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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2020)  

 

Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 09/11/2017 của Thành ủy Vĩnh Yên về 

Thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công 

với cách mạng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; 

Căn cứ Công văn số 4778/UBND-VX4 ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ; Kế hoạch số 67/KH-

SLĐTBXH ngày 29/5/2020 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về việc Tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 

27/7/2020); 

Thực hiện Thông báo số 818-TB/TU ngày 10/7/2020 của Thành ủy Vĩnh 

Yên thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy tại phiên họp ngày 08/7/2020 

và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại phiên họp ngày 14/7/2020, 

UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

73 năm ngày Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2020) như sau: 
I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của 

Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng. 

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện 

đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng, qua đó 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;  

- Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào đền ơn đáp 

nghĩa, 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 chăm sóc 

người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu  

 - Các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực 

hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách 

mạng; và Kế hoạch số 70-KH/TU  ngày 09/11/2017 của Thành ủy Vĩnh Yên về 

Thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người 

có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 
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- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình của phong trào ‘Đền ơn – Đáp 

nghĩa” bằng các việc làm cụ thể để hỗ trợ giúp người có công, thân nhân người 

có công giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất 

có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.  

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn – Đáp nghĩa” đảm bảo kịp thời, trang 

trọng, thiết thực, hiệu quả; tránh phô trương, lãng phí, hình thức. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền  

1.1. Nội dung tuyên truyền 

 Tuyên truyền về truyền thống lịch sử cách mạng, ý nghĩa, công lao to lớn 

của liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng 

chiến anh dũng của dân tộc; chủ trương, chính sách quy định của Đảng, Nhà 

nước và những kết quả đạt được về công tác thương binh liệt sĩ trong những 

năm qua. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, hệ thống tuyên truyền trực 

quan (băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích...). Mở chuyên mục tuyên truyền các 

hoạt động “Đền ơn – Đáp nghĩa”, xây dựng phóng sự truyền hình trên 3 lĩnh 

vực: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Gương người tốt việc tốt; Các cá nhân, tổ 

chức thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công. 

1.3. Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Lao động – TB&XH, Trung tâm Văn hóa – 

TT&TT và UBND các xã, phường. 

1.4. Thời gian thực hiện: Tháng 7/2020. 

2. Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công 

với cách mạng 

2.1. Nội dung thực hiện 

Thực hiện chi trả kịp thời đầy đủ chính xác các chế độ chính sách theo quy 

định của Pháp lệnh ưu đãi người có công. Bảo đảm tất cả những người có công 

với cách mạng và gia đình đều được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của 

Đảng và Nhà nước. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Pháp luật ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng ở địa phương.  

2.2. Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động – TB&XH; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an 

thành phố, UBND các xã phường, Bưu điện thành phố và các phòng, ban đơn vị 

liên quan. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 

3.1. Nội dung thực hiện 

Tiếp tục thực hiện tốt 5 Chương trình của phong trào “Đền ơn – Đáp nghĩa”. 

Quan tâm giúp đỡ kịp thời đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với 

Cách mạng và thân nhân liệt sĩ già yếu, neo đơn. 
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Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn - Đáp 

nghĩa”, thực hiện đảm bảo việc quản lý và sử dụng quỹ đúng qui định. 

Các cấp chính quyền tổ chức các hoạt động cụ thể giúp gia đình liệt sĩ và 

người có công với Cách mạng, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn có 

thêm điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống 

3.2. Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động – TB&XH 

- Đơn vị phối hợp: Hội Chữ Thập đỏ, các phòng, ban, đơn vị liên quan và 

UBND các xã, phường. 

4- Quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ  

4.1. Đối với các nghĩa trang liệt sĩ các xã, phường 

4.1.1. Nội dung thực hiện: 

- Thực hiện tu bổ, chỉnh trang, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ đảm 

bảo khang trang sạch đẹp.  

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu về mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ khi có 

sự thay đổi về việc di chuyển, tiếp nhận quy tập hài cốt liệt sĩ. 

- Rà soát những bia mộ còn thiếu thông tin, thực hiện điều chỉnh thông tin 

trên bia mộ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ. 

- Điều chỉnh thông tin trên bia mộ đối với những mộ Liệt sĩ còn thiếu thông 

tin hoặc đang khắc chữ “Liệt sĩ vô danh”; “Quân đội nhân dân Việt Nam” ; “Liệt sĩ 

không xác định danh tính” điều chỉnh thành “Mộ Liệt sĩ chưa xác định được 

thông tin”. Mẫu bia mộ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

13/2014/TT-LĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014. 

4.1.2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 

4.1.3. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

4.2 Đối với Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên 

4.2.1. Nội dung thực hiện: 

- Thay 34 bia mộ liệt sĩ chưa có thông tin ghi “Quân đội nhân dân Việt 

Nam” thì thay bia mới ghi thông tin về Liệt sĩ là: “LIỆT SĨ CHƯA XÁC ĐỊNH 

ĐƯỢC THÔNG TIN” để đảm bảo qui định theo Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động – TB&XH 

và Bộ Tài chính; Thay thế toàn bộ các lọ hoa tại các mộ liệt sĩ bằng các lọ và 

hoa mới. 

