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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022)
Thực hiện Công văn số 551/VHCS-QCTT ngày 08/7/2022 của Cục Văn
hóa cơ sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Kế
hoạch số 1739/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về tổ chức
Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2022; Hướng
dẫn số 37-HD/BTGTU, ngày 04/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc
hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947
- 27/7/2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng kế hoạch
triển khai tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân
dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và sự
hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ,
thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập,
tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ đó xác
định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi
đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình
hình mới.
- Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy niềm tự
hào, tự tôn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách
mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân
dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương
binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công vượt lên thương tật,
khó khăn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác,
chiến đấu, học tập..góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp,
xứng đáng là những “Công dân kiểu mẫu”, là tấm gương cho cộng đồng và xã
hội noi theo.
2. Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp,
có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu qủa, tiết kiệm; lồng ghép với việc
tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền làm rõ lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn
của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống
nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc; thể hiện sự trân trọng,
biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và
người có công với cách mạng.
- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức
vận động toàn dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân
chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”; kết
quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn
thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.
- Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có
công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị
số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư về “tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa”; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí
thư về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có
công với cách mạng”, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây
dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách pháp luật, chế độ ưu đãi đối với
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; công tác
xác nhận, công nhận người có công; công tác chăm sóc đời sống gia đình các
thương binh, liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ,
nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; đấu
tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách,
chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; đề xuất kiến nghị giải
pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
- Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có
công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua
yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Đền
ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn,
cải thiện cuộc sống.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử,
tài khoản mạng xã hội, ấn phẩm đăng tin, bài tuyên truyền kỷ niệm sự kiện.
- Tuyên truyền miệng: tổ chức sinh hoạt chính trị trong chi bộ, đoàn thể cơ
sở để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức
và các tầng lớp Nhân dân.
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- Tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu trên đường
phố, trụ sở cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; tuyên truyền thông qua các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…..
2. Các hoạt động kỷ niệm
Các phòng, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động sau:
- Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa; Lễ thắp nếp tri ân các anh hùng liệt
sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện, thành phố.
- Tổ chức thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công
với cách mạng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Đẩy mạnh các hoạt động thăm nom, chăm sóc, giúp đỡ thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
- Nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành
hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội!
- Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có
công với cách mạng!
- Chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn,
cải thiện đời sống!
- Chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công là đạo lý, trách
nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam!
- Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công vượt khó vươn
lên, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước!
- Toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ!
- Sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với các bậc
tiền nhân, với những người đã hết lòng hy sinh vì dân, vì nước!
- Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sĩ,
thương binh, bệnh binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
- Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ!
(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức
thông tin tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 27/7/2022) tại cơ quan, đơn vị.
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- Hướng dẫn làm tốt công tác thông tin cổ động trực quan, nhất là trên
panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
- Đoàn Nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ Hội
nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2022 với thời
lượng 30 phút vào ngày 27/7/2022 tại Trung Tâm Hội nghị tỉnh (km5, phường
Đề Thám, thành phố Cao Bằng).
- Các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền kỷ niệm sự kiện.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông
các huyện, thành phố
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền kỷ niệm 75 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn các huyện,
thành phố, trong đó tập trung vào đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng
thiết thực, hiệu quả, phù hợp.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng
hoa; Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn
huyện, thành phố; tổ chức thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ,
người có công với cách mạng trên địa bàn.
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn các hoạt động kỷ niệm thiết thực,
hiệu quả như: gặp mặt biểu dương gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các
hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”; tọa đàm, hội thảo, hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tuyên truyền kỷ niệm sự kiện.
- Phối hợp thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp
tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.
Trên cơ sở kế hoạch chung, đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện
có hiệu quả, báo cáo kết quả về Sở VHTTDL./.
Nơi nhận:
- Cục Văn hóa cơ sở;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TP;
- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, TP;
- Các phòng đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.
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