
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VÀ XÃ HỘI  

Số:       /SLĐTBXH-NCC 
V/v Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 

  Lạng Sơn, ngày     tháng    năm 2020 

     

           Kính gửi:   

 - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; 

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm 

ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020);  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành 

phố chủ động tham mưu trình UBND huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện 

các hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2020) trên địa bàn. Cụ thể như sau: 

1. Tham mưu tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực tại địa phương 

 - Vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ: đảm bảo 100% nghĩa trang liệt sĩ được các 

Trường học, Đoàn thanh niên nhận chăm sóc, tu bổ; 

 - Phối hợp Huyện đoàn, Thành đoàn tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt 

sĩ, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ vào lúc 20h ngày 26/7/2020; 

 - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách thương binh, liệt sĩ; 

- Tổ chức các chương trình, hoạt động khác phù hợp với điều kiện của địa 

phương. 

 2. Thực hiện chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, của tỉnh 

 2.1. Thực hiện chuyển quà tặng của tỉnh  

 - Đối với các đối tượng: thương binh, bệnh binh, cán bộ "Lão thành cách 

mạng", cán bộ "Tiền khởi nghĩa", Anh hùng LLVT, Bà mẹ "Việt Nam anh hùng", 

người HĐKC bị địch bắt tù đày, người HĐKC bị nhiễm CĐHH, NCC giúp đỡ cách 

mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và gia đình liệt sĩ, mỗi xuất quà là 

500.000,đ tiền mặt.  

Lưu ý: Mỗi đối tượng chỉ nhận 01 suất quà của tỉnh (trường hợp một người 

nhưng thuộc hai đối tượng trở lên thì chỉ được nhận một suất quà). Trường hợp liệt 

sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được 

nhận quà, đối với mỗi một liệt sĩ thì 01 thân nhân hoặc người thờ cúng được nhận 

01 suất quà.  
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 - Báo cáo kết quả, số liệu và gửi danh sách các đối tượng nhận quà về 

Phòng Người có công Sở LĐTBXH để tổng hợp.   

 2.2. Thực hiện chuyển quà tặng của Chủ tịch nước  

 - Chủ động triển khai thực hiện khi có công văn hướng dẫn của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, đảm bảo chuyển quà tặng của Chủ tịch nước tới đối 

tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước ngày Thương binh – Liệt sĩ, không để xảy 

ra sai xót, tiêu cực. 

 - Lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước theo đúng biểu mẫu 

gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.  

3.  Chương trình thăm, tặng quà của Đoàn lãnh đạo tỉnh 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/4/2020, tỉnh tổ chức thành 

05 Đoàn gồm đại diện Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh 

trực tiếp đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách người có công tại 05 huyện/thành 

phố. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 02 gia đình chính sách người có công để Đoàn 

đến thăm, tặng quà. 

Thực hiện Chương trình thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có 

công (Sở LĐTB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành), đề nghị Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện, Phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội thành phố chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thành phố lựa 

chọn và gửi danh sách 02 gia đình chính sách người có công về Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội (qua phòng Người có công) để tổng hợp, đồng thời chuẩn 

bị công tác tổ chức đón nhận quà của các Đoàn khi đến thăm đảm bảo chu đáo, 

trang trọng, ý nghĩa. 

Chủ động tham mưu cho UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/4/2020 của UBND 

tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2020) của đơn vị về Sở Lao động - Thương binh Xã hội trước 

ngày 30/7/2020 để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội và UBND tỉnh.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh 

trực tiếp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua phòng Người có công). 

ĐT: 02053.876.681, để hướng dẫn thực hiện./. 

  KT.GIÁM ĐỐC 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;               

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, TP;          

- Lãnh đạo Sở;   

- Lưu VT-NCC. 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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