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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 1310/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)”. 

Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực 

hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, 

thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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) 

(ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /6/2022) 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 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; Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, trong đó quy định rõ tập trung công tác chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, 

tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân. 

Thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, 

Nhà nước và Nhân dân ta trong năm 2022 như: 92 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 47 năm Ngày miền Nam hoàn 

toàn giải phóng, thống nhất Đất Nước (30/04/1975 - 30/04/2022); 132 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); ... và 190 năm thành lập và 

phát triển tỉnh An Giang (1832 - 2022), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành 

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 tỉnh, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả triển 

khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về 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. 

- Phát huy truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý “Ăn quả 

nhớ người trồng cây” của Đảng bộ, chính quyền, Quân và Dân An Giang; tri ân 

sự cống hiến, hy sinh đối với liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

- Giữ vững, nâng cao danh hiệu “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, 

liệt sĩ, người có công”; Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng 

đồng cùng Nhà nước chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có 

công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, đảm bảo mức 

sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của 

cộng đồng dân cư nơi cư trú. 
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2. Yêu cầu 

- Thông qua phương tiện truyền thông, bàng nhiều hình thức, tăng cường 

thông tin tuyên truyền, tập trung nội dung kế hoạch các hoạt động tri ân, đền ơn 

đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với anh hùng, liệt sĩ, thương binh, 

bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì lý tưởng cách 

mạng đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.  

- Nêu gương các điển hình tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, 

đóng góp cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi động viên gia đình chính 

sách; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục 

phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc bằng nhiều hành động 

thiết thực để cùng chung tay chăm lo thương binh, liệt sĩ và người có công với 

cách mạng.  

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà 

nước về lĩnh vực người có công, rà soát hộ người có công với cách mạng có hoàn 

cảnh khó khăn, diện nghèo, cận nghèo để kịp thời hỗ trợ, đề xuất cấp thẩm quyền 

có chính sách phù hợp nhằm nâng cao mức sống người có công; Quản lý tốt các 

công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; Phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

cùng cấp và các đoàn thể tổ chức chăm lo đời sống người có công và giám sát 

việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

- Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phải được tổ 

chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, tránh 

phô trương, hình thức, lãng phí. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa 

phương, đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Các hoạt động tuyên truyền 

1.1. Tập trung tuyên truyền ý nghĩa chính trị của ngày Thương binh - Liệt 

sĩ; các chủ trương của Đảng, chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với gia 

đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nói riêng và người có công với cách mạng nói 

chung; sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với người có công với 

cách mạng và thân nhân của họ.  

1.2. Tổ chức tuyên truyền trực quan; tăng thời lượng các phóng sự,tin, bài, 

các chuyên trang, chuyên mục trên Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình 

An Giang, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Đài Phát thanh các địa phương… các 

hoạt động chăm lo, thăm hỏi người có công với cách mạng; những tấm gương 

thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công tiêu biểu vượt khó làm 
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giàu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các 

tấm gương điển hình, những tấm lòng nhân ái, đạo đức nhân văn, các địa phương, 

đơn vị, tập thể, cá nhân chăm lo, giúp đỡ gia đình người có công và làm tốt phong 

trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh.  

Thời gian: Từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2022. 

2. Thực hiện chính sách người có công với cách mạng, cụ thể: 

2.1. Đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời, chu đáo, tận tay các loại chế độ 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng; Không để tồn đọng hồ sơ đề nghị xác nhận người 

có công với cách mạng theo quy định. Thời gian: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/12/2022.  

2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định trợ cấp quà Lễ 27/7/2022, 

tổ chức chi trả quà đúng đối tượng, định mức theo Quyết định của Chủ tịch nước 

và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trên 31.000 lượt người có công với cách mạng 

và thân nhân. Thời gian: Trước ngày 27/7/2022.  

2.3. Tổ chức rà soát, thống kê hộ người có công với cách mạng và thân 

nhân liệt sĩ thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định; ban hành giải pháp hỗ trợ, 

đảm bảo 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao 

hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú giai đoạn 2022-2025. Thời 

gian: Trước ngày 31/12/2022. 

2.4. Tổ chức triển khai và thực hiện pháp luật về ưu đãi người có công với 

cách mạng (đang có hiệu lực thi hành); Thường xuyên tiếp nhận ý kiến, nghiên 

cứu, đóng góp hoàn thiện thể chế pháp luật về ưu đãi người có công với cách 

mạng. Thời gian: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.  

