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CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 

Dc Ip - Tu' do - Hnh phüc 

Van Lang, ngày ,3 tháng 6 nám 2020 

KE bACH 
T chirc các hot dng nhân dp k nim 73 nám 

Ngày Thwong binh —  Lit si (27/7/1947  — 27/7/2020) 

Thirc hin K hoach s 64/KH-UBND ngày 09/4/2020 cüa Uy ban nhân dan 
trnh Lng San ye to churc các boat dng nhân djp kST nim 73 nàm Ngày Thucmg 
binh — Lit si (27/7/1947 — 27/7/2020). 

Uy ban nhân dan huyn Van Lang xây d'çrng k hoach  th chirc các boat  dng 
k nim 73 näm Ngày Thuang binh — Lit sT (27/7/1947 — 27/7/2020) trên dja bàn 
huyn nhu sau: 

I. MUC JMCH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Nhäm ghi nhó, ton vinh cong lao to lan cüa các anh hung lit si, thuang 
binh, bnh binh, gia dInh ngi.thi có cOng vôi nuac trong cuc kháng chin giâi 
phóng dan tc Va bão v To quôc; giáo diic và phát buy truyn thng "Uéing nircc 
nha nguôn", "Den cm dáp nghTa" cüa toàn Dâng, toàn dan ta; 

- Tuyên truyn sâu rng nhim nâng cao nhn thüc và t chüc thirc hin dy 
dü các chü tnrang, chInh sách cüa Dãng và Nhà nuâc ye ixu dãi nguai có cong vOi 
cách mng, thông qua do giáo diic truyên thông yêu rnthc, chü nghia anh hi'ing 
each mng cho can b, dàng viên và các tang lap nhân dan, nhât là the h tré; 

- Dy manh  phong trào "Dn cm dáp nghia" huy dng ngun lirc trong xã 
hi gop phãn thirc hin tOt các chü trucrng, dumg lOi cüa Dàng, chInh sách, pháp 
lut cüa Nhà nithc ye cOng tác chäm soc ngu1i có cong vâi cách mng. 

2. Yen cu 

- Tip tic dy manh  cong tác chäm sóc, dn an dáp nghia d& vai ngui có 
Cong và than nhân cüa h9, tuyên truyên sâu rng và to chüc triên khai thrc hin 
dy dü, kjp th?ii các chê d chInh sách ixu dãi cüa Dâng và Nhà nrnrc dôi vói ngu&i 
có cOng vâi cách mang; 

- Các co quan, ban, ngành, doàn th, các t chüc chInh tn - xã hi t chüc 
các hoat dng thiêt th1rc, cij the dé tt cà ngixôi có cOng và than nhan cüa h9 dêu 
duqc quan tam chäm sóc, on djnh ye 4t chat, dixçic dng viên ye tinh than; 

- Dam bâo si phi hçip lien ngành ch.t chê trong qua trinh t chüc thçrc hin 
các boat dng. 

H. NQI DUNG HOJT DQNG 

1. COng tác tuyên truyn giáo diic 
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- fMy manh  cong tác tuyên truyn bng nhiu hInh thüc phong phi trên cac 
phucing tin thông tin di ching v truyn thng ljch sir each mng, nghia, cOng 
lao to l&n c1ia 1it sT, thuong binh, ngithi có cOng vOi each m.ng trong các cuc 
khng chin và chin tranh bâo v To quôc cüa dan tc; 

- Tip tiic tuyên truyn, ph bin các van ban, chInh sách cüa Dâng va Nha 
nixóc di viii nguñ có cong vci each m1ng; 

- Treo bang zôn, kh.0 hiu; tuyên truyn luu dng; phãn ánh cac tin bâi, các 
chuyên m1ic trên các phuang tiên thông tin dai  chüng ye các hoat  dng kST nim 73 
näm Ngày Thucmg binh -Lit si; 

- Lira ch9n các cá nhân din hmnh, t.p th lam t& cOng tác chäm soc ngu?ii 
có cong vó'i each mng, tIch cire tham gia phong trào den an dáp nghia a các ca 
quan, dan vj và nhân dan trong huyn; gucing thuang binh, bnh binh, gia dInh 1it 
si vixçit khó lam kinh tê giói, cOng tác xã hi tOt dé khen thithng. 

