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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thƣơng 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

  

 

Thực hiện Kế hoạch 1766/KH-LĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao 

động TB&XH về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); Quyết định số 754/QĐ-CTN ngày 29/6/2022 của 

Chủ tịch nước, Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh; 

Hướng dẫn số 2312/LĐTBXH-NCC ngày 01/7/2022 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội báo cáo kết quả các hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 987-CV-TU ngày 01/6/2022 của 

Tỉnh ủy về Kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 27/7/2047 -27/7/2022. UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 17/6/2022 tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); Kế 

hoạch số 262/KH-UBND tỉnh ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh tổ chức dâng hương; 

thăm và tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 

(27/7/1947 - 27/7/2022);  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai đồng bộ, 

hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các văn bản đôn đốc, 

chỉ đạo triển khai thực hiện gồm: Kế hoạch số 208/KH-SLĐTBXH ngày 

15/7/2022 phân công lãnh đạo tham gia dâng hương, thăm hỏi tặng quà; Hướng 

dẫn số 193/HD-SLĐTBXH ngày 06/7/2022 hướng dẫn thăm hỏi, tặng quà đối 

tượng chính sách người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); Thông báo số 207/TB-SLĐTBXH 

ngày 14/7/2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc phân công 

nhiệm vụ tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu vào ngày 20/7/2022; 

Thông báo số 211/TB-SLĐTBXH ngày 16/7/2022 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về phân công lãnh đạo sở phụ trách địa bàn chỉ đạo giám sát, 

kiểm tra việc cấp, phát quà hiện vật thắp hương liệt sĩ và quà tặng người có công 

với cách mạng tại các địa phương; 



2. Kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày TBLS.  

2.1. Công tác tuyên truyền, phối hợp. 

- Phối hợp UBMTTQ tỉnh Văn bản số 178/MTTQ-BTT ngày 04/7/2022 

về việc tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Lời kêu gọi vận 

động toàn dân ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Phối hợp 

Tỉnh đoàn tổ chức Kỷ niệm 54 năm chiến thắng Đồng Lộc theo Chương trình do 

Báo Nhân dân phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Cõi thiêng Đồng Lộc.  

- Chỉ đạo UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức thăm hỏi tặng quà của 

Chủ tịch nước, quà của UBND tỉnh, huy động xã hội hóa thăm hỏi tặng quà đối 

tượng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng qua hệ thống dịch vụ Bưu điện đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời 

theo quy định. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt 75 Người có công tiêu biểu 

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

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức treo băng cờ, khẩu hiệu; tổ chức gặp mặt, 

thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, 

người có công và con người có công nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ  

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh tăng cường thời lượng tin, 

bài tuyên truyền về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà, tặng nhà 

tình nghĩa nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (phóng sự, tin bài,.) 

- Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Lễ thắp nến tri 

ân vào tối ngày 26/7/2022 tại nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

- Các địa phương chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chủ trương, 

chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Tăng cường công 

tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; huy động mọi nguồn lực, 

đẩy mạnh xã hội hoá công tác Đền ơn đáp nghĩa; xây mới, sửa chữa nhà tình 

nghĩa, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia chăm sóc, 

phụng dưỡng, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình thương binh, bệnh binh, thân 

nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

2.2. Công tác thăm hỏi, tặng quà, thực hiện chi trả trợ cấp ƣu đãi. 

- Toàn tỉnh đã tặng 177.214 suất quà cho người có công với kinh phí 

46.544.994.000 đồng, gồm: 

+ Quà của Chủ tịch nước, 50.970 suất, tổng kinh phí 15.568.200.000 

đồng; 

+ Qùa của Ủy ban nhân dân tỉnh 55.484 suất với trị giá 14.652.885.000 

đồng (trong đó quà tặng bằng tiền 4.399 suất, kinh phí 1.319.700.000 đồng, quà 

thắp hương liệt sĩ 23.708 suất với kinh phí 6.187.788.000 đồng, quà hiện vật 

tặng các đối tượng khác 27.377 suất với kinh phí 7.145.397.000 đồng); kinh phí 

dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoại tỉnh; thăm hỏi tặng quà 49 đối 



tượng tiêu biểu, các đơn vị nuôi dưỡng thương, bệnh binh trong và ngoại tỉnh và 

tổ chức Hội nghị gặp mặt 75 người có công tiêu biểu với kinh phí 547.000.000 

đồng. 

