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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 838/KH-UBND ngày 22/5/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện Sông Lô về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương
binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021).
UBND huyện Sông Lô xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 74 năm
ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2021 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và
nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa của Ngày
Thương binh - Liệt sỹ và tri ân công lao to lớn của các Liệt sỹ, thương binh,
người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết
thực trong thực hiện các chính sách ưu đãi với người có công, tích cực tham gia
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng Quỹ đền ơn đáp
nghĩa tạo nguồn lực góp phần hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, phát triển
sản xuất, tạo việc làm đảm bảo hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức
sống trung bình của người dân địa phương nơi sinh sống, không để hộ chính
sách người có công rơi vào hôi nghèo.
- Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục và phát
huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhất là đối với thế
hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc thương
binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng”; động viên, hỗ trợ thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên
trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; phát huy tiềm năng to
lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.
2. Yêu cầu
Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức thiết thực, tiết
kiện, tránh phô trương, hình thức, khuyến khích xã hội hóa và thực hiện theo
đúng quy định của Trung ương, của tỉnh.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền
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- Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân
dân về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, truyền thống của dân
tộc và những kết quả đạt được về công tác thương binh Liệt sỹ hàng năm.
- Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân
văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ.
+ Truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người
trồng cây" của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta
đối với các thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công
với cách mạng Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.
+ Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ
và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh
dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay
và mai sau.
+ Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy
sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú
trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn
đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
- Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách
mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần
phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.
- Tuyên truyền biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ,
người có công với cách mạng vượt khó vương lên, tích cực tham gia các phong
trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các
phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách có
nhiều khó khăn, 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ.
2. Hình thức tuyên truyền
Tuyên truyền cổ động trực quan trên các cụm pa nô, áp phích, băng zôn,
khẩu hiệu, cờ cổ động, tuyên truyền phát thanh lưu động, viết, đăng bài trên Báo
Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh huyện; Cổng
thông tin Giao tiếp điện tử huyện; hệ thống truyền thanh xã, thôn hoặc các
phương tiện thông tin đại chúng khác…
Tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình
chính sách, người có công với cách mạng….
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)!
2. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sỹ!
3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!
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4. Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
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!
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức hoạt động tuyên truyền được trích nguồn ngân sách văn
hóa xã hội cấp cho các đơn vị năm 2021.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu xây dựng kế hoạch hướng dẫn
các xã, thị trấn trong huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày
Thương binh Liệt sỹ có hiệu quả.
- Chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan: pano, băng
zôn, khẩu hiệu,…trên trục đường chính của huyện, trung tâm các xã, thị trấn.
2. Trung tâm VH,TT,TT huyện
- Xây dựng các phóng sự, đưa tin, bài trên báo đài của tỉnh và Cổng thông
tin Giao tiếp điện tử, hệ thống Đài phát thanh huyện về những tập thể, cá nhân
điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách thương
binh, liệt sĩ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, những gương điển hình của thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu vượt khó, chủ động phát triển kinh tế,
xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc ở khu dân cư.
- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền: cổ động trực quan các
cụm pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn,…
- Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH xây dựng phóng sự đưa
tin các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp
nghĩa năm 2021, tạo nguồn lực để hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình
chính sách người có công có khó khăn.
- Phối hợp với UBMTTQ huyện, Phòng Lao động -TB&XH, Huyện đoàn tổ
chức tốt Lễ dâng hương liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ của huyện.
3. UBND các xã, thị trấn
Căn cứ nội dung kế hoạch này UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng
kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn phù hợp với tình
hình thực tế của địa phương.
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* Lưu ý: Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo các biện pháp an toàn
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung tương,
của tỉnh và của huyện.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh
Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2021 của UBND huyện Sông Lô. Đề nghị các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL (B/c);
- TT Huyện uỷ; TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT huyện (C/đ);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (T/h);
- UBND các xã, thị trấn (T/h);
- Lưu: VT, VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Văn Chúc

