ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 110/KH- UBND

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 04năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
Thực hiện Thông báo số 769-TB/TU ngày 07/4/2022 của Thường trực
Thành ủy Vĩnh Yên về chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022);
Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND thành phố
Vĩnh Yên Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ
lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022;
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2022), UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt
động kỷ niệm trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
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, thông 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 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 cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức
thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách
mạng; 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; Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 23/10/2017 Thực hiện Chỉ thị số 14CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc; Kế hoạch số 70/KH-TU ngày 09/11/2017 của Thành ủy Vĩnh Yên Thực
hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư 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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Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động kỷ niệm
75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đạt kết quả tốt, đồng thời công tác tổ chức
các hoạt động đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích
xã hội hóa và thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh, tránh phô
trương, lãng phí, hình thức.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
A. CẤP THÀNH PHỐ
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.
Tăng cường phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; đặc biệt là Pháp lệnh
Ưu đãi Người có công với cách mạng số 02/2020/PL-UBTVQH14; Nghị định số
131/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tuyên truyền gương điển hình người tốt, việc
tốt trong công tác người có công với cách mạng; tôn vinh người có công vượt
khó vươn lên làm kinh tế giỏi, công tác xã hội tốt; các tập thể, đơn vị, xã,
phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.
1.2. Hình thức tuyên truyền
Tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tổ chức Hội nghị triển khai các chế
độ ưu đãi người có công; 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 kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, 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, phòng Lao động
– TB&XH, Trung tâm Văn hóa – TT&TT.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường; các đơn vị và các Tổ chức
chính trị - xã hội.
1.4. Thời gian thực hiện: Năm 2022. (Tập trung vào tháng 6,7/2022).
2. Rà soát các công trình ghi công liệt sĩ
Chỉ đạo rà soát thực trạng các công trình ghi công liệt sĩ, huy động các
nguồn lực tu bổ nâng cấp các hạng mục xuống cấp, chỉnh trang vệ sinh khu vực
công trình ghi công, hỗ trợ các công trình ghi công liệt sĩ đã xuống cấp.
- Đơn vị chủ trì và phối hợp: phòng Lao động – TB&XH phối hợp với
phòng Quản lý Đô thị thành phố;
- Đơn vị thực hiện: UBND các xã, phường và ban Quản lý Dự án Đầu tư
và Xây dựng thành phố.
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3. Tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi
3.1. 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Giải quyết tốt việc xác nhận người có công theo quy định của chính sách
không để hồ sơ tồn đọng. Chỉ đạo rà soát đối tượng người có công điều chỉnh trợ
cấp theo quy định của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP; liệt sĩ chưa được cấp Bằng
Tổ quốc ghi công mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày
31/12/1994 trở về trước tổng hợp báo cáo Sở Lao động – TB&XH; lập danh
sách đối tượng vợ liệt sĩ tái giá được cấp thẻ BHYT để chuyển cơ quan BHXH
in, cấp thẻ theo quy định.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính
sách đối với người có công, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, giải quyết kịp
thời đơn thư của công dân về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có
công; Cấp kinh phí và giám sát cơ quan Bưu điện chi trả các chế độ chính sách
cho người có công đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định.
3.2. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động – TB&XH;
- Đơn vị phối hợp: Phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Chỉ
huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, UBND các xã, phường và các
phòng, ban đơn vị liên quan.
4. Chỉ đạo thực hiện tốt việc hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở
4.1.Nội dung thực hiện
Rà soát, báo cáo số liệu các hộ gia đình người có công với cách mạng và
thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn
bản số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 để có căn cứ đề xuất chính sách cụ thể
và xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng khi có hướng dẫn
cụ thể của các cơ quan Trung ương. Chủ động huy động các nguồn lực để hỗ trợ
xây mới hoặc sửa chữa hộ gia đình chính sách thực sự gặp khó khăn về nhà ở,
đảm bảo trên địa bàn quản lý không có hộ chính sách có nhà ở xuống cấp.
4.2. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Phòng Quản lý – Đô thị và UBND các xã, phường.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Lao động – TB&XH.
5. Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
5.1. Nội dung thực hiện
Triển khai sâu rộng cuộc vận động nhân dân và các doanh nghiệp tham
gia xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” nhằm tạo nguồn hỗ trợ xây dựng và sửa
chữa nhà tình nghĩa; tổ chức, vận động khuyến khích các cơ quan đơn vị có các
hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính
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sách người có công… Căn cứ vào chỉ tiêu đã phân bổ cho Quỹ cấp thành phố và
Quỹ cấp xã, phường của Ban quản lý “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, tổ chức hội
nghị triển khai phân bổ chỉ tiêu vận động thu quỹ cho các cơ quan đơn vị thuộc
thẩm quyền quản lý và các xã, phường đồng thời phân công các thành viên trong
Ban quản lý tổ giúp việc Ban quản lý phụ trách các xã, phường có biện pháp đôn
đốc kịp thời để đảm bảo chỉ tiêu vận động thu Quỹ đã giao.
5.2. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Phòng Lao động – TB&XH và UBND các
xã, phường.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
6. Thành phố tổ chức thăm hỏi tặng quà (Có Chương trình riêng)
6.1. Đối tượng: Mẹ Việt Nam Anh hùng; Cán bộ Lão thành Cách mạng,
Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang.
- Hình thức tổ chức: Thành phố tổ chức Đoàn lãnh đạo đến thăm, tặng quà.
- Mức quà: 2.500.000 đ/suất (1 túi quà trị giá 500.000 đ + 2.000.000 đ tiền mặt)
- 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 20/7/2022.
6.2. Đối tượng: Người có công với Cách mạng, Thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị
địch bắt tù đầy, người hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc hóa học mất
sức lao động, con đẻ của người HĐKC bị ảnh hưởng chất độc hóa học (đang
hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng) và thương binh mất sức lao động.
- Hình thức tổ chức: UBND các xã, phường tổ chức tặng quà của thành
phố đến đối tượng.
- Mức quà: 500.000 đ/suất (tiền mặt).
- Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động – TB&XH và UBND các xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 20/7/2022.
Ghi chú: Nếu một người thuộc từ 02 đối tượng trở lên (ở các mục 6.1;
6.2) thì chỉ được nhận 01 suất quà trị giá cao hơn.
6.3. Đối tượng là gia đình liệt sĩ: Mỗi liệt sĩ được tặng một suất quà cho
thân nhân (hoặc người thờ cúng) theo thứ tự ưu tiên: vợ (chồng), bố, mẹ, con,
người thờ cúng liệt sĩ.
- Hình thức tặng quà: UBND xã, phường tổ chức tặng quà của thành phố
đến các đối tượng.
- Mức quà: 500.000 đ/suất.
6.4. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 20/7/2022.
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6.5. Đơn vị thực hiện:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Lao động – TB&XH và UBND các xã, phường.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND – UBND, phòng Tài chính – Kế
hoạch và các phòng, ban, đơn vị liên quan.
7. Tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài
tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Vĩnh phúc và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vĩnh
Yên (Có Chương trình riêng)
7.1. Thời gian: Thực hiện theo chương trình của tỉnh.
7.2. Chỉ đạo tổ chức: UBND thành phố.
7.3. Đơn vị thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động- TB&XH thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Quản lý Đô thị,
phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TT&TT, Ban Chỉ huy quân
sự thành phố, Công an Thành phố, UBND phường Khai Quang và các phòng,
ban, đơn vị liên quan.
8. Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ cấp thành phố
(Có Kế hoạch tổ chức riêng)
8.1. Nội dung: Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ gắn với
biểu dương, khen thưởng các đơn vị, các xã, phường làm tốt công tác thương
binh liệt sĩ và người có công; biểu dương người có công tiêu biểu.
8.2. Chương trình buổi lễ
- Văn nghệ chào mừng;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ;
- Tham luận tại lễ kỷ niệm (2-3 tham luận);
- Lãnh đạo thành phố phát biểu;
- Biểu dương, khen thưởng;
Đề nghị UBND thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có
nhiều thành tích trong công tác người có công, cơ cấu khen thưởng tối đa:
+ Tập thể: 07 tập thể (03 xã, phường; 02 phòng, ban, đơn vị thuộc thành
phố; 02 doanh nghiệp, tổ chức);
+ Cá nhân: 31 cá nhân ( Mỗi xã, phường 03 cá nhân (người làm công tác
người có công, người có công hoặc thân nhân người có công tiêu biểu; 02 cá nhân
của phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 02 cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức).