+ Qùa của UBND cấp huyện, cấp xã và huy động nguồn xã hội hóa 

70.760 suất quà, kinh phí 16.323.909.000 đồng.  

- Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ 

thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 07 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đã 

chi trả các chế độ, chính sách với kinh phí 105.144.321.000 đồng, trong đó: trợ 

cấp 1 lần: 19.855 người, kinh phí 31.270.563.000 đồng; Trợ cấp thường xuyên: 

40.204 người, kinh phí 73.873.758.000 đồng. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

2.3. Thực hiện các hoạt động Tri ân, Đền ơn đáp nghĩa. 

- Tổ chức các đoàn dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sỹ, các khu di 

tích, khu lưu niệm; thăm hỏi, tặng quà người có công, các cơ sở nuôi dưỡng 

thương, bệnh binh trong và ngoài tỉnh nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27 

tháng 7 năm 2022 theo Kế hoạch số 262/KH-UBND tỉnh ngày 12/7/2022 của 

UBND tỉnh.  

- Tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh, 

Đài tưởng niệm ghi tên liệt sĩ tại các xã, phường, thị trấn vào 20h ngày 

26/7/2022 trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tặng 593 suất quà với kinh phí 

8.895.000.000 đồng cho Thương binh, Bệnh binh hạng 1 (15.000.000đ/suất); 

tặng quà 35 Mẹ VNAH còn số với số tiền 175.000.000 đồng (5.000.000đ/mẹ). 

- Học viện Chính trị Quốc gia tặng 130 suất quà trị giá 130.000.000 đồng 

(1.000.000đ/suất) cho đối tượng người có công. 

- Công đoàn Bộ Kế hoạch và đầu tư tặng 40 suất quà trị giá 60.000.000 

đồng (1.500.000đ/suất) cho đối tượng người có công tại 2 huyện Cẩm xuyên và 

Kỳ Anh; Ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa. 

- Ban tổ chức chương trình Cõi thiêng Đồng Lộc tặng 50 suất quà trị giá 

500.000.000 đồng (10.000.000đ/suất) và 08 nhà tình nghĩa với kinh phí 

800.000.000 đồng (100.000.000đ/nhà). 

- Ngoài ra thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TU ngày 20/11/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy hỗ trợ xây dựng nhờ ở người nghèo, nhà chông lũ, nhà ở 

người có công và nhà văn hóa cộng đồng hơn 213 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 

đề nghị hỗ trợ xây dựng mới 55 nhà ở người có công với kinh phí 3,85 tỷ đồng). 

- 35 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị, doanh 

nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời với mức trợ cấp hàng tháng từ 500.000 đồng 

- 1.500.000 đồng/mẹ/tháng. 

- 07 tháng đầu năm 2022 đã vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” các cấp hơn 6,523 tỷ đồng (Trong đó, riêng quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh 

huy động ủng hộ được hơn 367 triệu đồng); xây dựng, sửa chữa 125 nhà  tình 



nghĩa  với  tổng giá  trị 6,811 tỷ đồng; tặng 130 sổ tiết kiệm trị giá hơn 618 triệu 

đồng; 100% xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ.  

4. Đánh giá chung. 

- Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ được cấp ủy, chính quyền 

các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chế độ chính 

sách, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; tri ân người có công với cách mạng; các 

nội dung Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ đã hoàn thành theo đúng 

kế hoạch, nhất là các hoạt động thăm hỏi tặng quà, tổ chức dâng hương, dâng 

hoa, thắp nến tri ân nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ…; đảm bảo kịp 

thời, chu đáo, thiết thực, có ý nghĩa. 

- Ngoài thực hiện các chế độ, chính sách của trung ương, đã thực hiện tốt 

các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ thu nhập, xây dựng nhà ở đã góp phần 

hỗ trợ, giúp đỡ người có công đảm bảo đời sống, vượt qua khó khăn. 

- Kết quả thực hiện chế độ, chính sách không chỉ thể hiện tình cảm, trách 

nhiệm, mà còn là nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với người có 

công với cách mạng; phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân với người 

có công và có tính giáo dục cao cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Tuy nhiên, công tác vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá 

nhân hảo tâm gặp khó khăn; kết quả thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa còn khiêm tốn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động đền ơn đáp 

nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 
 

Nơi nhận:       

- Bộ LĐ-TBXH; 

- Cục Người có công (Báo cáo); 

- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh;               

- Giám đốc Sở; 

- BBT trang Website Sở;  

- Lưu: VT, NCC. 
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