
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN LAI CÁCH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:         /KH-UBND Lai Cách, ngày  01  tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ

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

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 
75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); Kế hoạch số 936/KH-
UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 69/KH-UBND 
ngày 22/6/2022 Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng, về việc tổ chức hoạt động kỷ 
niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), UBND thị trấn Lai 
Cách xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy 

đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có 
công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ 
trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp 
phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ được tổ chức trang 
trọng, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Công tác tuyên truyền
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022 đến tháng 7/2022.
Bộ phận chủ trì: Văn hóa- Thông tin, Đài phát thanh thị trấn, phối hợp với bộ 

phận Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, đoàn thể liên quan, các cơ 
sở thôn, khu dân cư trên địa bàn thị trấn. Nội dung:

 - Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về ưu đãi người có công với cách mạng; ý nghĩa, mục đích của ngày Thương 
binh, liệt sĩ và phong trào Đền ơn đáp nghĩa; gương điển hình người tốt việc tốt 
trong công tác người có công với cách mạng; người có công vượt khó vươn lên 
làm kinh tế giỏi, đặc biệt là những tấm gương thương binh nặng... 

- Tuyên truyền về công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ và người có công với cách mạng.
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- 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 phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện.

2. Tổ chức đến thăm hỏi tri ân đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình 
liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 
Liệt sĩ.

- Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà của Đảng ủy- HĐND-UBND thị trấn 
cho người có công và gia đình chính sách tiêu biểu (hoàn cảnh khó khăn hay ốm 
đau). Mỗi cơ sở thôn, khu dân cư chọn từ 01 đến 02 trường hợp tuỳ theo số đối 
tượng của thôn, khu mình để đoàn đi thăm tặng quà. (Mức dự kiến: Bằng tiền mặt 
300.000,đ/ xuất; quà hiện vật trị giá 50.000,đ).

- Triển khai thực hiện tốt việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy 
– HĐND-UBND tỉnh cho các đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, 
đúng đối tượng trước ngày Thương binh - Liệt sĩ:
Dự kiến mức quà tặng cho các đối tượng chính sách:

-  Quà Chủ tịch nước tặng các đối tượng chính sách 320 xuất = 
96.300.000,đ. 

-  Quà của Tỉnh uỷ- HĐND- UBND tỉnh cho tất cả các đối tượng chính sách 
337 xuất =168.500.000,đ. Quà hiện vật(trị giá 350.000,đ/xuất): 337 xuất.
-  Quà của Đảng uỷ- HĐND- UBND- UBMTTQ thị trấn Lai Cách:
+ Quà tặng các đối tượng chính sách: 338 xuất x 100.000,đ= 33.800.000, 

đồng.
+ Thăm tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu (hoặc hoàn cảnh khó 

khăn), dự kiến 26 xuất x 300.000,đ= 7.800.000,đ; quà hiện vật 26 xuất (trị giá 
50.000, đ/xuất=1.300.000,đ). Tổng kinh phí: 9.100.000,đ (Chín triệu, một trăm 
nghìn đồng)

+ Kinh phí chè nước cho các thôn, khu dân cư tổ chức gặp mặt các đối 
tượng chính sách dịp 27/7/2022: 13 thôn, khu = 5.100.000,đ (Năm triệu, một trăm 
nghìn đồng).

Thời gian: Trước ngày 23/7/2022.
Bộ phận chủ trì: Lao động – TBXH thị trấn.
Bộ phận phối hợp thực hiện: Kế toán- Tài chính, Văn phòng UBND- HĐND 

thị trấn, các ngành đoàn thể của thị trấn và các bộ phận có liên quan.
3. Chỉ đạo tổ chức và triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với 

người có công theo đúng quy định của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 
09/12/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu 
đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 
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4. Tập trung sửa sang, quét dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên Nghĩa 
trang liệt sĩ, cắm lại hoa trên các phần mộ tại Nghĩa trang.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 15/7/2022 đến tháng 20/7/2022.
Bộ phận thực hiện: Đoàn Thanh niên phối hợp các nhà trường, người trông 