- Bế mạc Lễ kỷ niệm.
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8.3. Thành phần mời dự:
- Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc;
- Các đồng chí Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, Chủ
tịch UB MTTQ thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;
- Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, cơ quan, đoàn thể thuộc thành phố;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách và cán
bộ làm công tác Lao động – TB&XH của các xã, phường;
- Đại diện đơn vị làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa;
- Đại diện người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu.
8.4. Địa điểm: Tại Hội trường đa năng thành phố.
8.5. Thời gian: Dự kiến từ ngày 18/7/2022 đến ngày 27/7/2022.
8.6. Chỉ đạo tổ chức: UBND thành phố.
8.7. Đơn vị thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động- TB&XH thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Nội vụ, Trung tâm
Văn hóa – TT&TT, Trung tâm Y tế, Công an thành phố và các phòng, ban, cơ
quan, đơn vị liên quan.
9. Tổ chức 02 đoàn đại biểu của thành phố đi thăm, viếng Liệt sĩ tại
một số di tích lịch sử và nghĩa trang Liệt sĩ (Có Chương trình tổ chức riêng)
9.1. Tổ chức 02 đoàn:
- Đoàn 1: Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1 (Điện Biên Phủ); Nghĩa trang Vị
Xuyên, Đài tưởng niệm liệt sĩ tại thành phố Hà Giang...
- Đoàn 2: Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9,
Thành cổ Quảng Trị, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc...
9.2. Thời gian đi thăm, viếng: Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022.
9.3. Đơn vị thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND – UBND
thành phố.
- Đơn vị phối hợp: phòng Lao động – TB&XH và các phòng, ban, đơn vị
liên quan.
10. Công tác báo cáo
Định kỳ vào ngày 10 hàng tháng báo cáo các hoạt động tổ chức kỷ niệm,
sau ngày 31/7/2022 báo cáo kết quả các hoạt động các hoạt động chăm sóc
thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong dịp 27/7 về Sở
Lao động - TB&XH để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động- TB&XH.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động – TB&XH thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND – UBND thành phố, UBND các xã,
phường và các phòng, đơn vị liên quan.

7
B. CẤP XÃ, PHƯỜNG
1. Công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ
ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công. Đổi mới phương pháp
tuyên truyền, nội dung và hình thức phong phú. Công khai minh bạch thủ tục
hành chính, chế độ ưu đãi đối với người có công.
2. Thực hiện các hoạt động
- Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày
thương binh liệt sĩ của UBND thành phố;
- Tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ các xã, phường, chỉ đạo
Đoàn thanh niên phối hợp với các tổ chức liên quan tổ chức thắp nến tri ân vào
tối 26/7/2022;
- Tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng đề nghị thành phố, tỉnh,
Trung ương tặng quà đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng qui định;
- 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;
- Tập trung rà soát đối tượng người có công điều chỉnh trợ cấp theo quy
định của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP; liệt sĩ chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi
công mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về
trước chuyển về Phòng Lao động - TB&XH; lập danh sách đối tượng vợ liệt sĩ
tái giá được cấp thẻ BHYT để chuyển cơ quan BHXH in, cấp thẻ theo quy định;
- Phối hợp các cơ sở y tế tuyến trên, chỉ đạo Trạm y tế cấp xã thực hiện
việc khám chữa bệnh đối với người có công gia đình chính sách, xây dựng kế
hoạch khám bệnh theo đợt đảm bảo toàn bộ đối tượng người có công gia đình
chính sách thuộc cấp quản lý đều được khám chữa bệnh trong dịp kỷ niệm 75
năm ngày thương binh liệt sĩ;
- Rà soát, báo cáo số liệu các hộ gia đình người có công với cách mạng
và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại
văn bản số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 (đã được Sở Xây dựng triển khai)
để có căn cứ đề xuất chính sách cụ thể và xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở người có
công với cách mạng khi có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan Trung ương;
- Báo cáo thực trạng công trình ghi công liệt sĩ, tu bổ nâng cấp các hạng
mục xuống cấp, chỉnh trang vệ sinh khu vực công trình ghi công, huy động các
nguồn lực hỗ trợ các công trình ghi công liệt sĩ;
- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình của phong trào Đền ơn –
Đáp nghĩa. Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ mức thu “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”
vận động nhân dân và các đoàn thể tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ đảm bảo
hoàn thành chỉ tiêu đã được phân bổ. Số tiền thu được tập trung tu bổ nghĩa
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trang, sửa chữa nhà hộ chính sách, tặng sổ tiết kiệm cải thiện đời sống hộ gia
đình chính sách;
- Chi đúng, chi đủ, chi kịp thời trợ cấp ưu đãi cho các hộ chính sách. 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;
- Định kỳ vào ngày 08 hàng tháng báo cáo các hoạt động tổ chức kỷ niệm,
sau ngày 31/7/2022 báo cáo kết quả các hoạt động các hoạt động chăm sóc
thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong dịp 27/7 về
UBND thành phố (qua phòng Lao động – TB&XH).
