ti.xçYng ngui cO cOng tiêu biu; 
- T chtrc gp mat, biu duong nguO'i có cOng tiëu biêu, ton vinh các tp the, 

cá nhân cO thành tIch xut sc trong phong trào "Dan o'n dáp nghia" nhân djp k 
nim 74 nam ngày Thuong binh - Lit si (27/7/1947 - 27/7/202 1). 

- To chirc L "Thp nn tn an" t?i  Dài tuâng nim 1it si thj xã. 
3. Ngun xa hi hóa: H trçl sira chüa, xay mâi nhà tinh nghia, tng qua,... 

cho gia dInh nguôi cO cOng có hoàn cánh khó khAn và mt s hoat dng lien quan. 
IV. TO CHT5'C THC HIEN: 
1. Phông Lao dng TB&XH: 

- Chü trI, phi hçp vOi các cii quan, dcin vj lien quan, UBND các phuO'ng triën 
khai K hoach và t chirc các hoat dng nim 74 näm nay Thuong binh-Lit si; 

- Phi hcp Phàng Tài chInh-K hoach tham mu'u, d xu.t UBND Thj xã bO trI 
ngân sach cho các hoat dng k nim 74 näm ngày Thucing binh - lit si; 
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- Tham muu cho Ban quán 1 Qu "Dan cm dáp nghTa" thj xà hra ch9n, h trçl 
xay dirng, sira chüa nhà a và tang s tit kim cho các h gia dInh ngui cO cong 
khó khan trên dia bàn. 

- Chü trI, phôi hçip vOi các Co quan, don vj lien quan tham mu'u UBND thj xà 
t chixc Doàn thäm, tang qua các gia dInh nguai có cong tiêu biu trên dja bàn ihj 
xa; 

- Phi hcip phOng Ni Vi biu duong nguai có cong tiêu biu, ton vinh các tp 
th& cá nhân có thành tIch xut sc trong phong trào "Dan an dáp nghia"; t chrc 
Doàn dai  biu dâng hucing tai  Dài tumg nim 1it s5 thj xä; 

- Lp danh sách các di tugng ducic ting qua cüa Chü tjch rnró'c, qua Länh (lao 
Thj xà d chi trá kjp thô'i cho di tuçing; 

- Phi hp vai PhOng Van hOa- Thông tin, Trung tam Van hOa-Th thao va 
Truyn thông thj xà to chirc tuyên truyn v mic dIch, nghia v các hoat dng k 
nim 74 nam ngày Thuong binh-Lit sT (27/7/1947-27/7/2021); 

- TOng hvp  kt qua t chirc các hot dng ki nim 74 nam ngày Thuo'ng biith-
Liêt si trên dja bàn, báo cáo Sâ Lao dng TBXH tinh. 

2. Ban chi huy Quân sr th1 xã: 
- Xây dirng k hoach và t chirc thirc hin các hoat dng k nim 74 nãm n;ày 

Thuong binh-Lit si (27/7/1947-27/7/2021), tp trung vào các nhóm hoat dg: 
Cong tác tuyên truyn giáo diic, thi dua kEen thuang; van hóa, van ngh, th dc th 
thao; Dn on dáp nghia, thäm và tang qua gia dinh chinh sách ngui cO cOng thuc 
quân di. 

- Chü trI, phi hcp vO'i PhOng Lao dng —TB&XH thj xã và các ban, ngành lien 
quan thirc hin t& chinh sách hu phuong quân di; thirc hin t& vic giãi quy& các 
ch d, chInh sách di vOi nguñ cO cOng vai cách mng theo th.m quyn. 

- Chü tn pMi hp vai Cong an thj xà, PhOng Lao dng TB&XH thj xä am 
cOng tác t chtirc, tiêu binh, dam bão An ninh trt tij phiic vii L "Th.p nn tn an" 
tai Dài tiRing nim lit s thj xa. 

3. Cong an thj xä: 
- Vn dng can b, chin si tham gia tich circ phong trào dn on dáp nghTa, 

thäm và tang qua gia dInh chInh sách nguai có cOng, thäm và tng qua gia 'JInh 
chInh sách nguai có cOng thuc hrc hxcing Cong an nhân dan.. 

- Phi hqp và tham gia L mit tinh k' nim, l "Thp nn tn an". T chirc lirc 
luçng phñ hcp dam bâo an ninh trt tu cho vic thirc hin các bui l. 

4. Phông Ni vv: 
Phi hçip Phông Lao dng -TB&XH thijc hin vic xét, d nghj khen thuang 

nguai có cong tiêu biu; các tp th& Ca nhân thirc hin t& cOng tác ngtthi và hxc 
hin t& phong trào "Den on dáp nghia". 

5. Phông Tãi cliInh- Kê hoch: 
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Tham mixu cho UBND thj xà b tn kinh phi dam bâo cho hoat dng k nim 
74 nàm ngày Thuorng binh -Lit Si; hixng dn UBND các phu?ng trong vic b tn, 
sir diing và quyt toán kinh phi trin khai k các hot dng k nim 74 nAm ngày 
Thucmg binh-Lit si. 

6. Phông Van hóa-Thông tin: 
- ChU tn tham mini cho UBND thj xä xay dijng các ni dung và to chirc tuyên 

truyn K nim 74 nAm ngày Thuong binh- Lit si trên các phuong tin truyn 
thông dti chüng; 

- Cn ctr chirc nàng, nhim vii duçic giao chü dng phéi hçp vâi các phOng, 
ban, ngành và các doàn th lien quan d t chirc các hot dng k' nim 74 nam 
ngày Thuong binh-Lit si. 