* Thời gian thực hiện: Trước ngày 27/7/2020; 

- Đối với Đối với các mộ liệt sĩ đã bị nứt, bong đá ốp mộ và bia trên các mộ 

Liệt sĩ bị mờ hoặc rạn nứt thì thực hiện tu sửa, thay thế đảm bảo kỹ thuật và 

thẩm mỹ. Khảo sát. xin ý kiến và tiến hành chỉnh trang đồng bộ toàn diện khu 

vực bia, mộ thuộc nghĩ trang liệt sĩ thành phố. 

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

4.2.2. Đơn vị thực hiện 

Phòng Lao động – TB&XH, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Quản lý Đô 

thị và UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan. 

5. Tổ chức tiếp nhận và tặng quà của Chủ tịch nước và Tỉnh Vĩnh 

Phúc tới người có công với cách mạng 
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5.1. Nội dung thực hiện 

Báo cáo số lượng và danh sách đối tượng thuộc diện được Chủ tịch nước và 

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tặng quà về Sở Lao động – TB&XH 

tỉnh Vĩnh Phúc theo đúng qui định (theo hướng dẫn của tỉnh). 

- Tổ chức tiếp nhận và tặng quà của các cấp tới người có công với cách 

mạng đúng qui định. 

- Lựa chọn 02 Mẹ Việt Nam anh hùng để lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà. 

5.2. Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động – TB&XH và UBND các xã, phường. 

5.3. Thời gian thực hiện: (Theo hướng dẫn của Tỉnh). 

6. Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà người có công với cách mạng và 

thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

- Đối tượng: 

Tổng số: 34 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, cụ thể: 

+ Mẹ Việt Nam anh hùng: 02 người; 

+ Cán bộ Lão thành Cách mạng: 03 người; 

+ Cán bộ Tiền khởi nghĩa: 08 người; 

+ Thương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và từ 95 tuổi trở 

lên: 21 người. 

- Hình thức tổ chức: Thành phố tổ chức các đoàn lãnh đạo đến thăm và tặng 

quà (trong đó: cùng đoàn tỉnh thăm và tặng quà 02 Mẹ Việt Nam anh hùng). 

- Mức quà: 1.500.000 đ/suất  (1 túi  quà trị giá 500.000 đ + 1.000.000 đ tiền mặt) 

- Tổng số tiền: 1.500.000 đ/suất x 34 suất = 51.000.000 đ. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND, phòng Lao động – TB&XH, 

các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 25/7/2020. 

6. Tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng 

niệm Liệt sĩ tỉnh Vĩnh phúc 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2019: Thực hiện theo chương trình của tỉnh. 

7. Phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức dâng hương và thắp 

nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc thành phố 

- Thời gian thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ vào tối ngày 26/7/2020. 

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã, phường phối hợp với Đoàn thanh niên. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Lao động- TB&XH, 

Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

TT&TT, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

III. NGUỒN KINH PHÍ 

1. Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đảm bảo cho việc tặng quà của 

Chủ tịch nước và tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Ngân sách thành phố đảm bảo cho các hoạt động của thành phố: thực 

hiện theo kinh phí đã dự toán và kinh phí đề nghị bổ sung. 

3. Ngân sách xã, phường đảm bảo cho các hoạt động cấp xã, phường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 
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Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức 

thành viên: 

Chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức thực hiện tốt các chương trình hoạt động kỷ niệm 

73 năm ngày thương binh liệt sĩ, đồng thời giám sát việc thực hiện chế độ, chính 

sách đối với người có công ở cấp cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động – 

TB&XH và các cơ quan liên quan trong công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng. 

Tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU  ngày 

09/11/2017 của Thành ủy Vĩnh Yên về việc Thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/TW 

ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên. 

Phối hợp chỉ đạo tổ chức chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương và 

thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7/2020. 

2. Phòng Lao động – TB&XH thành phố 

Tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đền ơn – Đáp nghĩa” kỷ niệm 73 năm ngày 

Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2020). 

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan để tổ chức Lễ dâng 

hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc. 

Phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan để tiếp tục 

thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU  ngày 09/11/2017 của Thành ủy Vĩnh Yên về 

Thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công 

với cách mạng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, giải quyết đầy đủ các chế độ chính 

sách đối với người có công với Cách mạng và thân nhân liệt sĩ 

Tổng hợp, báo cáo số đối tượng thuộc diện được tặng quà và báo cáo kết 

quả các hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình Liệt sĩ về Sở Lao động – 

TB&XH theo đúng qui định. 

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng của 

người có công do cơ quan Bưu điện thực hiện. 

Phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện rà soát đối tượng người có 

công và thân nhân liệt sĩ để thực hiện thăm, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, 

đúng qui định. Hướng dẫn các xã, phường tổ chức chu đáo việc thăm, tặng quà 

của các cấp tới đối tượng người có công.  

Tham mưu giúp Ban quản lý điều hành Quỹ “Đền ơn - Đáp nghĩa” vận 

động thu Quỹ đúng kế hoạch và sử dụng quỹ đúng qui định. 