III. NGUỒN KINH PHÍ
1. Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
2. Ngân sách thành phố đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm cấp thành phố.
3. Ngân sách xã, phường đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm cấp xã, phường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động – TB&XH thành phố
Tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và Kế hoạch tổ
chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt của thành phố; Phối hợp chặt
chẽ với các phòng, ban, đơn vị, tổ chức có liên quan để thực hiện tốt các hoạt
động theo kế hoạch này;
Tham mưu UBND thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch vận
động Quỹ Đền ơn – Đáp nghĩa, tham mưu sử dụng Quỹ đúng qui định; Tổ chức
và hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có
công trên địa bàn;
Tham mưu giải quyết kịp thời hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với người
có công và thân nhân, không để hồ sơ tồn đọng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan
Bưu điện và UBND các xã, phường 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;
Chỉ đạo rà soát thực trạng công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành
phố tổng hợp báo cáo Sở Lao động- TB&XH theo qui định;
Phối hợp với phòng Quản lý Đô thị, UBND các xã, phường và các đơn vị
liên quan để tổ chức thực hiện tốt việc hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở
theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP;
Phối hợp với phòng Văn hóa – TT và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên
truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, đồng thời biểu
dương gương người có công và gia đình liệt sĩ vượt khó làm kinh tế giỏi;
Phối hợp với phòng Nội vụ hướng dẫn các các đơn vị về tiêu chuẩn, đối
tượng, thủ tục hồ sơ và việc bình xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân

9
có thành tích xuất sắc trong phòng trào Đền ơn đáp nghĩa và công tác thương
binh liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Tổng hợp đề nghị các cấp khen thưởng theo
thẩm quyền;
Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công, tham
mưu xử lý các đối tượng vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư của công dân về
việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, giám sát cơ quan Bưu
điện chi trả các chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định;
Phối hợp với phòng Tài chính và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí
tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Lễ dâng hương tưởng
niệm các anh hùng Liệt sĩ, kinh phí thăm hỏi và tặng quà theo Kế hoạch;
Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện Báo cáo định kỳ và đột xuất.
2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố
Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình của đoàn đại biểu
thành phố đi thăm một số di tích lịch sử và viếng liệt sĩ tại một số nghĩa trang
liệt sĩ theo Kế hoạch
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 và Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ;
Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH, phòng Nội vụ, phòng Quản lý
Đô thị, phòng và các phòng, đơn vị liên quan để tổ chức tốt Lễ Kỷ niệm 75 năm
ngày Thương binh Liệt sĩ, Lễ Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại
Đài tưởng niệm Liệt sĩ Tỉnh và Nghĩa trang thành phố.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Phối hợp với phòng Lao động-TBXH, Văn phòng HĐND – UBND thành
phố và các phòng, ban, đơn vị liên quan thẩm định dự trù kinh phí, cân đối, bảo
đảm bố trí kinh phí kịp thời cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương
binh liệt sĩ, báo cáo Thường trực UBND thành phố quyết định.
