
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Till!  xA CIYA  LO Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S: /KH-UBND Cza Lô, ngày tháng 6 nám 2022 

KE HOACH 
To chfrc Lê k nim 75 nãm ngày Thirong binh - Liit si 

(27/7/1947- 27/7/2022) 

Thrc hin K hoach s 100/KH-UBND ngày 13 /5/ 2022 cUa UBND thj xã v 

vic tèi chüc các hoit dng k)i nim 75 näm ngày Thucmg binh — Lit sT (27/7/1947 — 

27/7/2022); NhIm tip tic ton vinh và dy m?nh  cong tác chäm sóc, dn an dáp nghila 
cti voi thixong binh, bnh binh, gia dInh 1it si, gia dInh nguii có cong vâi each mng, 

Uy ban Nhãn dan thj xa Cüa Là xay dirng k hoach t chirc Lê k nim 75 näm ngày 

Thuang birth - Lit si, ci th nhu sau: 

I. MUC  DICH, Y NGHIA 

1. K nim 75 näm ngày Thuang binh - Lit si là dip  d các cap, các ngành, 

các t chirc chInh trj xã hi, can b và nhân dan trên dja bàn thj xà th hin bang 
nhUng boat dng thit thirc gop phn th?c hin t& chInh sách và thirc hin t& các 

phong trào "Dn an dáp nghia", "U6ng nuOc nhO ngun", "An qua nhâ ngui 

trông cay". 

2. Xác djnh vai trà trách nhim cüa cp üy, chInh quyn, mt trn và các 

doàn th tü thj xã dn các ca s&, quan tam chi dao  và thrc hin chInh sách cüa 
Dãng và Nhà nuc di vâi thuong binh, bnh binh, gia dInh lit s5, ngu?ii có cong 

v&i each mang, gop phn n dnh chInh trj - xa hi và nâng cao dji sng vt chit 

và tinh th.n cho di tucmg hu&ng chInh sách tru däi. 

3. Dy mnh phong trào dn an dáp nghTa, huy dng ngun 1irc trong xã hi gop 
phtn thrc hin tht các chü truang, duing li cüa Dãng, chInh sách, pháp lutt cüa Nhà 

nuâc v cong tác chm soc ngu?i cO cong vài cách mng. 

II. NO! DUNG 

1. On lui ljch sir truyn thng 75 näm ngày Thuong binh — Lit (27/7/1947 
- 27/7/2022); kt qua phong trào "Dan an dáp nghia" và thirc hin các chInh sách 
uu dãi di vâi Nguii cO cong vii each mng trên dja bàn thj xã; Tip tuc kêu gci to 

cln'xc, ca nhãn tip tçic üng hO qu5 "Dan an dáp nghia". 

2. Trao - Nhn qua üng hO qu Dn an dáp nghTa tü các t chire, cá nhãn, các 

nba hão tam; Tang hoa, biu trung cho các t chirc, cá nhân, các nba hão tam; 

3. Biu duong Nguôi có cOng tiêu biu là thuong binh, bnh binh, gia dInh 
lit s, gia dInh ngu?i có cOng vâi cách mang. 



4. Khen thiing nhiing tp th& cá nhân lam t& cong tác ngithi có công, hoat 
dng "Dan an dáp nghia". 

Ill. THOI GIAN, DIA DIEM 
1. Thi gian: Dir kin 01 bui, vào ngày 22 tháng 7 nám 2022. 

2. Dja dim: Hi trtthng Trung tam chInh trj tM xã. 

IV. THANH PHAN 
1. Di biu tham dir dir kin 150 ngi.thi, bao g6m: 

- Cp tinh: Länh dao  UBND tinh, S& Lao dng- TBXH tinh; 

- Cp thj: Lânh dao  ThU-HDND-UBND thj xä; EMi din các ban, ngành, 
UBMTTQ và các doãn th chInh trj; các t chrc Hi xä hi; 

- Các cOng ty, Doanh nghip, các nba hão tam trong và ngoài thj xä dã có 
nhiu dóng gop phong trào Dn an dáp nghTa; 

- Dai biu các phuing; 

- Dai biu Nguii có cOng tiêu biu; 

- Các tp th& cá nhân có thànb tIch duqc UBND thj xã khen thung. 

2. Thành phn durçrc biu diro'ng, khen thur&ng, gm: 

- Biu duang, tn an: 7 ngu?i có cOng tiêu biu, 7 tp th& cá nhân hão tam; 

- Khen thu&ng: 11 tp th, cá nhãn có thành tIch trong cong tác "Dan an dáp 
nghI'a". 

V. KENH PHI TO CHUC 

Kinh phi thrc hin do ngân sách nhà nuéc cp theo phãn cAp ngân sách hin 
hành và các ngun tài trçi, huy dng hçp pháp khác. 

VI. TO CH1C THçC HTN 

1. Phông Lao CIng - Thtro'ng binh vã Xä hi th1 xä. 
- Chü tn phi hçp vâi các dan vj, dja phi.wng thirc hin t& cOng tác tuyên 

truyn và t chüc các boat dng k nim 75 näm ngãy Thuang binh — Lit si 
(27/7/1947- 27/7/2022) theo dung chi dao  cüa UBND tbj xä tai  K hoach s 
100/KH-UBND ngày 13/5/2022 v vic T chirc các boat dng k nim 75 näm 
ngày Thuang binh — Lit s5 (27/7/1947-27/7/2022). 

- Tham muu thành ltp Ban t chtrc L kS'  nim 75 nàm ngày Thuang binh — 
Lit sT (27/7/1947-27/7/2022). 

- Phi bçp vui pbông, ban, ngãnh lien quan tham muu GiAy mdi, xây dmg 
ni dung, chuong trinb, kjch ban cho bui L. 