2. Cong tác chäm soc ngtrô'i Co cOng và dn o'n dáp nghia 

- Thirc hin dy dü, kjp thai các ch d, ehInh sách d& vâi thuang bnh 
binh, gia dInh lit si và nguOi cO cOng vâi each mng, nhu: diêu chinh trçl cap cho 
cac di tuçing nguôi có cOng. tO ehüc khám sirc khOe, dua nguai có cOng di diêu 
duOng tp trung; thirc hin ché d diêu duO'ng tai  gia dIrih, chO d trci cap ixu dãi 
giáodiic...; 

- Tip tijc dy manh  phong trào toãn dan chäm soc thuang binh, bnh binh, 
gia dmnh 1it si và ngixäi có cOng. Vn dng các cá nhân, các to chüc kinh th - xã 
hi hixàng üng tham gia, dóng gop, to chie các hot dng tInh nghia thi& thuc, 
hiu qua nhu xây dirng nhà tInh nghia, tng sO tiêt kim, h trçi si'xa cha nha a, 

giiip dc ngày cong lao dng dOi vai gia dmnh ngixii có cOng có hoàn cành khó 
khän. Xây dirng 02 nhà tInh nghia cho nguai có cong trén dja bàn xã Tan Mi, 
Nhac K theo kê hoach; 

- Rà soát các h gia dInh chInh sách nguai có cong có hoàn cành khó khàn 
ye dai sOng d cO k ho.ch huy dng, 4n dng toàn xã hi tham gia giüp dôr, 
chäm soc ho trç; tng sO tiêt kim, dO dcmg sinh hoat  dam bào h gia dInh chInh 
sách nguôi có cOng có müc song bang hoc cao han mirc sOng trung bInh so vâi 
ngi.thi dan noi cu tilt; 

- Vn dng thuangbinh, bnh binh, gia dInh 1it si, nguai có cong vai each 
mng phát buy truyen thông yêu nuâc, que huang, truyên thông tOt dep cüa gia 
dInh nO lire vixçit khó vran len; 

- Tip tiic vn dng, üng h dóng gop xây dirng Qu "Dn an dáp nghia" 
nâm 2020 trong toàn huyn. 

3. Cong tác m, nghia trang lit si và các cOng trInh ghi cong lit si 

Thirc hin t& cOng tác bâo v, chàm soc và tu b nghia trang, m liêt si và 
các cong trmnh ghi cong lit si, coi day là nhim vii thiiông xuyen, dam bão nghia 
trang lit si và các cong trInh ghi cOng lit si trên dja bàn huyn dixçic các t chüc 
doàn thanh then, cac nhà trtthng, các tO chüc Ca nhân chäm sOc thuang xuyên. Phi 
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hçp vói Sà Lao dng - Thuang binh và Xã hi si'ra chüa, nâng cp Nghia trang 1it 
si huyn theo kê hoch. 

4. Cap, phát qua cho thtrong binh, bnh binh, gia dInh 1it si, ngirôi có 
cong 

Lp dir toán, danh sách di tLxqng nguii có cong nhQ..n qua 27/7/2020 cüa 
Chü tjch nucc, cüa tinh dam báo dñng dôi tuqng, dimg chê d duqc huâng. Tip 
nh.n, cap phát qua cho thrnmg binh, bnh binh, gia dInh 1it si, nglx?Yi Co cOng 
xong truóc ngày 15/7/2020. 

5.T chu'c dira, don ngirôi Co cong vó'i cách mng tiêu biu tham dir Hi 
nghj biêu duro'ng ngirôi có cOng vó'i cách mng tiêu biêu toàn quc (Theo 
chwo'ng trInh cia tInh). 

