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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm 

ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021) 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về 

kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7/1947-27/7/2021).  

Sở Khoa học và công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 74 

năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, 

bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân 

tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân 

"Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". 

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

đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 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 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: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân 

nhân của họ, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ 

chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể để tất cả người có công và thân nhân 

của họ đều được quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang Website của Sở và trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh 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. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà Nước đối với 

người có công với cách mạng. 
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2. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong cơ quan, đơn 

vị. 

- Tổ chức rà soát các gia đình chính sách trong cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà gia đình công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị có người thân là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sỹ (mỗi xuất quà là 500.000đ tiền mặt, nguồn kinh phí theo kế hoạch của công đoàn cơ 

sở năm 2021). 

3. Vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa: Công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

theo văn bản vận động của cơ quan được giao trách nhiệm. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở KH&CN chủ trì tổ chức rà soát, tổng hợp và 

chủ động triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình các công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có người thân là thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sỹ. 

 Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành thường xuyên cập nhật 

các tin, bài tuyên có liên quan trên trang Website của Sở. 

 Chi đoàn thanh niên CSHCM của Sở phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở 

và BCH đoàn khối các cơ quan tỉnh triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 

năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021). 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày 

Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021) của Sở Khoa học và Công nghệ, đề 

nghị các phòng chuyên môn, các đơn vi ̣trực thuôc̣ Sở, các tổ chức đoàn thể cùng 

phối hơp̣ tổ chức triển khai thưc̣ hiêṇ./. 

 
  Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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