Phòng Lao động – TB&XH chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế 

hoạch, phòng Quản lý Đô thị và UBND các xã, phường thực hiện tu bổ mộ liệt 

sĩ theo kế hoạch. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Chủ trì phối hợp với phòng Lao động – TB&XH tham mưu giúp UBND 

thành phố xây dựng các chương trình thăm, tặng quà của lãnh đạo thành phố, ra 

thông báo, soạn thảo giấy mời và mời đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm các 

anh hùng Liệt sĩ. 
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Phối hợp với phòng Lao động- TB&XH tham mưu giúp UBND thành phố 

chỉ đạo xã, phường triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.  

Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH và các phòng, đơn vị liên quan để 

tổ chức tốt Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm 

Liệt sĩ Tỉnh.  

 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Phối hợp với phòng Lao động-TBXH và các phòng, ban, đơn vị liên quan 

thẩm định dự trù kinh phí, bố trí kinh phí kịp thời cho các hoạt động “Đền ơn – 

Đáp nghĩa” theo kế hoạch, báo cáo thường trực UBND thành phố quyết định. 

Phối hợp với phòng Lao động-TBXH thẩm định dự toán kinh phí bổ sung 

(về nội dung tu bổ nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên) và báo cáo thường 

trực UBND thành phố, báo cáo Thường trực thành ủy quyết định. 

4. Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa – TT&TT 

Chủ trì phối hợp với phòng Lao động - TB&XH thành phố tổ chức tuyên 

truyền các hoạt động về phong trào “Đền ơn – Đáp nghĩa”. 

Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH và Văn phòng HĐND – UBND 

thành phố để tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ. 

5. Phòng Quản lý đô thị và Ban Quản lý dự án ĐT&XD thành phố 

Tổ chức thực hiện tu bổ, chỉnh trang, vệ sinh khu vực Đài tưởng niệm Liệt 

sĩ Tỉnh và nghĩa trang Liệt sĩ thành phố để phối hợp với Văn phòng HĐND – 

UBND và phòng Lao động – TB&XH chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ buổi lễ 

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH thực hiện tu bổ nghĩa trang liệt sĩ 

thành phố Vĩnh Yên. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố 
Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH và các phòng, ban, đơn vị liên 

quan để tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 70 - KH/TU  ngày 09/11/2017 của Thành ủy 

Vĩnh Yên về Thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, giải quyết đầy đủ 

các chế độ chính sách đối với người có công với Cách mạng và thân nhân liệt sĩ. 

Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đền ơn – Đáp nghĩa” kỷ 

niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2020) của UBND thành 

phố Vĩnh Yên. 

Tổ chức chu đáo việc gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà tới các gia đình 

thương binh, liệt sĩ và người có công với Cách mạng để thể hiện rõ sự quan tâm 

của Đảng, Nhà nước đối với Người có công. 

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương 

và thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7/2020. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 5 Chương trình của phong trào “Đền ơn – 

Đáp nghĩa”. Vận động nhân dân và các đoàn thể tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ 
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“Đền ơn – Đáp nghĩa” đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được phân bổ, sử dụng quỹ 

đúng qui định, quan tâm hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn.   

Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố trong việc chi trả trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng của người có công và thực hiện chi trả kịp thời đầy đủ chính xác các 

chế độ chính sách khác theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công.  

Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH để thông tin, trao đổi với các 

thân nhân, gia đình liệt sĩ tại địa phương về nội dung tu bổ nghĩa trang liệt sĩ 

thành phố Vĩnh Yên. 

Mọi thắc mắc của đối tượng chính sách cần được giải thích, giải quyết kịp 

thời ở các xã, phường tránh tình trạng đối tượng bức xúc dẫn đến gửi đơn thư 

vượt cấp. 

Rà soát thực trạng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và người nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ tại địa 

phương nhưng hiện nay không có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại địa 

phương. Báo cáo kết quả rà soát về UBND thành phố (qua phòng Lao động – 

TB&XH) trước ngày 15/8/2020. 

Rà soát, lập danh sách đối tượng thuộc diện được tặng quà của Tỉnh và 

Trung ương về phòng Lao động – TB&XH theo đúng qui định. 

Báo cáo các hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có 

công với cách mạng trong dịp 27/7/2020 về UBND thành phố (qua phòng Lao 

động – TB&XH) trước ngày 30/7/2020. 

Trên đây là Kế hoạch  tổ chức các hoạt động “Đền ơn – Đáp nghĩa” kỷ 

niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2020) của UBND thành 

phố Vĩnh Yên. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường cụ thể hoá 

các nội dung công việc của đơn vị đồng thời phối hợp chặt chẽ với phòng Lao 

động- TB&XH và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này./. 
 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (b/c) 

- Sở Lao động - TB&XH( b/c); 

- TT Thành ủy; HĐND (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- UBMTTQ và các đoàn thể (phối hợp t/h); 

- Các cơ quan, phòng, ban đơn vị (t/h); 

- UBND các xã, phường (t/h); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  

 

Lê Anh Tân 
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