6. T chfrc L trao Huân chtroiig dc 1p  cho 03 gia dInh 1it si 

- Thii gian t chirc vào lUc 8 gRi 00 phit sang ngày 16/7/2020; 

- Dja dim t chirc: Ti PhOng h9p nhà B tri,i s& UBND huyn; 

- Thành phn dix: Thumg trirc Huyn üy, TT HDND, 1nh d.o UBND, 
UBMTTQ huyn, dai  din lãnh dto mt so ca quan, dcin vj; dti din lãnh dao 
Dãng ñy, UBND xã Bäc Vit, Hoàng Vit; dai  din than nhân 03 gia dmnh duçic 
nhn Huân chuang dc l.p; 

- Chucing trinh trao tng (Co chwo'ng trInh rieng; 

- Dan vj chü trI. PhOng Ni vii chü tn phi hcp vri PhOng Lao dng, 
Thucrng binh, Xã hi — Dan tc huyn, Van phOng HDND va UBND huyn. 

7. T chfrc di thãm, tng qua các gia dInh chInh sách ngirO'i có cong 

- Di trçing thäm hOi tng qua: Thuong binh, bnh binh, ngixri hoat dng 
kháng chin bj nhim ch.t dc hóa h9c, than than 1it si dang hu&ng trçi cap hang 
tháng; 

- Th,i gian t chirc thàm, tang qua: Ngày 17/7/2020; 

- Các xa dn thàm, t.ng qua t.i các gia dInh chInh sách trên dja bàn xä Bc 
Vit và thj trãn Na Sam, môi &m vj thám 02 gia dIih (do xã lira ch9n); 

- Müc qua t.ng: 1 .000.000dlsuât ttin mt 800.000d, qua tn giá 200.000d 

- Thành phn doàri dai  biu huyn di thm, tang qua: T chüc thãnh 2 doân 
di trong buôi sang, c11 the: 

Doàn 1. Thành phn: Dti din Länh dio Thu&ng trirc Huyn üy lam Trtxàng 
doàn, các thành viên gôm: Di din länh dto UBMTTQ, Ban Chi huy Quãn s1r 
huyn, PhOng Lao dng, Thrnmg biith, Xã hi — Dan tc huyn, Huyn doàn, 
Phóng viên Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông huyn. 

+ Di thäm các gia dInh tii thi tr.n Na Sm. 

+ Doàn tp trung inc 8 gii 00 phüt ngày 17/7/2020 tai  Huyn üy. 

+ Phucing tin: Xe ô tO Huyn üy. 
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Doàn 2. Thành phAn: Di din Länh dio UBND huyn lam Trithng doãn, 
các thành viên gôm: Dti din länh do Phông Lao dng, Thucing birth, Xã hi — 
Dan tOe  huyn,  HOi  Lien hip phii nU huyn, Cong an huyn, HOi  C%ru chiên binh 
huyn. 

+ Di thám các gia dInh ti xã B.c Vit. 

+ Doàn t.p trung lác 7 gi 30 phüt ngày 17/7/2020 ti UBND huyn. 

+ Phucrng tin: Xe ô to UBNID huyn. 

- Thành phn c.p xã tham gia cng doàn cüa huyn: Mi xä cü 01 dai  din 
lânh dao  Dãng üy, UBND và 01 cong chirc V}IXH. 

8. T chfrc dâng hiro'ng, thp nn tn an tu*ng nim các anh hung Iit si 
tai Nghia trang 1it si và Khu liru nim d/c bang Van Thii 

8.1. Dâng hu'ong tçii Nghia frang lift si 

- Thành phn: Ban Chip hành Dâng bO huyn, thnh dio các phông, ban, 
ngành, doàn the, dmi vi lrc luçmg vu trang trén dja bàn huyên. 

- Th?Yi gian: 7 gii 30 phüt, ngày 21/7/2020; 

- Dja dim: Ti Nghia trang lit si huyn; 

- Don vj chü trI. Phông Lao dng, Thtrong binh, Xã hOi  - Dan tOe  huyn chü 
trI phôi hqp v&i Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông huyên. 

