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XÃ SONG AN
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Song An, ngày 09 tháng 7 năm 2019
KẾ HOẠCH
t đ g kỷ iệm 72 ăm gày
(27/7/1947 – 27/7/2019 )

ươ g bi

iệt sỹ

Thực hiện Kế hoạch số 59 /KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thị xã An Khê về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương
binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019);
Thực hiện Công văn số 305/LĐTBXH-NCC ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Phòng
Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã An Khê về việc triển khai các hoạt động kỷ
niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019);
Ủy ban nhân dân xã Song An xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm
72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019) như sau:
I. ục đíc , yêu cầu:
1. ục đíc :
- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng 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 toàn Đảng, toàn dân ”Uống nước nhớ nguồn”,
”Đền ơn đáp nghĩa”.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các
ngành và toàn xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ thấy được trách nhiệm trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây và thời đại ngày nay.
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 và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ
chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
II. ổ c ức các
t đ g:
1. Cô g tác tuyê truyề
- Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chỉ đạo đến thôn, làng
lồng ghép trong các cuộc họp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và
mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với
thương binh, liệt sĩ. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và nhân
dân trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với thương binh, liệt sĩ.
- Thông báo nhân dân treo Quốc kỳ từ sáng ngày 25/7/2019 đến hết ngày
27/7/2019.
2. ổ c ức t đàm:
-

ời gia : Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019.

- ịa điểm: Tại hội trường xã Song An.
à
ầ : Các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có
công cách mạng, đối tượng bị địch bắt tù đày trên địa bàn xã.
Mời Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã, UBMTTQVN xã và các tổ chức
đoàn thể xã, Doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã.

3. P ối ợ với UBND
iệt sỹ Ngô ây.

ườ g Ngô

ây viế g

à bia tưở g iệm A

ùng

- ời gian: Vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2019.
- ịa điểm: Tại nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Ngô Mây.
à
ầ gồm: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã, UBMTTQVN và
các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức xã.
III. Kinh phí tổ c ức t c iệ :
1. Ki
í t ăm tặ g quàcủa cấ trê :
- Quà của Chủ tịch nước: 41 người x 200.000 đồng = 8.200.000 đồng
- Quà của UBND thị xã An Khê: 41 người x 200.000 đồng = 8.200.000 đồng.
* Chọn 03 đối tượng người có công tiêu biểu thị xã thăm tặng quà (Ông Đinh Tók,
ông Bùi Danh Tứ, Bà Võ Thị Hường).
2. Ki
í của UBND xã :17.300.000đồ g
-Tặng quà cho các đối tượng thương binh, liệt sỹ, người có công, tù đày...:
51 người x 300.000 đồng = 15.300.000 đồng.
- Kinh phí tổ chức tọa đàm: 1.500.000 đồng.
- Kinh phí viếng nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Ngô Mây: 500.000 đồng.
IV. Tổ c ức t c iệ :
1. Cô g c ức ă óa – ã i:
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước đối với người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7/1947 – 27/7/2019).
- Trang trí hội trường, chuẩn bị âm thanh phục vụ cho buổi tọa đàm.
- Chuẩn bị giấy mời, mời các gia đình chính sách.
2. Cô g c ức Tài chính- Kế t á : Chuẩn bị kinh phí cho buổi tọa đàm.
3. Cô g c ức ă
ò g – ố g kê:
Chuẩn bị giấy mời, mời Đảng ủy, HĐND xã, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn
thể xã, Doanh nghiệp, trường học.
Làm công tác tổ chức buổi tọa đàm.
4. à NCS Hồ C í i :
Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, dẫn chương trình văn nghệ cho buổi tọa đàm.
Trên đây là kế hoạch của Uỷ ban nhân dân xã Song An tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2019.
Nơi nhận:
- Phòng LĐ-TBXH thị xã;
- Đảng ủy;
- HĐND xã;
- UV UBND xã;
- UBMTTQVN và các đoàn thể xã;
- Lưu: VP.
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