2.5. Đưa 50 người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh viếng Lăng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm các cơ quan Trung ương (Hà Nội); 60 người có 

công viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 

thăm các di tích lịch sử, văn hóa tại Quảng Trị, Quảng Bình. Thời gian: Trước 

ngày 27/7/2022. 

2.6. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính 

phủ cấp mới và cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” năm 2022 đối với những trường 

hợp đủ điều kiện, đúng quy định. Trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước 

ký Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng”. Thời gian: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.  

2.7. Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân của họ; việc thực hiện chế độ mai táng 

phí đối với các nhóm đối tượng là “Cựu Chiến binh”. Rà soát, giải quyết kịp thời 

hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực người có công đảm bảo thời hạn và đúng quy 

định. Giải quyết theo quy định các đơn đề nghị, kiến nghị về chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/12/2022.  
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3. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” 

3.1. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định; 

tăng cường vận động thêm nguồn lực từ các cá nhân, doanh nghiệp nhằm kịp thời 

hỗ trợ sữa chữa, cất mới nhà ở người có công; trợ cấp đột xuất, góp phần cải thiện, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, thân nhân liệt sĩ và người 

có công với cách mạng gặp khó khăn ở địa phương. Thời gian: từ ngày 01/01/2022 

đến ngày 31/12/2022.  

3.2. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, 

bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn; Trung tâm Điều dưỡng Thương 

binh và người có công Long Đất, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nhân kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thời gian: từ ngày 01/7/2022 đến ngày 

27/7/2022. 

3.3. Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ cấp tỉnh 

(dự kiến ngày thứ Sáu 22/7 hoặc ngày thứ Ba 26/7/2022); đối với các huyện, thị 

xã, thành phố tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 11/7 đến ngày 27/7/2022.  

3.4. Xét chọn và đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tặng Bằng 

khen người có công với cách mạng tiêu biểu; Đưa đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu 

dương người có công tiêu biểu toàn quốc theo triệu tập của Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội. Thời gian: từ ngày 01/7 đến ngày 27/7/2022. 

3.5. Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các 

công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; Tổ chức rà soát và đính chính thông tin đối 

với 500 mộ liệt sĩ (hiện thiếu thông tin) trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 

tỉnh. Thời gian: từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.  

3.6. Tiếp tục thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Kế 

hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Tổ chức Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ được quy tập 

trong nước và từ nước bạn Campuchia đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc 

Bà Đắc (huyện Tịnh Biên) trước ngày 25/7/2022;  

3.7. Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang và các nghĩa trang 

liệt sĩ trên địa bàn thuộc quản lý, thời gian từ ngày 12/7/2022 đến ngày 27/7/2022; 

Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh dự kiến tổ chức sáng ngày thứ Tư 27/7/2022.  

3.8. Dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang 

liệt sĩ. Thời gian: đêm 26/7/2022 ở các nghĩa trang liệt sĩ huyện, thị xã và đêm 

27/7/2022 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

Chủ trì tham mưu, phối hợp tổ chức, triển khai, thực hiện, hỗ trợ, đôn đốc 

Kế hoạch này tại các địa phương, đơn vị, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện theo quy định về cơ quan thẩm quyền, cụ thể nhiệm vụ như sau: 



5 

 

 

 

- Thực hiện đúng việc tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị xác nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo đúng quy định, chặt 

chẽ, công khai, không chủ quan để hồ sơ tồn đọng, sai sót. Hoàn chỉnh thủ tục đề 

nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng” hoặc trình cấp mới, cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”; Phúc đáp 100% đơn, 

thư liên quan chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền, 

quy định. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc chi trả 

trợ cấp và thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ mai 

táng phí của các nhóm đối tượng “Cựu chiến binh” tại huyện, thị xã, thành phố 

thuộc địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và phê duyệt kinh phí thực 

hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022); Đồng thời, hướng dẫn địa phương thực hiện trợ cấp 

quà 27/7 của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học và gia đình liệt sĩ trên địa bàn quản lý. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ; Dự kiến kinh phí thăm tặng quà 27/7 đối với bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học và gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong toàn tỉnh, báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh; Tổ chức Đoàn thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và 

người có công Long Đất, các thương binh, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng 

tại Trung tâm, người có công với cách mạng và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân 

liên quan. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý các công 

trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu 

một số nội dung sửa đổi, thay thế Quy định số 1300-QĐ/TU ngày 17/3/2014 về 

việc tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức (đối tượng được an táng tại 

Nghĩa trang từ trần tỉnh). 

