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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền một số chính sách mới đối với người có công với cách mạng 

Thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 

của Chính phủ Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người 

có công với cách mạng; Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân thị xã 

Hồng Lĩnh. Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc ban hành Kế hoạch tuyên truyền một 

số chính sách mới đối với người có công như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức 

thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có 

công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

- Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, nâng cao nhận thức 

của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với người có công với cách mạng huy động nguồn lực trong xã 

hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 

- Cụ thể hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền từ xã đến thôn nhằm đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ. Các hoạt động tuyên truyền cần 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp; gắn với tuyên 

truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối tượng, phạm vi 

- Người có công với cách mạng đang sinh sống trên địa bàn xã; 

- Cán bộ làm chính sách người có công ở xã và Đội ngũ truyền thông nòng 

cốt ở xã, Thôn (gồm cán bộ hội phụ nữ, đoàn thanh niên, trưởng thôn, bí thư chi 

bộ, người dân có khả năng, uy tín ở xã/thôn). 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã; 

cộng đồng dân cư ở địa bàn các thôn. 

2. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 

nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương 

tiện thông tin đại chúng đến từng hộ gia đình về chính sách đối với người có công 

và thân nhân của họ: 
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+ Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội khóa XIV;  

+ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ Quy định 

mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;  

+ Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

+ Lồng ghép tuyên truyền và triển khai tổ chức các hoạt động nhân kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). 

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ 

và người có công với cách mạng trong 75 năm qua: 

+ Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt 

sỹ và người có công với cách mạng; 

+ Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có 

công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua 

yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền 

ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải 

thiện cuộc sống. 

3. Hình thức tuyên truyền 

- Đăng tải nội dung Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP; Nghị 

định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên Trang thông tin điện tử xã, trang 

Fabook, zalo của các cơ quan, đơn vị liên quan để cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin khi có nhu cầu. 

- Tổ chức các cuộc hội nghị quán triệt Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 

ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Nghị định số 

75/2021/NĐ-CP; Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại xã và các thôn. 

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ 

thống loa truyền thanh, xã, thôn.  

4. Thời gian, địa điểm  

4.1. Thời gian tuyên truyền: từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2022. 

4.2. Địa điểm: UBND xã và địa bàn các thôn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các buổi tuyên 

truyền về chính sách người có công với cách mạng. 

- Mời giảng viên, Phối hợp đề xuất tổ chức tập huấn cho cán bộ làm chính 

sách người có công ở xã và thôn về chính sách mới đối với người có công với 

cách mạng. 

- Đề xuất với ban, ngành liên quan cung cấp tài liệu, nội dung, bài truyên 

truyền, khẩu hiệu cho xã để thực hiện. 

- Tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Công chức Văn hóa và truyền Truyền thông 



3 
 

- Đăng tải những nội dung mới, cơ bản của Pháp lệnh và các Nghị định có 

liên quan về công tác ưu đãi người có công trên Trang thông tin điện tử của xã và 

chỉ đạo phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã, các thôn. 

- Xây dựng các, tin bài phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã trong thời 

gian từ tháng 3 đến tháng 12/2022. Xây dựng các nội dung tuyên truyền lồng 

ghép vào tuyên truyên 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 

bằng các hình thức tuyên truyền cổ động tực quan, lưu động. 

3. Công chức Tư pháp  

- Phối hợp với công chức Lao động – Thương binh và Xã hội phổ biến các 

quy định mới của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng theo Pháp 

lệnh và các Nghị định của Chính phủ. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền các tổ chức thành viên và các đoàn viên, 

hội viên, thành viên của tổ chức mình biết về nội dung và những điểm mới của 

chính sách ưu đãi người có công và tham gia phổ biến cho nhân dân. 

5. Các tổ chức, cá nhân liên quan 

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan 

có trách nhiệm xây dựng kế hoạch của tổ chức mình và triển khai các nội dung 

theo kế hoạch đã đề ra. 

- Chỉ đạo hệ thống loa truyền thanh tổ chức tuyên truyền chính sách người 

có công với cách mạng đảm bảo thời lượng và chất lượng. 

- Tổ chức phổ biến chính sách người có công tại các hội nghị, phát trên hệ 

thống loa truyền thanh, đăng tải trên công thông tin điện tử, lồng ghép trong các 

buổi sinh hoạt của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cơ sở. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công, 

đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền các chính sách mới đối với người có 

công với cách mạng trên địa bàn xã. Đề nghị các tổ chức và cá nhân liên quan 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng LĐ-TB&XH (b/c); 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã; 

- Các công chức xã có liên quan; 

- 9 thôn; 

- Lưu: VP, LĐTBXH xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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