
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN UYÊN 

  
Số:             /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Tân Uyên, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân và người có công  

tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu về 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 350/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Uyên về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương 

các tập thể, cá nhân và người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) (viết tắt là Hội nghị biểu dương), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự 

hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân các 

dân tộc trên địa bàn huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là 

quan tâm đến thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.  

- Thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành và các tầng lớp 

Nhân dân đối với người có công với cách mạng; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn’’ và “ Đền ơn đáp nghĩa’’ của dân tộc ta. 

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và người có công tiêu biểu 

trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân và người có công tiêu biểu 

đảm bảo trang trọng, chu đáo; các hoạt động phù hợp, có ý nghĩa thiết thực và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm 

Thời gian: 1/2 ngày,  ngày 27/7/2022 (thứ Tư). 

- Từ 7h30 phút: Tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 

và Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

- Từ 08h15 phút: Tổ chức Hội nghị biểu dương tại Trung tâm Hội nghị - 

Văn hóa huyện. 

(Có Chương trình kèm theo) 
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2. Nội dung Hội nghị  

- Tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 

trên địa bàn huyện Tân Uyên giai đoạn 2017 - 2022; phương hướng, mục tiêu 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tiếp theo. 

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân và người có công tiêu biểu giai đoạn 2017-2022. 

- Tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2022). 

3. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Sở, Phòng BTXH - NCC, Sở Lao động-TB&XH; 

- Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy; 

- Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Người có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện; 

- Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng; 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Đại diện các Ban liên lạc Trung đoàn: 81, 148, 174; 

- Đại diện các Hội: Cựu thanh niên xung phong; Nạn nhân chất độc da 

cam/DIOXIN huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thông huyện dự, đưa tin 

về hội nghị. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức Hội nghị do ngân sách huyện đảm bảo thực hiện. 

2.  Kinh phí tuyên truyền (băng zôn, phát thanh - truyền hình, xe thông tin lưu 

động, …), chương trình văn nghệ (luyện tập, trang phục, đạo cụ, âm thanh…), xây 

dựng phóng sự,… từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thông tin giao Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện theo quy định. 

3. Tiền khen thưởng các tập thể, cá nhân và người có công tiêu biểu thực 

hiện theo quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu UBND 

huyện triển khai thực hiện Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, 

phương tiện phục vụ Hội nghị. Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo UBND huyện 

tại hội nghị. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, 

UBND thị trấn Tân Uyên chuẩn bị các điều kiện cho Lễ dâng hương tại Đài tưởng 

niệm các anh hùng liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

Phối với Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn lựa chọn các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu đề nghị khen thưởng. 
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Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng 

bài viết, phóng sự về kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2022. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu phát 

biểu tham luận tại Hội nghị. 

Đón tiếp Đại biểu là người có công về dự Hội nghị (bố trí phương tiện đưa 

đón, ăn, nghỉ cho đại biểu...). 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Thực hiện công tác tổ chức và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị. 

Chuẩn bị bài diễn văn lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. 

Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH, các cơ quan liên quan chuẩn bị các 

điều kiện cho Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang 

liệt sĩ huyện và công tác lễ tân, hậu cần tại Hội nghị. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp phòng Lao động - TB&XH xây dựng bài viết, phóng sự về 

kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2017 - 2022 và chương trình văn nghệ chào mừng tại Hội nghị biểu dương 

(thời lượng không quá 45 phút, chủ đề gắn với Hội nghị).  

Bố trí âm thanh đảm bảo phục vụ chương trình văn nghệ và điều hành hội nghị. 

Treo băng zôn, Maket trình chiếu, tăng âm, loa đài phục vụ Hội nghị và Lễ dâng 

hương Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trang trí hệ thống hồng kỳ tại khu vực 

Trung tâm hành chính huyện và Đài tưởng niệm trước ngày tổ chức hội nghị 02 ngày. 

4. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp phòng Lao động - TB&XH hướng dẫn, triển khai, thực 

hiện công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân và người có công tiêu biểu giai 

đoạn 2017-2022. 

Thực hiện công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân và người có công tiêu 

biểu tại Hội nghị biểu dương. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với các phòng: Lao động - TB&XH, Nội vụ, Trung tâm 

Văn hóa Thể thao và Truyền thông tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí tổ 

Hội nghị biểu dương đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước. 

6. Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện 

- Ban Chỉ huy quân sự: Chuẩn bị lực lượng tiêu binh danh dự và tổ chức tiêu 

binh trong thời gian thực hiện Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 

và Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

- Công an huyện: Tổ chức đội dâng hoa theo nghi thức tại Lễ dâng hương Đài 

tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đảm bảo an ninh, trật tự tại Hội nghị biểu dương và 

Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

7. Trung tâm Y tế huyện 
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Cử 02 Y, Bác sỹ tham gia chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu về dự Hội 

nghị biểu dương. 

8. Đề nghị Huyện đoàn 

Lựa chọn 01 thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng 

tại Hội nghị và 10 thanh niên mặc đồng phục của đoàn phục vụ tại Lễ dâng hương 

Đài tưởng niệm, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

Phối hợp đưa các đại biểu là người có công lên khu vực tổ chức Lễ dâng 

hương Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sỹ huyện. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị khen thưởng tại 

Hội nghị (theo hướng dẫn). 

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đưa, đón đại biểu là 

người có công về dự Hội nghị biểu dương. 

Giao UBND thị trấn Tân Uyên cử 03 công chức phục vụ đoàn Đại biểu thắp 

hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân và 

người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2022). Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. /. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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