
 

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2022); Kế hoạch số 2736/KH-SVHTTDL, ngày 21 tháng 6 

năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). 

Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ để các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và 

toàn dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 

nguồn”, 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 ưu đãi 

người có công với cách mạng.  

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách 

mạng, thông qua đó nâng cao nhận thức, 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.  

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) đảm bảo trang trọng, thiết thực, 

hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật Nhà nước quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu 
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đãi người có công với cách mạng và mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ 

ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu 

nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" “Đền ơn đáp nghĩa” trong các tầng lớp 

Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân 

trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sĩ và những người có công 

với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động thiết thực đóng 

góp nguồn lực chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công 

với cách mạng.  

- Tuyên truyền những gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 

người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong 

trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong 

các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách 

khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống…  

- Tập trung tuyên truyền việc thực hiện hỗ trợ, nâng cao đời sống hộ 

nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn. Đồng thời đẩy 

mạnh hơn nữa các phong trào tình nghĩa: (1) “Phong trào vận động đóng góp 

quỹ đền ơn đáp nghĩa”; (2) “Phong trào xã, thị trấn làm tốt công tác thương 

binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”; (3) “Phong trào xây tặng và sửa 

chữa Nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng vườn cây tình nghĩa”; (4) 

“Phong trào nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; (5) “Phong 

trào chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thân 

nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng”; (6) “Phong trào chăm sóc 

các công trình ghi công liệt sĩ, các phần mộ liệt sĩ”.  

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Hình thức 

 - Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, thông tin cổ động, 

thư viện. 

 - Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện; truyền thanh 

xã, thị trấn; cụm loa khu dân cư. 

- Thông tin tuyên truyền trên trang TTĐT huyện; trang TTĐT xã, thị trấn 

và trên mạng xã hội như: zalo, facebook…  

 - Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, 

pano, áp phích. 

 2. Thời gian tuyên truyền:  
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Thực hiện công tác tuyên truyền từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2022. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ! 

2. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 75 

năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)! 

3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!  

4. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”! 

5. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có 

công với cách mạng! 

6. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công 

với cách mạng! 

7. Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, 

chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân! 

8. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)! 

9. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ! 

         10. Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75  

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)! 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2022)  

-  Đôn đốc, kiểm tra Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch; 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động thông tin tuyên 

truyền, tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức đợt phim có nội 

dung ca ngợi những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có 

công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua 

yêu nước; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong 

trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó 

khăn, cải thiện cuộc sống… 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 
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- Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

huyện; cử phóng viên thu thập tư liệu ở cơ sở để phản ánh các hoạt động kỷ 

niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ; đưa gương thương binh, bệnh binh, gia 

đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia 

các phong trào thi đua yêu nước; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào 

đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó 

khăn, cải thiện cuộc sống. 

- Treo băng zôn, khẩu hiệu trung tâm thị trấn huyện. Treo hồng kỳ khu 

trung tâm huyện vào dịp tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm. Phối hợp các phòng liên 

quan chuẩn bị chương trình văn nghệ phù hợp với nội dung buổi lễ của huyện. 

- Tổ chức gian trưng bày và giới thiệu sách tại thư viện huyện về đề tài 

thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, gồm: Các văn bản pháp 

luật, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và mẹ 

Việt Nam Anh hùng; Các mẩu chuyện về những tấm gương anh hùng liệt sỹ, 

thương binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 

 3.  UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh, cụm loa khu dân cư, trang thông tin điện tử cấp xã, trên 

mạng xã hội zalo, facebook…, xây dựng các cụm panô, áp phích, băng zôn 

tuyên truyền trong các hoạt động kỷ niệm; Tổ chức các các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... 

trên địa bàn các xã, thị trấn trước, trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm... 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm kỷ 

niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2022) của Ủy ban 

Nhân dân huyện. Yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND cấp xã triển khai đạt kết 

quả./. 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC           
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;                                

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng VH&TT, LĐTB&XH; 

- Trung tâm VHTT,TT&DL;        

- UBND các xã, thị trấn;                                          
- Lưu: VT, VH&TT.                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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