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KẾ HOẠCH
Tổ chức đợt hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng”
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
---------Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017;
Căn cứ kế hoạch số 240-KH/TĐTN-BTG của Tỉnh Đoàn Nam Định. Ban Thường vụ
Huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Theo bước chân những người
anh hùng” , kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.Thông
qua các hoạt động, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào
dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong chăm sóc người có công với
cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
- Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; vận
động đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng tham gia.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến,
hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ
- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội chủ điểm với chủ đề “Theo bước chân
những người Anh hùng”.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, qua các kênh truyền thông, mạng
xã hội, giới thiệu ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, truyền thống“Đền ơn đáp
nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ
nước của dân tộc; ca ngợi sự hy sinh anh dũng, các chiến công của các anh hùng,liệt sĩ,
thương bệnh binh và người có công với cách mạng.
- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; về kết quả nổi bật phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa” do Đoàn thanh niên các cấp triển khai thực hiện.
- Tổ chức hành trình về nguồn, hành trình theo dấu chân những người anh hùng,
hành trình đến với bảo tàng,các địa danh lịch sử, di tích truyền thống, địa chỉ đỏ để

2

giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự
hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên.
Tổ chức các chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng, các hoạt động văn hóa văn
nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ; vận
động đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu, hát các ca khúc ca ngợi chiến công của các
anh hùng, liệt sĩ.
- Tổ chức giao lưu gặp gỡ, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện truyền thống với thân
nhân các anh hùng,liệt sĩ, các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong. Tổ chức
triển lãm hình ảnh theo chủ đề giới thiệu các gương anh hùng, liệt sĩ tiêu biểu.Tổ chức
các diễn đàn chia sẻ thông tin; thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, infographic, ảnh bìa
và ảnh đại diện các trang cá nhân.
- Tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên, tham mưu kết nạp đảng viên trẻ tại các khu
di tích lịch sử, cách mạng, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho
đoàn viên, hội viên mới.
2. Tổ chức các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên tri ân anh
hùng liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
- Thực hiện công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; các cơ sở Đoàn, Hội
nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng.
Đội TNTP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chương trình “Áo lụa tặng bà”.
- Thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ, phụ giúp việc nhà cho người có công, gia đình
chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh.
- Tổ chức các điểm khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho các gia đình sách;
các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại các trung tâm nuôi dưỡng điều trị thương
bệnh binh.
-Tổ chức các hoạt động tham gia chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm
liệt sĩ; tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, tạo cảnh quan
môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa.
- Vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa; các
công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, gia đình có công
cách mạng, thương bệnh binh.
3. Tổ chức đồng loạt “Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ”.
- Thời gian: Từ 19h30’ đến 21h30’ ngày 26/7/2017.
- Địa điểm: Tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
- Công tác chuẩn bị:
+ Xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp với Hội
Cựu chiến binh và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương như: Lao động- thương binh
& xã hội, ban văn hoá TT, Ban quản lý nghĩa trang, khu tưởng niệm cùng tham gia tổ
chức. (Các đơn vị phối hợp được BTV Huyện Đoàn phân công)
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+ Tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, khu tưởng
niệm các Anh hùng liệt sỹ đảm bảo trang trọng, sạch đẹp trước ngày tổ chức Lễ thắp nến
tri ân.
+ Đảm bảo các điều kiện cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống đài phát
thanh các xã, thị trấn; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo thiết thực, ý nghĩa: mỗi phần
mộ 1 bông hoa, nến và hương...
+ Căn cứ khuôn viên khu nghĩa trang, các đơn vị huy động lực lượng đoàn viên,
thanh thiếu niên tại địa phương tham gia buổi lễ cho phù hợp.
+ Trang phục: Áo Thanh niên Việt Nam, quần sẫm màu. Đối với ĐVTN trong khối
lực lượng vũ trang mặc trang phục của ngành; các em thiếu niên, nhi đồng mặc đồng
phục của nhà trường.
- Chương trình buổi Lễ (gợi ý)
- Sắp xếp đội hình, ổn định tổ chức ( Có thể tổ chức diễu hành từ vị trí tập kết đến
nghĩa trang).
- Văn nghệ đầu giờ (Ngắn gọn,trang nghiêm, các bài hát ca ngợi Tổ quốc)
- Chào cờ, quốc ca
- Phút tưởng niệm (nhạc Hồn tử sỹ)
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Lễ dâng hương, vòng hoa tưởng niệm.
- Đại biểu, đoàn viên, thanh thiếu nhi thắp nến, hương và đặt hoa tươi trên các phần
mộ (trên nền nhạc của các bài hát“Bài ca không quên, cỏ non thành cổ, người mẹ của
tôi…”.
- Sinh hoạt văn nghệ, nói chuyện truyền thống, phát biểu cảm tưởng của thế hệ trẻ,
tặng quà...
- Kết thúc buổi lễ.
(*Chú ý: Tuỳ điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương các đơn vị có thể thiết kế
chương trình gắn với giao lưu với các nhân chứng lịch sử, văn nghệ với các ca khúc
cách mạng và tri ân các Anh hùng liệt sỹ; tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt
Nam anh hùng, con em gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ…)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện Đoàn
Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” , Kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
- Phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện để xây dựng công văn liên ngành tổ chức
các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.
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- Ban Thường vụ Huyện đoàn phân công các đồng chí cán bộ chuyên trách, phụ
trách miền chỉ đạo, triển khai và kiểm tra Đoàn cơ sở tổ chức có hiệu quả Kế hoạch.
- Phân công các đơn vị phối hợp tổ chức tuần cao điểm và Lễ thắp nến tri ân.
(có danh sách phối hợp kèm theo).
2. Đoàn các xã, thị trấn; Chi đoàn khối CQ, DN; Đoàn các trường THPT,
Trung tâm GDTX, Trung tâm Dạy nghề.
- Báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương, lãnh đạo đơn vị chủ động xây dựng và
triển khai kế hoạch. Phối hợp tốt với các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện.
- Đồng loạt tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” vào 19h30 ngày 26/7/2016. (Đối với
những đơn vị còn chung nghĩa trang, các đồng chí Bí thư Đoàn xã, thị trấn phối hợp
thống nhất để tổ chức). Báo cáo đồng chí cán bộ Huyện đoàn phụ trách đơn vị về dự và
theo dõi kiểm tra.
- Các Chi đoàn trực thuộc, các trường THPT, TTGDTX, TT Dạy nghề trong toàn
huyện báo cáo với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và BGH nhà trường để phối hợp với Đoàn
các xã, TT. Đoàn cơ sở chủ động trong công tác phối hợp với Hội cựu chiến binh các xã,
TT, các trường THPT, TTGDTX, TT Dạy nghề để tổ chức có hiệu quả các hoạt động.
Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn; Đoàn
các trường THPT, TTGDTX, TT Dạy nghề; Chi đoàn cơ quan, Doanh nghiệp căn cứ Kế
hoạch triển khai đảm bảo nội dung yêu cầu đồng thời báo cáo kết quả triển khai nội dung
hoạt động, tổng kinh phí chi cho hoạt động qua văn phòng Huyện đoàn và qua địa chỉ
Email: bchuyendoanhaihau.vn@gmail.com trước ngày 29/7/2016 để tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh Đoàn;
- TT Huyện uỷ, UBND huyện;
- Ban Dân vận;
- UB MTTQ huyện;
- Hội Cựu chiến binh huyện;
- BTV Đoàn các xã, TT các trường THPT, TTGDTX, TT
Dạy nghề, chi Đoàn trực thuộc; (để thực hiện);
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ

(Đã ký)

Mai Thanh Tùng