coi Nghĩa trang liệt sĩ.
Bộ phận phối hợp: Các ban ngành đoàn thể liên quan.
III. TỔ CHỨC LỄ CẦU SIÊU, DÂNG HƯƠNG, THẮP NẾN TRI ÂN.
Tổ chức Lễ cầu siêu, Lễ dâng hương - thắp nến tri ân các Anh hùng liệt 

sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn vào 17 giờ chiều ngày 26/7/2022. 
UBND thị trấn chủ trì 
Bộ phận phối hợp: Lao động – TB&XH, Văn phòng HĐND-UBND thị 

trấn, Ban chỉ huy Quân sự, Công an thị trấn, Đoàn thanh niên và các ngành 
đoàn thể liên quan:

1. Kinh phÝ tæ chøc lÔ th¾p nÕn tri ©n t¹i nghÜa trang liÖt sÜ (ChiÒu tèi 
26/7/2022):

 Ban TBXH chuÈn bÞ lÔ viÕng+ nÕn th¾p tri ©n(CÇu siªu) + h¬ng hoa(dù chi):

1 NÕn cèc ®¹i (02 hép)     160.000,®
2 NÕn nhá th¾p mé(19 hép)  1.520.000,®
3 H¬ng th¾p mé (2 tuÇn h¬ng)     300.000,®
4 Vßng hoa to(xÕp h×nh sao vµng)     200.000,®
5 L½ng hoa 2 tÇng ®Ó kú ®µi(2 l½ng) 1.600.000,®
6 M©m hoa qu¶(bµy h×nh thøc nghi lÔ)    800.000,®
7 TiÒn vµng(300.000,)+quÇn ¸o m· c¸c lo¹i (212 bé) 5.812.000,®
8 Ngùa (03 ngựa mã) 1.500.000,®
9 Hai m©m B¸nh kÑo(bµy h×nh thøc nghi lÔ) 800.0000,®
10 M©m níc Lavi(01 m©m) 250.000,®
11 M©m bia, níc ngät(01 m©m) 600.000,®
12 Mét cau, trÇu+ thuèc l¸      40.000,®
13 Rîu (01 chai)    40.000,®
14 Diªm (30 bao)      30.000,®
15 M©m x«i    350.000,®
16 Gµ ta (kho¶ng 3kg)    360.000,®
17 Giß lôa(1kg) 250.000,®

Céng:    14.612.000,®

2. Tæ chøc: 

      Cán bộ VHTT đặt băng zon, tít chữ “ Lễ dâng hương- thắp nến tri ân các
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anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 
27/7/2022)

Thµnh phÇn ®¹i biÓu vÒ dù: 
-L·nh ®¹o §¶ng uû, thêng trùc H§ND, UBND, C«ng chøc, C¸n bé chuyªn 

tr¸ch thuéc UBND; c¸n bé HTX dÞch vô N«ng nghiÖp thÞ trÊn.
-Thêng trùc c¸c ngµnh, ®oµn thÓ x· héi ThÞ trÊn.  
- CÊp uû, Bí thư chi bư trëng th«n, khu dân cư trªn ®Þa bµn ThÞ trÊn.
- C¸c nhµ s trô ch×, Thượng toạ, đại đức c¸c chïa trªn ®Þa bµn ThÞ trÊn.
- §¹i diÖn th©n nh©n c¸c gia ®×nh liÖt sÜ.
- Toµn thÓ c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n trong ThÞ trÊn.
3. Ch¬ng tr×nh hµnh lÔ:
- PhÇn lÔ cÇu siªu- Do c¸c nhµ s ®¶m nhËn (Dù kiÕn b¾t ®Çu tõ 17 giê)
- PhÇn lÔ d©ng h¬ng tëng niÖm c¸c anh hïng, liÖt sÜ: §¹i biÓu tËp trung 

tríc cæng nghÜa trang liÖt sÜ, chØnh ®èn trang phôc- ®i thêng bíc vµo ®µi 
NTLS, ®Æt vßng hoa, d©ng h¬ng.

