
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH QUẢNG TRỊ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:           /KH-UBND                  Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước 

“Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Huân chương Độc lập 
 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng” ngày 29/8/1994; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 

20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh 

dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 

Căn cứ Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy 

định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen 

thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Nước: Quyết định số 1892/QĐ-CTN 

ngày 29/10/2021, Quyết định số 1513/QĐ-CTN ngày 01/9/2020, Quyết định số 

121/QĐ-CTN ngày 02/2/2021, Quyết định số 1884/QĐ-CTN ngày 29/10/2021, 

Quyết định số 348/QĐ-CTN ngày 24/3/2022;  

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-CTN ngày 21/9/2020, Quyết định số 

372/QĐ-CTN ngày 25/3/2022 của Chủ tịch Nước về việc tặng thưởng Huân 

chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Danh hiệu vinh 

dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Huân chương Độc lập như sau: 

1. Thành phần mời tham dự: 

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, 

UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy; Văn phòng và các 

Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh; Văn phòng 

UBND tỉnh; 

 - Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ 

các huyện, thị xã, thành phố. 
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- Cá nhân được trao tặng và đại diện thân nhân các cá nhân được truy tặng 

thưởng (27 cá nhân). 

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Website Quảng Trị; Phóng 

viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại Quảng Trị. 

2. Chương trình Lễ: 

- Văn nghệ; 

- Chào cờ, quốc ca (Văn phòng UBND tỉnh); 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng UBND tỉnh); 

- Lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn; 

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh công bố các quyết định 

của Chủ tịch nước; 

- Tổ chức trao tặng, truy tặng; 

- Bế mạc (Văn phòng UBND tỉnh). 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến tổ chức trong Tháng 7/2022 (Có giấy mời sau). 

- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh (45 Hùng Vương, thành phố Đông 

Hà). 

4. Kinh phí:   

- Kinh phí khen thưởng và tổ chức Lễ được thực hiện theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 

22/5/2013 của Chính phủ. 

5. Phân công nhiệm vụ: 

- Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí khen thưởng và kinh phí tổ chức Lễ 

theo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và Nghị định 

số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung tổ chức Lễ; dự thảo giấy mời, chuẩn 

bị nội dung, chương trình Lễ, ma-két; điều hành công tác trao thưởng; bố trí, sắp 

xếp chỗ ngồi cho đại biểu; chuẩn bị khung, bằng, hiện vật trao tặng và các điều 

kiện cần thiết để tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng theo 

đúng quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính 

phủ.  

 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh chuẩn bị phát biểu của lãnh đạo tỉnh; gửi giấy mời cho các cá nhân được 

trao tặng và đại diện thân nhân được truy tặng; phối hợp với các địa phương đón 

tiếp các cá nhân được trao tặng và thân nhân được trao tặng đến tham dự Lễ. 

Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho đại 

biểu.  
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 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đội tuyên truyền văn hỏa 

của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ phục 

vụ Lễ (20 phút).  

 - Sở Y tế bố trí cán bộ y tế, phương tiện thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức 

khoẻ tại địa điểm tổ chức Lễ. 

- Điện lực Quảng Trị xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn điện tại địa điểm 

tổ chức, trong quá trình tổ chức Lễ. 

- Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Lễ trao tặng và 

truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Huân 

chương Độc lập.  

- Văn phòng UBND tỉnh: Làm công tác tổ chức Hội nghị (Điều hành chào 

cờ, quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu). 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội và các phòng, ban chức năng, các địa phương thông 

báo cho thân nhân các đối tượng biết để tham dự Lễ trao tặng và truy tặng (khi 

có giấy mời); đồng thời có phương án đưa đón thân nhân được trao tặng đến 

tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./.  
 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT/Tỉnh uỷ; TT/HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;  

- VP.TU, VP.Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, LĐ-TB&XH,  Tài chính, Y tế; 

- BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 

- BCH BĐ Biên phòng tỉnh; 

- Điện lực Quảng Trị;  

- Ban TĐ-KT tỉnh; 

- Như thành phần tham gia; 

- CVP, PVP; 

- Lưu: VT, KGVX 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

Hoàng Nam 
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