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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     Số:         /KH-UBND           Hà Trung, ngày        tháng 6 năm 2022 
  

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng  

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) 
 

 

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2022). UBND huyện xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm với 

chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” nhân kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và 

các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tạo thành phong trào hành động cách mạng; tổ 

chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm đạt 

được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 31/5/2022 của 

UBND huyện. 

2. Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền 

thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, các chính sách 

của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng cho cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

 3. Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2022) được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện. 

II. CHỦ ĐỀ “ Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách 

mạng, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – 

Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)”. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

 2. Tổ chức các hoạt động thiết thực bằng các công trình, phần việc cụ thể. Tăng 

cường huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng để góp phần thực hiện tốt các 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhằm phát huy truyền thống đạo lý 

“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh 
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thần của người có công với cách mạng, thông qua 6 nội dung phong trào chủ yếu: (1) 

“Phong trào vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa”; (2) “Phong trào xã, thị trấn làm 

tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”; (3) “Phong trào xây tặng 

và sửa chữa Nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng vườn cây tình nghĩa”; (4) 

“Phong trào nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; (5) “Phong trào 

chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình 

liệt sĩ, người có công với cách mạng”; (6) “Phong trào chăm sóc các công trình ghi công 

liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và các phần mộ liệt sĩ”. 

 3. Tiếp tục tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chương trình giám định 

AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để báo tin mộ liệt sĩ đến thân nhân liệt sĩ. 

 IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC: Từ nay đến hết ngày 31/7/2022. 

 V. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

 1. Đối tượng, hình thức khen thưởng 

 1.1. Đối tượng 

- Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ. 

- Các điển hình tiên tiến là thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. 

1.2. Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương. 

- Giấy khen của Giám đốc Sở lao động – Thương binh & Xã hội, giấy khen 

của Chủ tịch UBND huyện. 

2. Tiểu chuẩn khen thưởng 

2.1. Đối với tập thể 

a) Các xã, thị trấn: 

- Tổ chức phát động thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. 

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm được giao tại Kế 

hoạch 109/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện. Đảm bảo tốt 3 nội dung thi 

đua tại mục III Kế hoạch này, có số liệu, minh chứng cụ thể về từng nội dung.  

b) Các cơ quan, đơn vị: 

- Thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm được giao tại Kế hoạch 109/KH-

UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị khác không được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch 

109/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện, chủ động thực hiện tốt 3 nội dung 

thi đua tại mục III Kế hoạch này, có số liệu, minh chứng cụ thể về từng nội dung. 

- Các điển hình tiên tiến là gia đình liệt sĩ, gia đình người có công có nhiều đóng góp 

cho phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

2.2. Đối với cá nhân 
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- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc người trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 109/KH-UBND 

ngày 31/5/2022 của UBND huyện.  

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc người trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị không được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 

31/5/2022 của UBND huyện hoặc các cá nhân khác thực hiện tốt 3 nội dung thi đua 

tại mục III Kế hoạch này, có số liệu, minh chứng cụ thể về từng nội dung. 

- Các điển hình tiên tiến là người có công với cách mạng có nhiều đóng góp 

cho phong trào địa phương; điển hình trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

3. Số lượng khen thưởng (có văn bản hướng dẫn riêng) 

3.1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, Giấy khen của Giám 

đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội 

Căn cứ mức độ thành tích đạt được, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 

hoặc đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tặng giấy khen cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua.  

3.2. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương khen thưởng 

Căn cứ mức độ thành tích đạt được, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh hoặc cấp Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân, gia đình người 

có công, người có công tiêu biểu xuất sắc trong số những tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện hoặc Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội khen thưởng. 

4. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Thủ tục hồ sơ đơn giản theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các 

văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (có văn bản hướng dẫn riêng). 

5. Ngoài khen thưởng của huyện, tỉnh và Trung ương; các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn quy định riêng việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh – Liệt sĩ. 

6. Kinh phí khen thưởng: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên 

truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các 

tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt thi đua lập thành tích xuất sắc 

chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ và tuyên truyền Pháp lệnh ưu 

đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 
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phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng. Tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đợt thi đua. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị 

Căn cứ nội dung kế hoạch này tổ chức phát động đợt thi cao điểm đua lập 

thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ phù hợp 

với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Thẩm định, tham mưu nguồn kinh phí tổ 

chức đợt thi đua. 

4. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện 

Phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện; phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội 

tổng hợp, tham mưu bình xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong đợt thi đua./. 
 

Nơi nhận: 
- Các sở: Nội vụ, Lao động - TB&XH (b/c); 

- Ban TĐKT tỉnh (b/c); 

- TTr. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Các thành viên HĐTĐKT huyện (t/h); 

- Các phòng chuyên môn và tương đương,  

đơn vị trực thuộc UBND huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h); 

- Lưu: VT, NV.   

  KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Hoàng Văn Long 
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