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KẾ HOẠCH  

Tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn  

và Người có công đi “Thăm lại chiến trường xưa” nhân dịp kỷ niệm  

75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức đưa 

thân nhân liệt sĩ thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Người có công đi 

“Thăm lại chiến trường xưa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2022), cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Là một trong các hoạt động tri ân, biểu dương Người có công với cách 

mạng tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm ghi 

nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

gia đình có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ 

tổ quốc;  

- Hoạt động “Thăm lại chiến trường xưa” là dịp để đại biểu Người có 

công ôn lại những kỷ niệm thiêng liêng, một thời đã hiến dâng tuổi thanh xuân 

của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua chương trình 

nhằm thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác 

chăm sóc người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức chuyến đi phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả theo 

đúng quy định hiện hành.  

II. NỘI DUNG 

1. Thành phần đoàn: 45 đại biểu, trong đó:  

- Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng người có công, lãnh đạo một số phòng có 

liên quan: 5 người.  

- Cán bộ phục vụ: 3 người. 

- Cán bộ y tế: 01 người. 

- Thân nhân liệt sĩ và đại biểu người có công: 36 người. 
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2. Thời gian, phương tiện  

- Thời gian: dự kiến từ ngày 09/5/2022 đến 14/5/2022 (đón tiếp đại biểu 

từ chiều 08/5/2022). 

- Phương tiện: Xe ô tô. 

3. Địa điểm, trang phục 

- Địa điểm: Thăm chiến trường xưa tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, gồm một số địa điểm như:  Thăm, viếng Khu di tích 

Ngã 3 Đồng Lộc, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang liệt sĩ 

Trường sơn, Nghĩa trang đường 9. Thăm Thành cổ Quảng Trị, thăm quê Bác 

(Lịch trình cụ thể thông báo sau). 

- Trang phục: Các đại biểu mặc trang phục đẹp, lịch sự, trang trọng, đại 

biểu là Người có công đeo Huân, Huy chương.   

4. Kinh phí 

Kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội ngân sách của tỉnh đã được giao tại 

Quyết định số 8668/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/12/2021 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán NSNN năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Người có công 

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này (xây dựng chương 

trình chi tiết, dự toán kinh phí). Cử cán bộ tham gia phục vụ đoàn, phối hợp các 

đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hiệu quả chương trình. 

- Tổng hợp danh sách đại biểu trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định 

thành lập Đoàn. 

- Đảm bảo nơi ăn nghỉ của đại biểu người có công khi tập trung tại tỉnh 

trước và sau ngày về. 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Phòng Người có công hướng 

dẫn sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định. 

3. Trung tâm Điều dưỡng Người có công 

Cử 01 cán bộ là y, bác sĩ tham gia chăm sóc sức khỏe cho đoàn. 

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

Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Chủ động báo cáo UBND cấp huyện, thành phố để lựa chọn đại biểu tham 

dự chương trình, bố trí phương tiện đưa, đón đại biểu đi và về theo đúng thời 

gian triệu tập. (Chi tiết số lượng đại biểu, thời gian sẽ thông báo sau) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ thăm viếng Nghĩa 

trang liệt sĩ Trường Sơn và Người có công đi “Thăm lại chiến trường xưa” nhân 
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dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Đề nghị 

các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng KHTC;  

- Trung tâm ĐDNCC; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Phòng LĐTBXH TPLS; 

- Lưu: VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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