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KẾ HOẠCH  

Tổ chức gặp mặt đại biểu gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng 

 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 

 

 

Căn cứ Công văn số 603/UBND-KGVX ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phối hợp tổ chức gặp mặt đại biểu gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam 

anh hùng. Sau khi thống nhất với Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch Tổ chức gặp 

mặt đại biểu gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng 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 gia đình liệt sĩ, Mẹ 

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

ân và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ VNAH trong cuộc 

kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc;  

- Thông qua hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống 

đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đến mọi người dân, góp 

phần huy động toàn xã hội chung tay quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người có 

công.  

2. Yêu cầu 

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ 

Việt Nam và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức buổi gặp mặt 

trang trọng, ý nghĩa, chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Thành phần đại biểu dự gặp mặt 

- Lãnh đạo, cán bộ Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Người có công. 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các 

huyện; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.  

- Đại biểu là Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng, tuất hàng tháng có nhiều cống hiến trong cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ 
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quốc, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, 

công tác ở địa phương và gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong 

cuộc sống: 50 người. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh truyền hình tỉnh. 

2. Đại biểu nhận quà tặng tại địa phương 

- Đại biểu là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng có hoàn 

cảnh khó khăn: 50 người.  

3. Thời gian, địa điểm  

- 01 buổi, từ 9h00 phút ngày 17/6/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Nhà khách A1 Lạng Sơn.  

4. Nội dung chương trình gặp mặt 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

- Phát biểu của Lãnh đạo Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam. 

- Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh.  

- Phát biểu của đại diện gia đình liệt sĩ.  

-   Lãnh đạo Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng 

quà cho đại biểu. 

- Kết thúc chương trình.  

5. Kinh phí 

5.1. Kinh phí quà tặng 

Do Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam đảm nhiệm, gồm 100 suất quà, 

tổng kinh phí 220 triệu đồng, trong đó:  

- 50 suất quà tặng trao trực tiếp tại buổi gặp mặt (mỗi suất quà trị giá 

3.000.000,đồng tiền mặt và quà bằng hiện vật 200.000,đồng). 

- 50 suất quà trao tại các huyện, thành phố (mỗi suất quà trị giá 1.200.000 

đồng tiền mặt). 

5.2. Kinh phí tổ chức gặp mặt 

Kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội khác 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, phối hợp Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. 
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- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết; 

tổ chức đón tiếp đại biểu; chuẩn bị công tác hậu cần và các điều kiện liên quan 

trong quá trình tổ chức.  

- Tham mưu ban hành Giấy mời dự gặp mặt.   

- Tổng hợp danh sách 50 đại biểu dự hội nghị và 50 đại biểu nhận quà tại 

địa phương chuyển cho Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam để ban hành Quyết 

định tặng quà.  

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. Văn phòng Sở 

 Phối hợp phòng Người có công chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết; 

tổ chức đón tiếp đại biểu; chuẩn bị công tác hậu cần và các điều kiện liên quan 

trong quá trình tổ chức. 

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, chịu trách nhiệm đưa, đón đại biểu dự gặp mặt theo đúng 

thời gian, địa điểm trên.  

- Lập danh sách đại biểu nhận quà tặng gửi về Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội trước ngày 09/6/2022 để tổng hợp.  

- Thực hiện chuyển quà tặng của Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam cho 

các đại biểu tại huyện, thành phố đảm bảo chu đáo, trang trọng.  

(Chi tiết số lượng đại biểu dự hội nghị và đại biểu nhận quà tại địa 

phương theo biểu gửi kèm). 

6. Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam  

Phối hợp với Phòng Người có công, Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội để tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị 

có liên quan khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội Hỗ trợ Gia đình LSVN; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Phòng LĐTBXH TPLS; 

- VP Sở; KHTC;                                                                        

- Lưu: VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU  

(Kèm theo Kế hoạch số…../KH-SLĐTBXH ngày…./6/2022 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn) 

 
STT Đơn vị Đại biểu dự 

 Hội nghị 

Đại biểu nhận quà 

tại địa phương 

Tổng 

cộng 

1 Thành phố Lạng Sơn 5 5 10 

2 Huyện Cao Lộc 5 4 9 

3 Huyện Lộc Bình 4 5 9 

4 Huyện Đình Lập 4 5 9 

5 Huyện Văn Quan 4 5 9 

6 Huyện Văn Lãng 4 5 9 

7 Huyện Bình Gia 4 5 9 

8 Huyện Bắc Sơn 5 4 9 

9 Huyện Tràng Định 5 4 9 

10 Huyện Chi Lăng 5 4 9 

11 Huyện Hữu Lũng 5 4 9 

 Tổng cộng 50 50 100 
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