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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA THÀNH 
 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Thành, ngày       tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “Lễ Thắp nến tri ân”  kỷ niệm 75 năm  
Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

 
Thực hiện kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND thị xã Đông 

Hòa về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022)”. UBND xã Hòa Thành xây dựng kế hoạch tổ chức chương 
trình “Lễ Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 

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

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh 
dũng hy sinh vì độc lập tự do, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tham gia xây dựng phong 
trào toàn dân chăm sóc người có công, góp phần cùng các cấp, các ngành chung tay 

xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tham gia giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang, các công 
trình ghi công anh hùng, liệt sĩ.  

- Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự 
hào dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. 

- Các hoạt động phải đảm bảo tính trang trọng, thể hiện tình cảm, có tác dụng 
giáo dục sâu sắc lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, tránh hình thức; tạo 

sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ  chức xã hội và thu hút đông 
đảo Đoàn viên, Hội viên và nhân dân tham gia.   

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Thời gian:  Vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 25/07/2022. (Thứ Hai) 

2. Địa điểm: Tại Nhà bia ghi tên Liệt sĩ xã Hòa Thành. 

Nội dung chương trình: 

+ Ổn định tổ chức. 

+ Chào cờ, hát quốc ca, phút mặc niệm.              

+ Dâng hương tưởng niệm. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.    

+ Phát biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 

+ Xem phim tài liệu. 

+ Tặng quà các gia đình Thương binh, Liệt sĩ.   

+ Kết thúc chương trình. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Văn hóa xã hội: Chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, bục phát biểu, màn 
hình chiếu, máy chiếu Projector phục vụ buổi lễ. Tham mưu kinh phí trang trí buổi lễ. 

2. Thương binh xã hội: Chuẩn bị ghế ngồi cho đại biểu, nhân dân và thân nhân 
các gia đình TBLS cùng tham dự buổi lễ; 01 vòng hoa tươi, hương và 60 ly nến (trong 

đó: 50 ly nến nhỏ, 10 ly nến lớn). 

3. Đài truyền thanh: thông tin, tuyên truyền để cán bộ, nhân dân và thân nhân 

các gia đình TBLS cùng tham dự buổi lễ. 

4. Văn phòng UBND: Ban hành giấy mời đại biểu gồm: lãnh đạo Đảng ủy, 
HĐND, UBND, UBMT xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã, đại diện các thôn và 

thương binh, thân liệt sĩ nhận quà tham gia buổi lễ. 

5. Công an, quân sự xã: Cử lực lượng bảo vệ an ninh trong suốt thời gian tổ 

chức buổi lễ. 

6. Mặt trận và các đoàn thể: 

6.1. UB MTTQVN xã: 

- Tuyên truyền để cán bộ, nhân dân và thân nhân các gia đình TBLS cùng tham 

dự buổi lễ. 

- Chuẩn bị các phần quà để tặng các thân nhân của thương binh, liệt sĩ.  

6.2. Đoàn Thanh niên xã: 

- Xây dựng nội dung, kịch bản chi tiết chương trình dâng hương, dâng hoa, đội 

dâng nến của buổi lễ.  

- Chuẩn bị 10 phần quà để tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ.  

6.3. Hội Cựu chiến binh xã: 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên xã xây dựng kịch bản chi tiết chương trình 
dâng hoa, dâng hương của chương trình buổi lễ 

- Triệu tập 06 hội viên tham dự buổi lễ. 

- Chuẩn bị đội tiêu binh và trang phục của đội tiêu binh phục vụ công tác dâng 

hoa. 

6.4. Hội Nông dân xã: 

- Vận động các đơn vị kết nghĩa, các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí tặng quà đối 
tượng thương binh, gia đình liệt sỹ. 

- Triệu tập 06 hội viên tham dự buổi lễ. 

- Phối hợp với Ban tổ chức chương trình trang trí khánh tiết của buổi lễ. 

6.5. Hội LHPN xã: 

- Vận động các đơn vị kết nghĩa, các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí mua quà tặng. 

- Triệu tập 06 hội viên tham dự buổi lễ. 

- Phối hợp với Ban tổ chức chương trình làm vệ sinh đài tưởng niệm của xã.  
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Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Lễ Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 75 

năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) của xã Hòa Thành./. 

 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
- Phòng LĐTBXH thị xã; 
- TT Đảng ủy;  
- CT, các PCT UBND xã;  
- UBMTTQVN xã;  
- Các ban, ngành, hội đoàn thể xã;  
- Lưu VT, UBND.  

CHỦ TỊCH 

 
 

 
Nguyễn Trãi   
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