- Phi hçip vâi Ban chi buy Quãn sir thj xã va các ngãnh lien quan chuAn bj 
các ni dung pbtc vi,i L dãng huang tai  dài tung nim Lit sL 

- Phi hçip v&i Trung tam V boa — Th thao và Truyn thông thj xa xây 
digmg phóng sir và chuang trInh vn ngh biu din tai  bui l. 
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- Chü trI, phi hçip vâi phông NOi  vii, Üy ban than dan các phithng và các dan 
vi lien quan xét chçn tp th va cá nhãn duqc biu di.rang, khen thuâng ti bui gtp 
mat; Lira chçn 01 Ngu?i có cong tiêu biu phát biu ti bui L. 

- Phi hçp vâi Phông Tài chinh — K hoch xay dung dir toán và tham mini b 
tn kinh phi t chüc bui L. 

2. PhOng Tài chInh - Ké hoch thj xã 
Chü trI, tham muu UBND thj xa can di và b trI ngân sách d thirc hin các 

ni dung tti K hoch. Hrnng dn, kim tra, thanh tra vic si:r diing kinh phi dung 
mlic dIch. 

3. Phông Van hóa và Thông tin thj xã 

Chi do UBND các phithng tang cu?mg cong tác thông tin, tuyên truyên trên các 
phuang tin thông tin di chüng, dài FM, ba phát thanh, cng thông tin diên tCr, các 

trang mng xã hi... kjp thôi, dy dü các chInh sách ilu dãi cüa Dãng, Nba ntrOc di 
vâi Ngui Co cOng vói each ming và các hot dng k nim 75 näm ngày Thrnmg 
binh Lit sT; dc bit là cac hoit dng tii L k nim 75 näm ngày Thuang binh — Lit 
Si. 

4. Phông Ni vu thj xã. 
- Phi hcp vài PhOng Lao dng - TB&XH thj xã và các dan vj, dja phuang 

lien quan xét chQn tp th và cá nhan duçic biu duang, khen thi.thng tai  bui L. 

- Chun bj giy khen, tin thuO'ng Va thirc hin cOng tác khen thuO'ng tii 
bui L. 

5. Van phông HDND&UBND thj xã. 
Phi hcp phOng Lao dng-TB&XH ban hành Giy mi và thirc hin cOng 

tác t6 chüc tai  L k nim. 

6. Ban Chi huy Quân sir thi xã, Cong an thi xa 

- Ban Chi huy Quan si,r thj xã chu trách thim thrc hin các nghi l tii L k 
nim theo quy djnh. 

- COng an thj xä chju trách thim tham mini thi,rc hin cOng tác an ninh trt 
tir tai  bui L. 

A 7. Phong Y te th! xa. 
Tham muu hrnng dn cOng tác phOng chng djch Covid- 19 tai  khu vre 

chüc L k nim; chun bj dy dü thu& men, vt tu y t và chäm sOc các dai  biu 
là thuang birth, beth  binh, than nhân 1it sT v dr L k nim. 

A P A A A . - 8. Trung tam Van hoa - The thao va Truyen thong th xa 
- Phi hçp phông LD-TB&XH, Thj doàn xay dirng chucing trInh van ngh 

(khoâng 30 phut) vâi chü d ca ngcii Dãng, Bác H, ca ngçri các thãnh tIch, cong 
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lao to ln cüa các anh hung dâ hy sinh trong cong cuc xây dirng và bào v T 
quôc. 

- Ph6i hqp vâi Phông Lao dng — TB&XH xay dirng phóng sir v các hot 

dng "Din cm dáp nghTa", cong tác chàm lo báo dam chInh sách di vâi ngui có 
cong vâi each mng trên da bàn thj xã d trinh chiu tai  L k nim. 

- Phi hçmp vâi phông Lao dng — TB&XH chun bj Hi trtthng, am thanh, 
loamáyphicvibuML. 

9. Thj doàn 
- Phi hcmp vOi phông Lao dng — TB&XH hra ch9n 01 dti biu di din cho 

tui tré toàn thj xâ phát biu tai  bui L. 

- Phi hçxp vài Trung tam Van hóa — Th thao và Truyên thông thj xâ xay 
drng chucmng trInh van ngh (khoãng 30 phüt) vói chü d ca ngi Dãng, Báe H& 

ca ngçmi các thành tIch, cong lao to iOn cüa các anh hUng dâ hy sinh trong cong 
cuc xay drng va báo v T qu&. 

10. Uy ban nhân dan các phirô'ng 
- Phi hçmp vOi Phông Lao dng — TB&XH, Phàng NOi  vi xét ch9n tp th, 

Ca nhãn d nghj ChU tjch UBND thj xa khen thumng và d6i tucmng ngu?Yi có cOng 
tiêu biu tham dir bui L. 

- Thông bão cho các thành ph.n duçmc biu ducmng, khen thumng và thành 
phn khách m?yi dn dr bui gp mitt, có mit dUng thmi gian và da dim theo quy 
djnh (co Giy m&i sau). 

Trén day là K hoach t chirc Lé k nim 75 nm ngày Thixcmng binh - Lit si 
(27/7/1947-27/7/2022) trén dja bàn thj xã, yêu cu các phOng, ngành, dcmn vj lien quan, 
LTBND eác phuOng nghiêm tOe trin khai th1rc hin./. 

Noi nhmn: 
- UBND tinh; 
- So Lao dng — TBXH tinh; 
- TI' Thj üy- Ti' HDND thj xA; 
- Chü tjch UBND thj xä; 
- Các PCT UBND thj xA; 
- Các phông, ngành, dan vj cap thj; 
- UBND các phung; 

 

TM. Uv BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH (d b/c) 

 

 

Hoãng Van PhUc 
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