7. Phông Y te: 
Xây d1rng k hoach th chirc cho các th chirc y t trên dja bàn có chuong trInh 

khám, cp thuc min phi cho ngu?i cO cOng có hoàn cãnh khó khän. 
8. Trung tam Van hóa - The thao và Truyn thông: 
Xây ding chuyën miic và dua tin thung xuyên v mic dIch, nghia các 

hoat dng K nim 74 näm ngày Thuong binh- Liêt si, phong trào " Dn on dáp 
nghia"; Nêu guong din hinh nhtrng thm gucing ngui có cOng lam kinh th giOi, 
nguO'i có cOng tiëu biu; Kt qua thirc hin chInh sách uu dài nguOi cO cOng vOi 
cách mang  trên dja bàn thj xã. 

9. D nghj U ban Mt trn To quc Vit Nam thj xã và các to chuc doàn 
the ChInh tri-Xä hôi: 

- Trén co' si chi'rc näng, nhim vii cüa mInh xay dung k hoich k nim 74 
näm ngày Thuung binh- Lit si (27/7/1947-27/7/202 1). Day manh  cOng tác tuyên 
truyn, giáo diic truyn thng "Ung nithc nh ngun" vn dng doân viên, hi 
viên tich circ tham gia các hoat dng" Dn an dáp nghia" tn an nguo.i cO cOng vâi 
cách mng; t chirc các hoat dng thit thirc d giüp do. các gia dInh chInh sách có 
hoàn cânh khó khàn. 

- Be nghj Thi doàn Cira Lô: 
+ T chüc tuyên truyn, giáo diic, khoi dy nim ti,r hào dan tc di vi doàn 

viên, thanh nien v tinh thAn yêu nuâc, truyn tMng each m1ng, nhUiig cng hin, 
hy sinh cüa các Anh hung lit si, nguo.i cO cOng vci each mang;  chü tn, ph6i hp 
cac cAp, các ngành, UBND các phung t chirc thAp nn tn an các Anh hung lit si 
tti các nghia trang, dài tuo.ng nim lit si tnên dja bàn. 

+ ChU tn, phi hçp vâi các phOng, ban, ngành lien quan tham mini UBND thj 
xä ti chüc "ThAp nn tn an" tii Dãi tuo.ng nim lit si thj xä. 

- Be ngh Lien Boàn lao dng thj xä: 
+ Tuyên truyn, vn dng can b, cOng nhân vien và nguo.i lao dng, t chirc 

cOng doàn CO SO' tIch circ tham gia các hoat dng dn on dáp nghia, tn an các anh 
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hung 1it sT ngri có cong vâi dt nuc. Giáo dung truyn thong cách mtng, tinh 
than yéu nuOc cho giai cp cOng nhân và nguà lao dng. 

+ Phi hçp vn dng các t chic và doanh nghip tang qua ng1xii có cOng 
nhân djp k nim ngày Thuang binh-Lit si. 

10. U ban nhân dan các phu*ng: 
- Can cü Kê hoach cüa thj xã, xay dirng K hoich và t chirc trin khai các 

hoat dng k' nim 74 nam ngày Thuong binh- Lit sT trén dja bàn phung; fluy 
dng ngun 1irc tir các cp, các ngành, các t chrc xa hi, các doàn th nhân dan, 
doanh nghip d t chiirc các hoat dng "Din an dáp nghia"; T chirc t.ng qua các 
di tuçmg ngui cO cOng trên dja bàn. 

- Tuyën truyn các chInh sách cüa Dáng, pháp lut cüa Nhà nuâc v cOng tác 
chInh sách ngui có cOng, mvc  dIch, nghia cüa ngày Thuang binh-Lit sT 27/7 
hang näm vâi các ni dung phong phü, thit thirc, hiu qua cao. 

- Xét chçn và d nghj khen thithng dM vOi các Ca nhân ngu?i cO cOng t u 
biu, các tp th, các nhân, doanh nghip cO thành tIch dóng gop vâi phong tro 

an dáp nghTa" trên dja bàn. 
- Vn dng xay dirng Qu dn an dáp nghia dt và vuçlt chi tiêu thj xã gio; 

Lam t& cOng tác xä hi hóa "Dan an dáp nghia" d h tr?, dng viên các gia di ± 
ngui cO cOng vi each mang khó khàn. 

- Tng hqp, báo cáo kt qua t chüc các hoat dng k nim 74 nam ngày 
Thi.rang binh-Lit si trén dja bàn. 

Trên day là K hoach tO chirc các hoat dng k nim 74 nam ngày Thuoag 
binh - Lit si (27/7/1947- 27/7/2021) trên dja bàn thj xã Cira LO, Uy ban nhân dan 
thj xâ yêu cu các phOng, ban ngành, doàn th lien quan, UBND các phumg thrc 
hin nghiêm tüc và báo cáo kt qua thrc hin v UBND thj xã (qua phOng Lao d(g 
— Thuang binh Xã hi) truâc ngày 29/7/202 1 d thng hcip báo cáo UBND tinh./. 

Nd nhân: 
- Sâ Lao dng- TBXH (báo cáo); 
- TT Thj üy, TT HDND Thj xâ; 
- ChU tjch, các PCT UBND Thi xä; 
- Các phông, ban, nganh Thj x lien quan; 
- Uy ban MTTQ và các to chi.'rc doàn the; 
- Trung tam VH-TT & Truyên thông; 
- UBND các phurng; 
- Luu VT, 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phñc 
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