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KẾ HOẠCH PHỐI HỢP 

Triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm  
ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); “Tháng hành động vì Người 

cao tuổi Việt Nam” năm 2017 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1374/KH-UBND ngày 17/4/2017 và Công văn số 

1375/UBND-KGVX ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) 

và “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2017. BGH Trường phối 

hợp với Ban Chấp hành CĐCS Trường ban hành kế hoạch phối hợp triển khai các 

hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh 

thần tự hào dân tộc; lòng hiếu thảo của con cháu đối với bố mẹ, ông bà và tinh thần 

“kính lão, trọng thọ” trong công chức, viên chức, người lao động. 

- Tích cực tham gia đóng góp phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần động 

viên, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đối với gia đình liệt sĩ, có công với cách 

mạng. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ đời sống của người cao tuổi cô đơn không nơi 

nương tựa, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại 

trường. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tuyên truyền sâu rộng các 

chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời về trợ cấp đối với gia đình thương binh liệt sĩ 

nhà trường đang phụng dưỡng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào “Đền 

ơn đáp nghĩa” để góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có 

công; triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” bằng những việc 

làm thiết thực, hiệu quả. 

 



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-

27/7/2017) 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động 

nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). 

- Vận động 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp 

quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo văn bản hướng dẫn của CĐVC tỉnh. 

- Thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2017): Hỗ trợ, phụng dưỡng thân nhân gia đình liệt sĩ (ông 

Nguyễn Văn Hùng là con liệt sĩ Nguyễn Thúc Kháng cư ngụ tại số 05 Lý Tự Trọng 

- Khu phố 2 - Phường Đức Nghĩa - Thành phố Phan Thiết). 

2. Nhân dịp “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2017 

2.1. Chủ đề và thời gian  

- Chủ đề: “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người 

cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. 

- Thời gian: Tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì Người cao tuổi 

Việt Nam”. 

2.2. Nội dung  

- Tuyên truyền các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước về Người cao 

tuổi; ý nghĩa và các hoạt động “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”; vai 

trò, vị trí của Người cao tuổi. 

- Rà soát, xem xét trong viên chức, người lao động cao tuổi đang công tác tại 

Trường (từ đủ 60 tuổi trở lên) cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn để thăm hỏi, tặng quà.  

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa ngày Thương binh-liệt sĩ, về 

Người cao tuổi, “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” và các chủ 

trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ 

và người có công với cách mạng, người cao tuổi đến viên chức, người lao động và 

học sinh, sinh viên. 

- Cập nhật thông tin về hoàn cảnh của viên chức, người lao động thuộc 

Trường là người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn , đề xuất hỗ trợ  để thăm 

hỏi kịp thời. 



- Triển khai thực hiện đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 theo văn 
bản của cấp trên.   

- Phối hợp tổ chức thăm hỏi vợ liệt sĩ và gia đình liệt sĩ Trường đang phụng 

dưỡng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh-liệt sĩ 27/7; thăm hỏi và tặng quà cho 

viên chức, người lao động là người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân 

dịp ngày Quốc tế người cao tuổi (ngày 01/10). 

2. BGH Trường chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường triển khai 

2.1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên: Lồng ghép tuyên truyền về ý 

nghĩa ngày Thương binh-liệt sĩ, về Người cao tuổi, “Tháng hành động vì Người 

cao tuổi Việt Nam” và các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước 

về công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, người cao tuổi thông 

qua chào cờ đầu tuần. 

2.2. Phòng Hành chính-Quản trị 

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.  

- Chạy bảng điện tử với nội dung: “Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-liệt 

sỹ (27/7/1947-27/7/2017)”; “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi 

nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động nhân kỷ 

niệm 70 năm ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); “Tháng hành động 

vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2017. Đề nghị các đơn vị liên quan và Ban Chấp 

hành CĐCS Trường phối hợp triển khai thực hiện ./. 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN 
CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Hữu Ích 

                        HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

                        Nguyễn Thanh Tâm 
 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu trường; 
- BCH CĐCS Trường; 
- Đoàn Trường; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, CĐCS, HC-QT (Thuy). 
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