- Tổ chức rà soát, thống kê số liệu và thông tin hộ người có công với cách 

mạng và thân nhân liệt sĩ thuộc diện nghèo, cận nghèo hiện nay trên địa bàn tỉnh, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện giải pháp hỗ trợ, nâng cao mức sống của hộ người có công với cách 

mạng và thân nhân liệt sĩ thuộc diện nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 

- Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện các quy định pháp luật hiện hành 

về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ của các nhóm đối tượng thuộc 

“Cựu chiến binh”. Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp đối với lĩnh vực người có 

công, nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết; Nâng cao công tác 

quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ, trách 
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nhiệm và tinh thần phục vụ người có công với cách mạng; Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực hiện chính sách người có công, hoàn chỉnh và đưa vào khai 

thác phần mềm số hóa hồ sơ người có công với cách mạng. 

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh theo 

quy định, thực hiện việc hỗ trợ nhà ở, trợ cấp đối với người có công với cách mạng 

gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh. Triển khai rà soát số liệu 

người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở, làm cơ 

sở báo cáo nhu cầu cải thiện nhà ở của người có công trong giai đoạn 2022- 2025 

và 2025-2030 theo hướng dẫn. 

- Cung cấp thông tin cho Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An 

Giang và các cơ quan truyền thông, tuyên giáo những nội dung có liên quan đến 

việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ để thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. 

- Xét chọn và đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình tặng 

Bằng khen người có công tiêu biểu. Tổ chức Đoàn dự Hội nghị biểu dương người 

có công tiêu biểu toàn quốc. Tổ chức đoàn người có công tiêu biểu của tỉnh viếng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm các cơ quan Trung ương, các di tích văn hóa, lịch 

sử tại Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức và phục vụ tốt Lễ 

viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc 

Bà Đắc; Lễ “Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

- Phân bổ kinh phí Trung ương cấp về thực hiện chính sách người có công, 

đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ. Quản lý nhà 

nước về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ theo thẩm 

quyền. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo 515; Thực hiện việc rà 

soát, đính chính dữ liệu quản lý đối với 500 mộ liệt sĩ hiện thiếu thông tin trong 

các nghĩa trang liệt sĩ; Làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ 

theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Tiếp tục phối hợp việc xác nhận, giải quyết chế độ, chính sách đối với 

Quân nhân theo Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng, các nhóm 

đối tượng “Cựu chiến binh” và các quy định pháp luật liên quan. Thực hiện tốt 

chính sách hậu phương quân đội đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ, dân công 

hỏa tuyến…. 

- Chủ trì triển khai và thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài 

cốt liệt sĩ đưa về cải táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, nhiệm vụ thường 

trục trong Ban Chỉ đạo 515; Tổ chức Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt 

sĩ Dốc Bà Đắc, hoặc đưa hài cốt liệt sĩ về địa phương, gia đình theo nguyện vọng 

của gia đình liệt sĩ.  
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- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ viếng 

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phần nghi thức,điều khiển chương trình). Phối hợp với 

Công an tỉnh thực hiện rà mìn sân lễ và khu vực nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; bố trí lực 

lượng trực, gác bảo vệ khu vực tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 

hệ thống thông tin cơ sở tăng cường đăng tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên 

trang nhằm thực hiện tuyên truyền, phổ biến: chủ trương, đường lối của Đảng, 

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

mạng; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; biểu dương các 

đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chăm lo đời sống người có 

công; nêu gương các cá nhân thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tích cực, 

tiêu biểu tại địa phương. 

4. Sở Nội vụ 

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch 

nước ký Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” tỉnh An Giang theo Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 

20/10/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước 

“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh 

hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

- Phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm 

chương người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 

theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; tặng Huân 

chương Độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sĩ theo Thông tư số 44/TBXH-VHC-

LB ngày 08/4/1985. 

5. Sở Y tế 

 - Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh, 

chăm sóc y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định; 

Phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác đưa người 

có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung tại các tỉnh 

khác theo quy định.  

- Chỉ đạo việc tổ chức giám định tỷ lệ thương tật, vết thương tái phát, vết 

thương còn sót cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; giám 

định tỷ lệ bệnh tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 

khám dị dạng dị tật cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học,... theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

và các quy định pháp luật liên quan. 
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6. Sở Xây dựng 

- Chủ trì triển khai, tổng hợp và báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ cải thiện 

nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh theo các nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn 

số 420/BXD-QLN ngày 15/2/2022. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án 

bố trí vốn ngân sách để tiếp tục thực hiện chủ trương về hỗ trợ nhà ở đối với người 

có công với cách mạng khi nhận được văn bản chỉ đạo của Trung ương. 

7. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành và 

địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn kinh phí thực 

hiện Kế hoạch trên cơ sở lồng ghép với các chương trình, dự án và các nguồn hợp 

pháp khác theo quy định về phân cấp của Luật ngân sách nhà nước. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Quản lý việc thực hiện hỗ trợ học phí theo quy định của Luật Giáo dục 

đối với học sinh, sinh viên là người có công với cách mạng, thân nhân người có 

công với cách mạng theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường phát động, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách 

mạng, lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các thế hệ 

anh hưng, liệt sĩ, người có công với cách mạng đóng góp thiết thực vào phong 

trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia, thực hiện tốt công tác  chăm sóc, làm 

vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. 

9. Công an tỉnh 

- Phối hợp xác nhận, giải quyết chế độ, chính sách đối với Công an nhân 

dân theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các quy định pháp luật 

liên quan.  

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phục vụ Lễ viếng 

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh: thực hiện việc rà mìn sân lễ, khu vực Nghĩa trang liệt sĩ 

tỉnh; Bố trí xe đưa tràng hoa phục vụ lễ viếng nghĩa trang, phân công lực lượng 

trực gác ban đêm, bảo vệ khu vực tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, dẫn 

đường Đoàn đại biểu đi viếng và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tổ chức Lễ 

viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch 

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh phục vụ tốt Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc. 

11. Báo An Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang 

 Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền nêu tại khoản 

1 mục I và khoản 1 mục II Kế hoạch này. Thực hiện phim tài liệu, phóng sự, tin 
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tức, bài viết tuyên truyền đặc biệt về ngày 27/7, các phong trào, hoạt động “Đền 

ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ; Gương người 

tốt, việc tốt của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu, vượt khó vươn 

lên trong cuộc sống, lao động sản xuất kinh doanh thành công; các tổ chức, cá 

nhân có nhiều đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương. 

12. Văn phòng UBND tỉnh 

- Tiếp nhận, xem xét và tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt các nội dung trình liên quan Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh-Liệt sĩ. 

- Thông báo ngày viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để Sở Lao động –Thương 

binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và thông tin đến các sở, ban, 

ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh tham gia; Tổ chức ăn sáng 

và đưa đón cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, nguyên lãnh 

đạo tỉnh qua các thời kỳ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Thư mời đại biểu dự Lễ cải 

táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc. 

13. UBND huyện, thị xã, thành phố 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và điều kiện thực tế địa phương, xây dựng 

và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-

Liệt sĩ tại địa bàn quản lý phù hợp, thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, an toàn, đảm bảo 

thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tập trung một số nội 

dung cơ bản sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng và các hoạt động cụ 

thể của địa phương hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, bằng 

nhiều hình thức phù hợp, thường xuyên, hiệu quả.  

- Tổ chức thẩm định và đề nghị xác nhận, giải quyết chế độ ưu đãi theo 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng”, các đối tượng thuộc nhóm “Cựu chiến binh”, đảm bảo đúng, đủ, tận tay 

người có công với cách mạng và thân nhân. Tham mưu giải quyết dứt điểm các 

trường hợp còn vướng mắc, tránh sai sót, trùng lắp chế độ, không để hồ sơ tồn 

đọng, kéo dài. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách 

người có công trên địa bàn quản lý để sớm phát hiện, chấn chỉnh. 

- Tổ chức họp mặt, thăm hỏi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sĩ và người có công với cách mạng tại địa phương tùy theo điều kiện thực tế. Thực 

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng trên địa bàn 

quản lý; Tăng cường vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt cao 

điểm vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; Phối hợp với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huy động, kết hợp các 

nguồn lực, thực hiện sửa chữa, cất mới nhà ở, hỗ trợ đối với người có công với 

cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.  
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- Phối hợp xét chọn và đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khen 

thưởng đối với người có công với cách mạng tiêu biểu; đưa người có công về Sở 

để tham dự Hội nghị người có công tiêu biểu toàn quốc. 

