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Phượng Kỳ, ngày 18 tháng 7 năm 2022
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

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

  Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của 
UBND xã Phượng Kỳ về tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ  
(27/7/1947 - 27/7/2022); UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ thể hiện truyền thống “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương 
binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu xây dựng nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

- Là dịp để các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn dân tôn vinh 
những người có công với cách mạng tiêu biểu, qua đó nhân rộng các gương điển 
hình tiên tiến cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các 
đơn vị trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, 
tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính 
sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

- Việc tổ chức lễ kỷ niệm và biểu dương người có công với cách mạng 
tiêu biểu phải được tổ chức trọng thể, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thực sự tạo 
được không khí vui tươi phấn khởi cho các gia đình chính sách và các tầng lớp 
nhân dân trong xã. 
      II. NỘI DUNG
 1. Hình thức tổ chức: Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

2. Thành phần tham dự:
- Đồng chí Nguyễn Đức Trường - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS huyện Tứ Kỳ, phụ trách khu.
- Đồng chí Trương Ngọc Thành - Huyện ủy viên - Trưởng Phòng Tài 

chính Kế hoạch, phụ trách xã.
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ,
- Đại diện lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện Tứ Kỳ,
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- Đảng ủy, TT HĐND-UBND, Chủ tịch MTTQ xã, trưởng các đoàn thể, 
Bí thư các chi bộ, trưởng phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận, phó bí thư 
đoàn xã.

- Người có công, thân nhân người có công trong toàn xã.
3. Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm:
- Quà tặng cho các đối tượng chính sách: 165 x 70.000 đồng = 11.500.000đồng 
- Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm: 1.500.000 đồng,
Tổng cộng: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng)
Nguồn kinh phí sử dụng Ngân sách xã và Quỹ vận động đền ơn đáp nghĩa 

năm 2022. 
4. Chương trình lễ kỷ niệm
- Viếng nghĩa trang liệt sĩ;
- Văn nghệ chào mừng;
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ;
- Phát biểu của đại diện người có công; Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ;
- Phát biểu của Lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã;
- Phát quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ;
- Bế mạc.
5. Thời gian, địa điểm
- Thời gian 1/2 ngày, ngày 26/7/2022, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm UBND xã.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công chức Văn hóa - Xã hội:
1.1. Bà Nguyễn Thị Hằng 
- Tham mưu cho UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); chuẩn bị nội dung, chương 
trình lễ kỷ niệm; 

- Chuẩn bị quà tặng của Chủ tịch nước, Tỉnh và xã cho đại biểu là người 
có công, thân nhân người có công tham dự lễ kỷ niệm.

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ đảm bảo từ 3-5 tiết mục đúng chủ đề.
1.2. Bà Phạm Thị Hoài
- Chịu trách nhiệm tổ chức trang trí khánh tiết, bố trí loa máy phục vụ lễ 

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Phối hợp cấp quà của xã nhân dịp 
kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
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2. Công chức Văn phòng - Thống kê:
2.1. Bà Đỗ Thị Hiền
- Phối hợp với công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng 

chương trình lễ kỷ niệm.
- Gửi giấy mời đến các đại biểu trong thành phần tham dự lễ kỷ niệm.
- Làm công tác tổ chức lễ kỷ niệm.
2.2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- Phụ trách bàn cấp quà của xã cùng với đồng chí Phạm Thị Hường.
3. Công chức Tài chính - Kế toán
- Bố trí kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm,
- Phụ trách bàn cấp quà của xã cùng với đồng chí Hoàng Thanh Trụ, đồng 

chí Phạm Thị Hoài.
4. Công an xã: Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự buổi Lễ kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
5. Các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ xã
Đoàn thanh niên phối hợp với Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ 

nữ xây dựng kế hoạch tổ chức dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ đảm bảo 
khang trang sạch đẹp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 
vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND xã xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy, 
- TT HĐND, Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ, các ban, ngành có liên quan;
-  Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Tấn Văn Duẩn
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