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Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

                 Thạch Thành, ngày        tháng 7 năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thắp nến tri ân và Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ 

nhân kỷ niệm 73 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2020) 

 

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) 

để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ, UBND huyện Thạch Thành xây 

dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thắp nến tri ân và cầu siêu cho các anh hùng 

liệt sỹ, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 

tưởng nhớ, tôn kính và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì 

độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó góp phần củng 

cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. 

- Việc thực hiện tổ chức thắp nến tri ân và Lễ cầu siêu phải đảm bảo trang 

trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức thắp nến tri ân 

- Thời gian dự kiến: 19h00 đến 19h30 ngày 22/7/2020; 

- Đại biểu mời tham dự: 

+ Cấp huyện: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND 

UBMTTQ Việt Nam huyện, Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, 

lãnh đạo các ban đảng, các phòng, ban UBND huyện, lãnh đạo các đoàn thể 

huyện; lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện; 

+ Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn; 

thân nhân các anh hùng, liệt sỹ trên địa bàn huyện (giao Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn mời thân nhân tham dự) 

(Thành phần khác do Ban Thường vụ Huyện đoàn triệu tập); 

- Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức 

thực hiện thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sỹ. 

2. Tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ 

- Thời gian dự kiến: Từ 19h30 đến 21h00 ngày 22/7/2020; 
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- Chủ trì lễ cầu siêu: Ban trị sự hội phật giáo Việt Nam huyện Thạch 

Thành, do Ni sư Thích Đàm Hòa – Trưởng ban trị sự Hội phật giáo Việt Nam 

huyện Thạch Thành làm Trưởng ban. 

- Thành phần mời tham dự:  

+ Cấp huyện: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND 

UBMTTQ Việt Nam huyện, Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh 

đạo các ban đảng, các phòng, ban UBND huyện, lãnh đạo các đoàn thể huyện; 

lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện; Ủy viên Thường trực Ban trị sự Hội phật giáo huyện Thạch 

Thành; Sư trụ trì các chùa trên địa bàn huyện; các tăng ni, phật tử. 

+ Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn; 

thân nhân các anh hùng, liệt sỹ trên địa bàn huyện; 

(Các nội dung khác theo Kế hoạch của Ban trị sự Hội phật giáo huyện) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hương, hoa và các 

điều kiện cần thiết khác tổ chức thắp nến tri ân và lễ cầu siêu. Cung cấp danh 

sách lãnh đạo chủ chốt; Danh sách trích ngang các liệt sỹ cho Ban trị sự hội phật 

giáo huyện Thạch Thành; 

- Lập dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND huyện xem xét phê duyệt để 

thực hiện các nội dung công việc; 

2. Phòng Văn hóa thông tin 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện chuẩn 

bị tăng âm, loa đài, ánh sáng, thuê phông rạp, bàn ghế (dự kiến 10 cái bàn; 10 

cái ghế không đai để kê bàn tam cấp và 250 ghế nhựa để đại biểu và thân nhân 

liệt sỹ ngồi). 

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu treo 

tại nghĩa trang liệt sỹ. 

3. Huyện đoàn Thạch Thành 

- Chủ trì Lễ Thắp nến tri ân, chuẩn bị nội dung theo kế hoạch của Ban 

Thường vụ huyện đoàn; 

- Phụ giúp sắp đồ lễ cùng với Ban trị sự Hội phật giáo huyện; 

- Huy động đoàn viên tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại khu vực nghĩa trang, tổ 

chức chương trình báo công và thắp nến tri ân xong trước 15h00 ngày 

22/7/2020. 

4. Ban trị sự Hội phật giáo Việt Nam huyện Thạch Thành 

Chủ trì buổi lễ cầu siêu, chuẩn bị các đồ lễ theo Kế hoạch của Ban trị sự 

5.  Phòng Tài chính – Kế hoạch 
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Phối hợp với các đơn vị có liên quan dự trù kinh phí thực hiện lễ cầu siêu 

và thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sỹ. 

6. Công an huyện 

Bố trí cán bộ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và 

sau buổi Lễ. 

7. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chuẩn bị xe đưa, đón các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự buổi lễ; xe 

chở đồ lễ tại trụ sở Ban trị sự hội phật giáo huyện; 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành giấy mời, mời các đại 

biểu về dự. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch đề nghị các đơn vị, phòng, ban có liên quan tổ 

chức thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 

- TTr HU, HĐND, UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban ngành có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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