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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND thành phố Hà
Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022) , Trường THCS Thọ Lộc xây dựng Kế hoạch tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự
hào dân tộc, sự cống hiến hy sinh của anh hùng, liệt sỹ và những người có công với
đất nước; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan tâm, chăm lo đến thương bệnh
binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.
Tổ chức các hoạt động thiết thực của nhà trường thể hiện trách nhiệm, tình
cảm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường; đẩy mạnh
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.
Chủ động thăm hỏi, tặng quà bố, mẹ, vợ, chồng của cán bộ, giáo viên, nhân
viên nhà trường là mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh; thăm hỏi, tặng
quà từ 1 đến 2 mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn xã Thọ
Lộc.
2. Yêu cầu
Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng với các hình thức phong
phú thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với điều kiện của nhà trường,
tránh phô trương hình thức, lãnh phí.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống, đạo lý của dân tộc, về chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đối với thương binh, liệt sĩ
và người có công với cách mạng; nêu gương những điển hình tiên tiến về người có
công trong sản xuất, làm kinh tế giỏi, công tác có nhiều tiền bộ.
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Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú: Giáo viên Tổng phụ trách Đội
cùng giáo viên chủ nhiệm tổ chức tuyên truyền xây dựng tin bài phản ánh về chủ đề
kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên trang Web của trường và gửi đến
các nhóm lớp qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, nhóm fanpage của trường, lớp).
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 27/7/2022.
- Đối tượng tham gia: Ban giám hiệu, giáo viên Tổng phụ trách Đội, giáo
viên chủ nhiệm.
- Người phụ trách: Đồng chí Phó Hiệu trưởng.
2. Công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà
- Nhà trường phối hợp cùng Công đoàn trường tổ chức thăm hỏi, tặng quà
đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường là thương bệnh binh (nếu có); thăm
hỏi, tặng quà đối với bố, mẹ, vợ, chồng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
là mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh; thăm hỏi, tặng quà từ 1 đến 2
mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn xã Thọ Lộc.
- Kinh phí: Theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và quy chế hoạt động của
Công đoàn trường.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/7/2022.
- Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Người phụ trách: Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn trường.
3. Công tác vệ sinh, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ , mộ liệt sĩ xã Thọ Lộc
- Tổ chức vệ sinh, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ xã Thọ Lộc, mộ liệt sĩ đảm bảo
sạch đẹp, tôn nghiêm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho cán
bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 23/7/2022.
- Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và
các em học sinh (Học sinh lớp 8 và 9 của nămhọc 2022 - 2023, mỗi lớp 05 em).
- Người phụ trách: Ban chấp hành Công đoàn trường và Ban chấp hành Chi
đoàn trường.
4. Tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ cùng
Đảng uỷ, UBND, MTTQ, Đoàn thanh niên xã Thọ Lộc (nếu có)
- Tham gia các hoạt đông như: Lễ mít tinh kỉ niệm, dâng hương, viếng nghĩa
trang liệt sĩ xã, chương trình thắp nến tri ân…
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Đảng uỷ, UBND xã Thọ Lộc
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- Đối tượng tham gia: Theo kế hoạch của Đảng uỷ, UBND xã Thọ Lộc
- Người phụ trách: Ban giám hiệu
5. Tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành
về ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.
- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của các cấp, các ngành.
- Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Người phụ trách: Ban chấp hành Công đoàn trường và Tổ tài vụ.
III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm
ngày Thương binh - Liệt sĩ.
- Phó Hiệu trưởng triển khai đến Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh
niên và toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu, nhà trường thực
hiện kế hoạch
- Chi đoàn thanh niên, Liên Đội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân
công trong Kế hoạch này một cách thiết thực và ý nghĩa.
- Giáo viên nhân viên thực hiện các nhiệm vụ được Ban giám hiệu, Ban chấp
hành Công đoàn phân công.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương
binh - Liệt sĩ. Nhà trường yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường;
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT.