- Chµo cê, tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, ®äc lời viếng.
- Chñ tÞch héi CCB thÞ trÊn ®äc lêi tù sù ghi nhí c«ng ¬n c¸c Anh hïng LiÖt 

sÜ.
- BÝ th ®oµn TNCSHCM ®äc lêi tri ©n thÕ hÖ trÎ nèi tiÕp cha, anh, x©y dùng 

quª h¬ng Lai C¸ch giµu ®Ñp v¨n minh. §oµn thanh niªn bè trÝ ®oµn viªn ®¶m 
nhËn phÇn th¾p nÕn tri ©n vµ 05 ®/c cã mÆt tríc 15h ngµy 26/7/2022 ®Ó x¾p xÕp, 
trang trÝ kú ®µi (bè trÝ 04 bµn trªn kú ®µi). 

- L·nh ®¹o UBND thÞ trÊn ®äc lêi viÕng.
- Ban C«ng an bè trÝ lùc lîng(Cö 05 ®ång chÝ) ®¶m b¶o an ninh trËt tù buæi 

lÔ vµ tr«ng coi ph¬ng tiÖn. 
- BCH Qu©n sù chuÈn bÞ lùc lîng tiªu binh, ríc vßng hoa(Cö 06 ®ång 

chÝ); phèi hîp cïng Ban C«ng an bè trÝ lùc lîng ®¶m b¶o an ninh trËt tù buæi lÔ 
vµ tr«ng coi ph¬ng tiÖn.

- Ban VHTT, §µi truyÒn thanh chuÈn bÞ ¸nh s¸ng, loa ®µi phôc vô buæi lÔ.
- BÕ m¹c buæi lÔ, c¸m ¬n c¸c vÞ ®¹i biÓu vÒ th¾p nÕn tri ©n.
 4. Thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh: 
- B¾t ®Çu tõ 17 giê 00 phót ngµy 26 th¸ng 07 n¨m 2022 ®Õn khi kÕt thóc 

buæi lÔ. 
    - §Þa ®iÓm:  T¹i NghÜa trang LiÖt sÜ thÞ trÊn Lai C¸ch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí 

trong dự toán ngân sách thị trấn năm 2022 và các nguồn huy động khác. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn
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Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lai Cách tổ chức tuyên 
truyền, phát động đến các ngành đoàn thể, hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng 
ứng các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa ở các cấp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm 
của từng cá nhân đối với người có công với cách mạng. Trên cơ sở đó tạo thành 
các phong trào sâu rộng trong các Hội, Đoàn thể và quần chúng Nhân dân về công 
tác Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn.

Chủ trì và phối hợp với các ngành đoàn thể liên quan vận động ủng hộ quỹ 
Đền ơn đáp nghĩa.

3. Các ngành đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội thị trấn, các bộ phận 
liên quan

Đề nghị các ngành đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với bộ phận Lao đ
ộng- Thương binh và Xã hội, các bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động kỷ 
niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác 
đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

3. Các cơ sở thôn, khu trên địa bàn thị trấn
- Căn cứ nội dung của Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Phối hợp cùng bộ phận LĐ-TBXH, thực hiện tốt việc chuyển quà của Chủ 

tịch nước, của Tỉnh, của Thị trấn cho các đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, 
đầy đủ, đúng đối tượng trước ngày 23/7/2022.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh, liệt sĩ. Các bộ phận liên quan, các thôn, khu trên địa bàn thị trấn triển khai 
thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ 
ban nhân dân thị trấn để xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Phòng Lao động- TB&XH;
- Thường trực Đảng uỷ; HĐND thị trấn
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Các ngành, đoàn thể thị trấn;
- Các thôn, khu dân cư
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Mạc
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