
1 

 

 
UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM VHTT&TT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
        Số:        /TTVHTT&TT 

 

Hữu Lũng, ngày       tháng 7  năm 2022 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm  

Ngày Thương binh – Liệt sỹ  

(27/7/1947 – 27/7/2022 

 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 130/TTVHNT-TTLĐ ngày 05 tháng 7 năm 2022 của 

Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm  Ngày 

Thương binh – Liệt sỹ  (27/7/1947 – 27/7/2022). Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thông huyện soạn tài liệu tuyên truyền (Nội dung tài liệu gửi kèm theo). 

 Trên cơ sở nội dung tài liệu tuyên truyền này, đề nghị UBND các xã, thị trấn 

nghiên cứu, sử dụng tài liệu tuyên truyền với nhiều hình thức tuyên truyền trên địa 

bàn đơn vị quản lý đạt kết quả cao./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH&TT huyện (b/c); 

- Lãnh đạo; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Nhật Minh 
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TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY  

THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022) 
 

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, 

có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính 

cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người 

con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương 

binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Phát huy truyền thống  “Hiếu nghĩa bác ái”, “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả 

nhớ người trồng cây”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã 

hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân 

dân, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người 

có công với cách mạng. Sau 75 năm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người 

có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng đã được nghiên 

cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước 

trong từng thời kỳ. Kết quả thực hiện cho thấy việc xác nhận và giải quyết chế độ 

ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác 

nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó: Người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01-01-1945: gần 9.000 người; người hoạt động cách mạng từ ngày 01-

01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người; liệt sỹ: gần 1.2 triệu 

người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người; Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 

117.000 người; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 

1.300 người; Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 

600.000 người; thương binh loại B: trên 40.000 người; bệnh binh: gần 185.000 

người; người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: 

gần 312.000 người; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt 

tù, đày: gần 111.000 người; người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người; 

người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ 

Quốc tế: gần 4,1 triệu người. Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân 

nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã 

được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định trong những 

năm tới, tiếp tục: “ Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã 

hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, 

thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh 

phúc của nhân dân...” 

Cùng với nhân dân cả nước, trong những năm qua với sự quan tâm của các 

cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính 

sách ưu đãi, chăm sóc người có công với cách mạng của tỉnh Lạng Sơn đạt được 

nhiều thành tích, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

có công, điển hình như các phong trào: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; 
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tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ; 

lập quỹ bảo trợ xã hội; nhận phụng dưỡng hàng chục Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn; đỡ đầu con liệt sĩ; thực hiện tốt các chính sách xã 

hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh…Đây là những việc làm có ý 

nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo 

điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ đã 

từng dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”. 

 Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong những ngày 

này các tổ chức, cá nhân và đoàn thể đã và đang tổ chức các hoạt động chăm lo, 

tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các 

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

mạng, 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. Phát huy đạo lý 

“uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, quyết tâm đưa công tác chăm sóc thương 

binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trở thành một nét đẹp trong đời 

sống ngày thường của mỗi người. Đền đáp xứng đáng sự hy sinh to lớn của các thế 

hệ cha anh cho cuộc sống hoà bình, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam 

ngày hôm nay./. 

          * KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN: 

 1. Nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở 

thànhhoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội! 

 2. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người cócông 

với cách mạng! 

 3. Chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn,cải 

thiện đời sống! 

 4. Chăm lo thương binh, liệt sỹ, người có công là đạo lý, trách nhiệm vàtình 

thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam! 

 5. Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công vượt khó vươnlên, 

tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước! 

 6. Toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước tiếp tục quán triệt sâu 

sắcvà thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sỹ! 

 7. Sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với các bậc tiền 

nhân, với những người đã hết lòng hy sinh vì dân, vì nước! 

 8. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt 

sỹ,thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân 

tộc,xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! 

 9. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ! 

__________________ 
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