- Quan tâm nâng cấp, tu bổ, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa 

trang liệt sĩ thuộc quản lý; tổ chức chu đáo Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia 

ghi danh, đài tưởng niệm liệt sĩ và Lễ “Thắp nến tri ân” vào đêm 26/7/2022. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo đời sống người có công với cách 

mạng và thân nhân; ưu tiên mô hình giảm nghèo đối với hộ người có công có hoàn 

cảnh khó khăn; phấn đấu duy trì hộ gia đình người có công có mức sống bằng 

hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Cụ thể hóa các phong 

trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người 

có công với cách mạng tại địa phương... tạo điều kiện để họ có nhà ở ổn định, 

được học nghề, có việc làm, nâng cao thu nhập và mức sống của hộ người có công 

với cách mạng, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tiếp tục phấn đấu giữ 

vững, nâng cao chất lượng danh hiệu xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương 

binh-Liệt sĩ và người có công được tỉnh công nhận.  

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ 

chức thành viên tăng cường huy động các nguồn lực, vận động đóng góp Quỹ 

“Đền ơn đáp nghĩa”; Cùng các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa 

phương hỗ trợ hộ chính sách nghèo, cận nghèo tại địa phương; ưu tiên hỗ trợ nhà 

ở, trợ cấp khó khăn. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp đề xuất các giải pháp, 

chính sách giảm nghèo phù hợp, hiệu quả, nâng cao mức sống hộ người có công 

với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quản lý. 

15. Đề nghị Tỉnh Đoàn An Giang 

- Phát động phong trào và tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm giáo dục 

lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sự tri ân đối với 

người có công với cách mạng, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm 

lo bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; tham gia 

chăm sóc mộ liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn phối hợp 

với các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” 

nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; tổ chức và hướng dẫn thực hiện 

Lễ “Thắp nến tri ân” tại các Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.  

16. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 

Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các cấp và thành viên tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ về truyền thống lịch sử, thành tựu cách mạng, thành quả đóng 

góp xây dựng đất nước của các gia đình có công; tích cực tham gia ủng hộ Quỹ 

“Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ; quan tâm 

chăm lo đời sống bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh 

binh, người có công với cách mạng tiêu biểu, hoàn cảnh khó khăn.  
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17. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và 

các tổ chức xã hội 

Xây dựng kế hoạch các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 

năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chỉ đạo các cấp Hội, vận động hội viên tích cực 

tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, chăm sóc bà mẹ Việt Nam 

anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng 

và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. 

18. Đề nghị ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hướng dẫn các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện các nội dung, 

hoạt động tuyên truyền, định hướng thông tin liên quan đến kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh-Liệt sĩ.  

19. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện việc công nhận 

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động 

cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945 theo quy định.  

Chủ trì trong việc tham mưu sửa đổi, thay thế Quy định số 1300-QĐ/TU 

ngày 17/3/2014 về việc tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức. Phối 

hợp trong công tác ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên 

địa bàn tỉnh; bổ sung danh mục nhà tù của địch trên địa bàn tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) của ngành và cấp nào thì kinh phí của ngành và cấp đó 

bảo đảm cho việc thực hiện. 

- Chi trả các chế độ, chính sách người có công với cách mạng; Quà lễ 27/7 

của Chủ tịch nước; Triển khai pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng 

mới; Tổ chức thẩm định, giải quyết hồ sơ người có công; Kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Xây dựng, nâng cấp, 

sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ khắc bia mộ liệt sĩ; Số hóa hồ sơ người có 

công; Phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và thân nhân: sử dụng nguồn 

kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cấp tỉnh; 

Tặng quà đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sĩ và các cơ quan, đơn vị liên quan; Đưa người có công tiêu biểu dự Hội nghị biểu 

dương toàn quốc; Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Tổ chức Lễ “Thắp 

nến tri ân”; Khảo sát số liệu và thông tin hộ người có công và thân nhân liệt sĩ 

thuộc diện nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; Khảo sát thông tin mộ liệt sĩ trong 
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các nghĩa trang liệt sĩ; rà soát số liệu người có công với cách mạng và thân nhân 

liệt sĩ có khó khăn về nhà ở; Kiểm tra việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với 

“Cựu chiến binh”: sử dụng từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2022 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội quản lý. 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515; Tổ chức Lễ cải táng 

hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (quy tập trong nước và từ 

Campuchia) do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang dự toán và thực hiện. 

- Hỗ trợ sữa chữa, cất mới nhà ở, trợ cấp khó khăn đối với người có công 

với cách mạng sử dụng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp chuyển giao và các nguồn vận động hợp pháp khác. 

- Kinh phí trợ cấp quà 27/7 của Chủ tịch tỉnh do ngân sách cấp huyện bố 

trí thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), UBND tỉnh yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 

hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh khó khăn, vướng mắc (nếu 

có) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhan 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./. 
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