4. Phòng Nội vụ thành phố
Chủ trì phối hợp với phòng Lao động- TB&XH hướng dẫn các xã, phường,
cơ quan đơn vị về thủ tục hồ sơ, nội dung biểu dương, khen thưởng và xét khen
thưởng tập thể, cá nhân làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công;
Phối hợp với phòng Lao động- TB&XH rà soát hồ sơ đề nghị danh hiệu
vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, phấn đấu hoàn thành việc xác
nhận trong năm 2022.
Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH, phòng Văn hóa – Thông tin và
Văn phòng HĐND – UBND thành phố tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ.

10
5. Phòng Văn hóa-TT; Trung tâm Văn hóa – TT&TT thành phố
Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH thành phố và các đơn vị liên
quan tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh
Liệt sĩ, đồng thời xây dựng phóng sự nêu gương các thương binh, gia đình liệt
sĩ, người có công với cách mạng vượt khó làm kinh tế giỏi.
Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH, phòng Nội vụ và Văn phòng
HĐND – UBND thành phố để tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và Lễ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ theo Kế hoạch.
6. Phòng Quản lý đô thị thành phố, Ban Quản lý Dự án và ĐTXDCB
thành phố
Chủ trì chỉ đạo rà soát, báo cáo số liệu các hộ gia đình người có công với
cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Bộ Xây
dựng tại văn bản số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 và phối hợp với các
phòng, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc hỗ trợ người có công khó khăn về nhà
ở theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP;
Phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH rà soát thực trạng công trình ghi
công liệt sĩ trên địa bàn toàn thành phố, báo cáo UBND thành phố xét hỗ trợ
công trình ghi công liệt sĩ để chỉnh trang, quét vôi sơn tường rào…
Phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND và phòng Lao động – TB&XH
chuẩn bị tốt cho Lễ Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng
niệm Liệt sĩ Tỉnh và nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
7. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố
Tích cực rà soát hồ sơ đề nghị hưởng chính sách người có công với cách
mạng đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết;
Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực để hỗ
trợ xây nhà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà…. góp phần nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách người có công trên địa
bàn thành phố Vĩnh Yên.
Tích cực triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác
định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
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.
8. Đề nghị Văn phòng Thành ủy phối hợp với Văn phòng HĐND –
UBND thành phố tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình của
đoàn đại biểu thành phố đi thăm một số di tích lịch sử và viếng liệt sĩ tại một số
nghĩa trang liệt sĩ theo Kế hoạch.
9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Đề nghị UBMT Tổ quốc thành phố chỉ đạo UBMT Tổ quốc các xã,
phường tổ chức thực hiện tốt các chương trình hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày
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thương binh liệt sĩ, giám sát việc giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận là người có
công còn tồn đọng; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có
công ở các cấp.
Chủ trì vận động nhân dân, các cơ quan đoàn thể các tổ chức xã hội các
đơn vị kinh tế đóng góp xây dựng “ Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; Phát động năm cao
điểm phong trào “Đền ơn - Đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương
binh Liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc người có công, đỡ đầu con
thương binh, con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tu bổ chỉnh trang các công trình
ghi công liệt sĩ.
Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH, Thành đoàn tổ chức thắp nến tri
ân liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố theo qui định của tỉnh.
10. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
Chỉ đạo các đơn vị hội cơ sở tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc
các gia đình người có công neo đơn, gặp khó khăn. Vận động cán bộ hội viên
phụ nữ tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” thành phố; hướng
dẫn các đơn vị hội cơ sở tuyên truyền tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ
niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ
chính sách ở địa phương theo quy định.
11. Hội Cựu chiến binh thành phố
Chủ trì hướng dẫn chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện vận động xây dựng
Quỹ “Đền ơn - Đáp nghĩa” thành phố và các xã, phường; tuyên truyền thực hiện
tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động- TB&XH trong công tác
tuyên truyền về chế độ chính sách đối với người có công đến toàn bộ hội viên
Hội Cựu chiến binh nói riêng và nhân dân nói chung để họ tiếp cận kịp thời, đầy
đủ các chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công; tạo sự đồng thuận và tích
cực trong quá trình tham gia triển khai và giám sát việc thực hiện ở địa phương.
