ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CỬU AN
Số: 33 /KH-UBND
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Cửu An, ngày 20 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
ề việc ổ c ức các
t đ g kỷ iệm 75 ăm
Ngày ươ g bi - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Thực hiện Kế hoạch số: 94/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân thị xã An Khê về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).
Nay UBND xã Cửu An xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm
75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022) như sau:
. MỤC ÍCH,YÊU CẦU:
1. Mục đíc :
- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các gia đình liệt sỹ, thương
binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân
tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước “Uống nước
nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
- Tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao ý thức trách
nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Yêu cầu:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có
công và thân nhân của họ. Tuyên truyền sâu rộng, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp
thời các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với
cách mạng.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ với nghi
thức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo công tác phòng chống
dịch Covi-19.
II. N DUN HOẠ
N :
1. ổ c ức dọ vệ si :
Cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân xã tổ chức dọn
vệ sinh khu vực Nhà bia ghi danh liệt sỹ và tượng đài Anh hùng Đỗ Trạc.
2. ổ c ức tọa đàm kỷ iệm 75 ăm gày
ươ g bi - Liệt sỹ và cúng
cầu siêu.
- Thời gian: vào lúc 15 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2022.
- Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Cửu An.
- Thành phần: Lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND- UBMTTQVN, các đoàn
thể, cán bộ, công chức xã Cửu An.
- Số lượng: Khoảng 20 gia đình liệt sỹ.
3. ổ c ức t ắ ế tri trâ các A
ù g iệt sỹ
- Thời gian: vào lúc 19 giờ 00, ngày 27 tháng 07 năm 2022.

- Địa điểm: Tại Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Cửu An.
- Đơn vị chủ trì: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cửu An (có kế hoạch riêng)
2. ổ c ức viế g Nhà bia ghi danh Liệt sỹ và tượ g đài Anh hùng ỗ
r c.
- Thời gian: vào lúc 16 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2022.
- Thành phần: Lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND- UBMTTQVN, các đoàn
thể, cán bộ, công chức xã Cửu An và phường An Phước.
4. Kinh phí:
ổ g ki
í tổ c ức ễ:
7.100.000đ
- Thăm và tặng quà các GĐCS: 21 người x 100.000 =2.100.000đ
- Lễ cúng cầu siêu : 2.000.000đ
-Tổ chức tọa đàm, viếng Nhà bia ghi danh liệt sỹ và tượng đài Đỗ Trạc:
3.000.000đ
I . P â cô g iệm vụ và tổ c ức t c iệ :
1. Mặt tr và các đ à t ể xã.
Mặt trận và các đoàn thể xã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phối hợp
thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tại địa phương, thông tin, tuyên
truyền cho đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 75
năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
2. à
a
iê CSHCM :
Phối hợp với UBND xã tổ chức dọn vệ sinh tại khu vực tượng đài anh hùng
Đỗ Trạc và nhà bia ghi danh liệt sỹ.
3. Cô g c ức H H:
3.1. Cô g c ức P ụ trác L - TBXH:
Chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức các hoạt động ngày Thương binhliệt sỹ; chuyển các phần quà đến các đối tượng chính sách đảm bảo, kịp thời.
3.2. Cô g c ức P ụ trác
H :
Vệ sinh, chỉnh trang khu vực nhà bia ghi danh liệt sỹ và tượng đài anh hùng
Đỗ Trạc, treo băng rôn tuyên truyền ngày thương binh liệt sỹ, thông báo nhân dân
treo cờ từ ngày 26 đến hết ngày 27/7/2022.
4. Cô g c ức Tài chính- kế t á : Chuẩn bị kinh phí để tổ chức ngày TBLS
27/7/2022.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương
binh liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Cửu An./.
Nơi nhận:
- Phòng Lao động TB&XH;(B/c)
- TT Đảng ủy xã; TT.HĐND xã;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ ỊCH

- Mặt trận và các đoàn thể;(P/h)
- Lưu: VT.
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