
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SLĐTBXH-VP Lạng Sơn, ngày           tháng 7 năm 2022 

V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp 

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 

 

 

  Kính gửi:  

    - Các phòng và tương đương; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).  

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

bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải 

phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục giáo dục và phát huy truyền thống 

"Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. 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 làm tốt hơn nữa công 

tác chăm sóc người có công với cách mạng. 

Chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng và tương 

đương; các đơn vị trực thuộc Sở; Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (sau đây gọi 

chung là các đơn vị) tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ với các nội dung như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống lịch sử cách mạng của dân 

tộc Việt Nam, của Nhân dân Lạng Sơn; 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. Làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thực hiện 

đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ 

và người có công với cách mạng; 

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước 

đối với người có công với cách mạng, trong đó tập trung tuyên truyền Pháp lệnh 

số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

ưu đãi Người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 
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đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 

của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ Ưu đãi người 

có công với cách mạng.  

3. Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng nâng cao mức sống: Có 

biện pháp cụ thể nhằm giúp đỡ hộ người có công và thân nhân của người có 

công nâng cao mức sống. 

4. Phát động phong trào ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp 

nghĩa" của tỉnh năm 2022 với chủ đề “hỗ trợ người có công với cách mạng xây 

dựng và sửa chữa nhà ở”. 

5. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, như: dâng hương, thắp nến tri 

ân anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; Tổ chức gặp mặt, biểu 

dương người có công và thân nhân gia đình người có công tại cơ quan đơn vị, 

các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình 

chính sách...vv. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP, P CVP Sở; 

- Lưu VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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