12. Thành đoàn Vĩnh Yên
Phối hợp với phòng Lao động- TB&XH, Mặt trận Tổ quốc thành phố và
các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương
binh liệt sĩ.
Chủ trì tổ chức Lễ thắp nến tri ân Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên
và hướng dẫn đơn vị cơ sở tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa
trang liệt sĩ các xã, phường.
Tích cực vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào phong trào “Đền ơn
- Đáp nghĩa” bằng việc làm thiết thực. Tổ chức các hoạt động chăm sóc các gia
đình người có công gặp khó khăn trong cuộc sống, chỉ đạo Đoàn Thanh niên các
xã, phường chăm sóc vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ thuộc địa bàn quản lý.
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13. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) của UBND thành phố và các văn
bản hướng dẫn của các cấp xây dựng Kế hoạch của địa phương, tổ chức các hoạt
động gặp mặt, tri ân, thăm hỏi, tặng quà của các cấp tới các gia đình thương
binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ... gắn liền với hoạt động kỷ niệm
75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đảm bảo trang trọng, chu đáo, tiết kiệm để thể
hiện rõ sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và tình cảm của nhân dân
đối với người có công .
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình của phong trào
“Uống nước nhớ nguồn”, tích cực vận động nhân dân và các đoàn thể tham gia ủng
hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn – Đáp nghĩa”, tập trung tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, sửa
chữa nhà ở đối với người có công và gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở;
Tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện Pháp lệnh số
02/2020/UBTVQH14 và một số nội dung quy định tại Nghị định 131/2021/NĐCP của Chính Phủ theo công văn số 901/UBND-LĐTBXH ngày 25/3/2022 của
UBND thành phố Vĩnh Yên. Rà soát lại và lập danh sách đối tượng thuộc diện
thôi hưởng, điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công (theo Pháp lệnh 02) gửi về
UBND thành phố (qua phòng Lao động – TB&XH) trước ngày 22/5/2022.
Hướng dẫn các đối tượng được bổ sung chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh 02 hoàn
thiện hồ sơ theo qui định;
Tổ chức rà soát việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ, hướng
dẫn gia đình liệt sĩ các thủ tục cần thiết để giải quyết dứt điểm việc đề nghị cấp
Bằng Tổ quốc ghi công và người thờ cúng liệt sĩ. Không để tình trạng: Liệt sĩ
không có Bằng Tổ quốc ghi công; không xác định được người thờ cúng. Báo cáo
kết quả rà soát, lập danh sách và gửi hồ sơ đề nghị giải quyết về UBND thành
phố (qua phòng Lao động – TB&XH) trước ngày 22/5/2022;
Tập trung rà soát hồ sơ đề nghị xác nhận là người có công còn tồn đọng
theo quy định hiện hành, trường hợp không đủ điều kiện cần thông báo trả lời rõ
lý do, tránh tình trạng bức xúc dẫn đến khiếu kiện; trường hợp đủ điều kiện thì
lập danh sách chuyển cấp có thẩm quyền xem xét theo qui định;
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện và phòng Lao động – TB&XH
trong việc chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công đảm bảo kịp thời, đúng
qui định;
Tiếp tục rà soát tình trạng nhà ở của người có công và thân nhân người có
công gửi báo cáo kết quả rà soát về UBND thành phố (qua phòng Lao động –
TB&XH) trước ngày 22/5/2022;
Rà soát, lập danh sách đối tượng đề nghị tặng quà theo Kế hoạch, gửi về
UBND thành phố (qua phòng Lao động – TB&XH) trước ngày 22/5/2022;
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Báo cáo thực trạng công trình ghi công liệt sĩ về UBND thành phố (qua
phòng Lao động – TB&XH) trước ngày 22/5/2022.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn 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 để tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu
quả thiết thực.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu phát sinh những nội
dung không phù hợp với quy định chung và thực tế, các phòng ban, đơn vị tổng
hợp báo cáo với UBND thành phố (qua phòng Lao động - TB&XH) để UBND
thành phố kịp thời sửa đổi bổ sung./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động- TB&XH( b/c);
- TT Thành ủy – HĐND- UBND thành phố (b/c);
- 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

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đào Văn Quyết