8.2. Dâng hwo'ng 4iiKhu iwu n4m ikng chIHoàng Van Thi 

* Thànhphn: 

- Cp huyn: Ban Chp hành Dáng bO huyn, lãnh d?o  các phOng, ban, 
ngành, doàn the, don vj 11rc krçing vu trang trên dja bàn huyn; 

- Xã Hoàng Vn Thii: Lãnh dao  Dãng üy, HDND, UBND, UBMTTQ xã. 

* Thai gian: 9 gir 00 phüt ngày 2 1/7/2020. 

* D/a dié'm: T?i  Khu li.ru nim dng chi Hoàng Van Thii ti xa Hoàng Van 
Thi. 

- Dan vj chi trI. Trung tam Van boa, Th thao và Truyn thông huyn. 

8.3. ni chá'c thip nln tn an các anh hang lift si 

- Thành phn: Thing tr1rc Huyn üy, Thu&ng trrc HDND, länh dto UBND 
huyn, länh d.o UBMTTQ huyn, di din lãnh do và can bO,  cong chüc, viên 
chüc, các cci quan, ban, ngành, doàn the huyn; can bO,  chiên si 11rc lucmg vu trang 
dóng frên dja bàn huyn; doàn viên thanh niên cüa các xã, thj tràn, các cc quan, 
donvj; 

- ThOi gian, dja diem: 19 gi 30 phüt ngày 26/7/2020 t?i  Nghia trang lit sT 
huyn. 

- Dan vj chñ trI: Huyn doàn. 

ifi. KINH PHI TffçC HIN 
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Theo chic nàng rihim vi dixcrc phãn công, các Cu quail, dun vj chü dng 
xây dirng dir toán kinh phi si'r diing ngun kinh phi dâ diiçic giao d1r ton nàm 2020 
dê thirc hin nhim vii, nguôn kinh phi bô tn tü ngân sách nhà ntthc và ngun kinh 
phI xã hi hóa khác. 

IV. TO CHU'C THTJ'C HIN 

1. Phông Lao dng, Thtro'ng binh, Xã hi — Dan tc huyn 
- Chü trI ph& hçip v1i các Cu quan dun vj có lien quail, UBND các xa, thj 

trn to chüc triên khai th%rc hin các hoat dng k nim 73 11am Ngày thuung binh 
- Liêt sT (27/7/1947 — 27/7/2020); 

- Lp danh sách, dir toàn qua cña Chü tich  nithc, cüa Tinh tng cho các gia 
dInh cbInh sách nguñ có công; tiêp nhn qua và phôi hcp vai UBND các xa, thj 
trn to chüc trao qua den các gia dInh chInh sách ngtthi có cong dam bâo dImg dOi 
tucng, kjp th?yi gian; 

- Chun bj các 1oi qua tng cho doàn di thärn höi, tng qua các di tuang 
chInh sách ngithi có công; chuân bj vông boa, lê viêng nghia trang 1it si và thäp 
nn tn n tai  NghIa trang 1it sT huyn. Diêu hânh Lê viêng NghTa trang lit si 
huyn 

- Tham miru trin khai vn dng thu, np dóng gop Qu "Dn on dáp nghia" 
theo quy djnh. Hithng dan UBND các xã, th trân thirc hin day dü, kjp thôi các 
chê d, chinh sách dôi vi thuong binh, bnh binh, gia dInh 1it si và ng.thi có 
công; 

- Tng hçip k& qua t chüc các hoat dng k nim 73 näm Ngày Thucing 
binh - Lit si (27/7/1947 - 27/7/2020) trên dja bàn huyn, báo cáo Sâ Lao dng — 
Thucrng binh và Xä hi tinh và UBND huyn. 

2. Van phông HDND và IJBND huyn 

- Ban hành giy m1i các thành ph.n dir L ving Nghia trang 1it si va L 
dâng huang Khu luu nim dông chI Hoàng Van Thii; 

- Bô trI xe doàn di tng qua ti xã B.c Vit, thj trn Na Sm; disa don lành 
dao dir L dâng huang tai  Khu luu nim dông chI Hoàng Van Th%i; L viêng Nghia 
trang 1it si huyn. 

3. Phông Tài chInh — K hoich huyn 

Phi hçp vâi Phông Lao dng, Thuang binh, Xã hi — Dan tc huyn va các 
co quail, dun vj thâm djnh dir toán kinh phi cho các hot dng theo kê hoch. 

4. Phông Ni viii 

Chü trI, phôi hqp vol Phông Lao dng, Thuong binh, Xä hi — Dan tc 
huyn t chüc trao Huãn chuong dc 1p cho các gia durih 1it si. 

5. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông huyn 

- Thrc hin t& cong tác tuyên truyn, ph bin các chü truong dung 1i cüa 
Dãng, chInh sách pháp lu.t cüa Nba nuOc ye các chInh sách uu dãi dôi vol nguôi 
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có cong. Vit các tin, bài, các chuyên miic v các hoat dng dn on dáp nghia; 
gucing thuang binh, bnh binh, gia dmnh 1it si và nguM có cOng tiêu biêu lam kinh 
t giOi tuyên truyn trên h thng ba truyên thanh và chuyên mic truyên hInh cap 

huyn; 

- Chü tn phi hçTp vói các co quan ban, ngành, doan th có lien quan t chüc 
các hot dng nhân k) nim ngày thrnmg binh, lit Si; tuyen truyên bang panô, 
bang zôn, kh.0 hiu ye ngày thu(mg binh lit Si; 

- Dam bâo cong tác trang trI, tang am, boa dài và nhc chiêu hn tCr si tai  l 
ving Nghia trang 1it si và L dâng humg tai  Khu hiu nim dông chI Hoàng Van 
Thi. Chu.n bj hoa, l và diêu hành Lê dâng huong tii Khu liru nim dông chI 
Hoàng Van Thij. 

6. Huyn doàn Van Lang 

- Chü trI phi hçp vói Trung tam Van baa, Th thao và Truyn thông huyn, 
Phông Lao dng, Thuong binh, Xã hi — Dan tc huyn xây dimg chuong trInh 
dang huong, thp nên tn an các 1it si tai  Nghia trang lit si huyn vào tôi ngày 
26/7/2020. Diêu hành chucmg trmnh thäp nên tn an ti Nghia trang lit si huyn. 

- Chi dao  các chi doàn cü doàn viên, thanh niên tham gia d9n dçp v sinh 
nghia trang 1it si vào sang ngày 20/7/2020 theo hrnrng dan cüa quãn trang. 

7. Ban Chi huy Quân sir huyn 

- Phi hçip vii Phông Lao dng, Thixcmg binh, Xã hi — Dan tc huyn và 
các ngành lien quan tiêp tiic xem xét giãi quyêt nhüng ton d9ng ye chinh sách sau 
chiên tranh và nhung chInh sách mâi dam bão kjp thii, diing dôi tiiqng, ding tiêu 
chuân gop phân lam tot chInh sách hu phuung quân dci; 

- B trí Di tiêu binh phic vi L ving Nghia trang lit si huyn 7 gi? 00 
phi.'it sang ngày 21/7/2020 và lüc 19 gi1 00 phñt tôi 26/7/2020. 

8. Phông Giáo diic và Dào tio huyn, Trir?rng THPT Van Lang 

T chüc tuyên truyn, giáo dic khoi dy nirn tir hào dan tc di vâi dôi ngü 
can b, giáo viên, nhan viên và h9c sinh ye tinh than yêu nixOc, truyên thng cách 
mng, nhttng cOng hiên, hy sinh cüa các anh hiing lit si va ngithi có cOng vvi cách 
mng. Chi dao  các don vi tru?mg h9c dóng trên dja bàn xa Trñng Khánh, Thiiy 
Hñng, Thanh Long, Hi Hoan, Tan Thanh, Tan M5 phôi hçip vói UBND các xa t 
chüc d9n dp v sinh tai  nhà bia tu&ng nim và bia ghi ten lit si sch s tnxâc 
ngày 23/7/2020. 

Cong doàn ngành Giáo d1ic và Dào tio huyn phát dng trong ngành thäm 
hói, tng qua, dng viên gh'ip dc các gia dinh giáo viên, cOng nhan vien, hçc sinh 
thuOc gia dmnhchinh sách ngi.rôi Co cong. 

A . A A 9. Be ngh UBMTTQ va cac doan the huyçn 

TIch circ tuyên truyên, van dng doàn viên thanh niên, hi vien, cá nhân 
tham gia các hot dng k nim 73 nm Ngày Thuorng binh - Lit Si (27/71947 — 
27/7/2020); to chcic các hot dng thiet thirc giüp di các gia dmnh chInh sách có 
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hoàn cãnh khó khän. PMi hçip vi các cci quan d(m vj có lien quan 4n ding, üng 
ho Qu5r "Den on dáp nghia". 

10. Uy ban nhân dan các xã, thj trn 

- Can cir k hotch cüa huyn, xay dirng k hoch và t chüc trin khai các 
hoat dng kSr nim 73 näm Ngày Thuong binh — Lit si (27/7/1947 — 27/7/2020); 

- B trI cong chüc nhn kinh phi chi trg c.p, qua cho các di tuçing chInh 
sách nguii có công, dam bâo trg cap và chuyên qua tang den tn tay ngu?i có cong 
tnrâc ngày 20/7/2020 theo ljch cüa Phông Lao dng, Thuong binh, Xã hi — Dan 
tc huyn; 

- Giao cho UBND các xa, thj trn tOy diu kin ci th t chirc t9a dam, gp 
mt các gia dmnh chinh sách dê on lai  truyên thông hào hung cña dan tc; 

- DM vOi các xã: Trimg Khánh, Thiiy Hung, Thanh Long, Hi Hoan, Tan 
Thanh, Tan M có nhà bia tithng nim và bia ghi ten lit si dam bâo cong tác v 
sinh sch sê truâc ngày 23/7/2020. To chirc Lé dâng huong dam bào trang trçng, 
tiêt kim the hin sir tn an dôi vOi các anh hi'mg lit Si; 

- Xã Bc Vit, thj trn Na Sm: Lira ch9n, l.p  danh sách các gia dInh chInh 
sách gi'ri ye Phông Lao dng, Thucing birth, Xã hi — Dan tc huyn trithc ngày 
10/7/2020 dê doàn cüa huyn den thäm, ttng qua; 

- T chüc vn dng, xây dirng Qu5' "Dn on dáp ngliia" tü các co quan, don 
vj, doanh nghip, các cá nhân cn b, cOng nhan, viên chüc và các tang lrp nhân 
dan dóng tren dja ban. Quân l và sir ding Qu5 theo dung quy djnh tai  Nghi. djnh 
s 45/2006/ND/CP ngày 28/4/2006 cüa ChInh phU ye vic ban hành Dieu l xay 
dijng, quãn l Qu "Den on dáp nghia"; 

- Tng hcip báo cáo k& qua t chüc các hot dng kr nim 73 näm Ngày 
Thuong binh — Lit si v UBND huyn (qua Phông Lao dng, Thuong binh, Xã 
hi — Dan tc huyn) truóc ngày 30/7/2020. 

Trên day là k hoch t chüc các hoat dng kS'  nim 73 näm Ngày Thuong 
binh — Lit si (27/7/1947 — 27/7/2020) trên dja bàn huyn. Dê nghj CáC co quan, 
don vj, UBND các xã, thj trãn phôi hcip to chüc trien khai thrc hin./. 

No'inhln: 
- Sà LDTB&XH tinh; 
- TT Huyn üy (B/c) 
- TT HDND huyn; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- PhOng LDTBXHDT huyn (4b); 
- Các co quan, ban nganh, doàn the, 
lirc hrçmg vu trang huyn; 
- UBND các xã, U; 
- C,PVP; 
- Luu: VT. 
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