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Số:  17 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày   02  tháng 02 năm 2018 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 21/12/2017 của Tỉnh ủy 

Lạng Sơn về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
người có công với cách mạng 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 21/12/2017 của Tỉnh ủy về tiếp 
tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách 
mạng, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ 
thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tổ chức quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 21/12/2017 
của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người 
có công với cách mạng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
toàn xã hội về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; tạo 
sự phối hợp chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội; 
lồng ghép với thực hiện các chương trình, đề án khác để phát huy tối đa nguồn 
lực đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

 2. Yêu cầu 

Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia 
đình chính sách; thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với 
cách mạng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực và sự 
tham gia của toàn xã hội trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng, 
thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và công tác tìm kiếm, quy 
tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Xử lý nghiêm những việc làm sai trái, tiêu 
cực trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. 

II. MỤC TIÊU 

1. Thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời cho người có 
công với cách mạng theo đúng quy định hiện hành; tập trung giải quyết cơ bản 
các hồ sơ còn tồn đọng. 

2. Thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ 
và người có công với cách mạng, phấn đấu đến năm 2018 toàn tỉnh đạt 100% hộ 
gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống 
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trung bình so với người dân nơi cư trú; giữ vững 100% xã, phường, thị trấn được 
công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.  

3. 100% người có công với cách mạng được đáp ứng nhu cầu chăm sóc, 
điều dưỡng phục hồi sức khỏe luân phiên hàng năm và cấp tiền mua phương tiện 
trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình. 

4. Phấn đấu đến hết năm 2018 xóa xong nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các 
gia đình chính sách người có công. Thực hiện có hiệu quả các chương trình xây 
dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc thương, bệnh 
binh nặng, bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con thương binh, con liệt sĩ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn.  

5. Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tăng 
cường quản lý, tu bổ, chỉnh trang, làm sạch, đẹp các công trình nghĩa trang, đài 
tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ và các phần mộ liệt sĩ. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập 
trung phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 48-
KH/TU ngày 21/12/2017 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác người có công với cách mạng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
tại các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, gia đình chính 
sách; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát đảm bảo người có công với 
cách mạng được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. 

 2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, 
thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm giáo dục 
cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu niên lòng biết ơn sâu sắc đối với 
sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có 
công với cách mạng, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng 
những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả.  

 3. Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực 
hiện công tác người có công với cách mạng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ làm công tác này. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, kịp thời uốn nắn, 
chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, 
tiêu cực trong việc thực hiện chính sách; kiên quyết đình chỉ, thu hồi tiền, tài sản 
đối với các trường hợp hưởng sai chế độ ưu đãi đối với người có công với cách 
mạng. 
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 4. Tổ chức thực hiện việc xem xét, xác nhận hồ sơ đối với những trường 
hợp tồn đọng về việc xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” do không 
có giấy tờ, hồ sơ, phấn đấu cơ bản giải quyết xong trong năm 2020; kịp thời xem 
xét, xác nhận các trường hợp hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như 
thương binh, bệnh binh và các đối tượng người có công khác. 

 5. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo Chỉ thị số 24-
CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức 
cất bốc, an táng, bàn giao, di chuyển và tiếp nhận hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu 
đáo, đúng quy định, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Thực hiện 
lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và của thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác 
giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Quyết 
định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.  

 6. Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm điều 
dưỡng người có công tỉnh, kết hợp đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn 
lực xã hội đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Nâng cao 
chất lượng, tinh thần trách nhiệm, năng lực của cán bộ y tế và cán bộ phục vụ tại 
Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh trong việc thực hiện công tác chăm 
sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phấn đấu đến 
hết năm 2018, hoàn thành việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các hộ gia đình người 
có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ. Thường xuyên tu bổ, sửa chữa, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, các công 
trình ghi công liệt sĩ. 

7. Các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân có trách nhiệm tích cực tham 
gia công tác người có công và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình 
thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”; phấn đấu toàn tỉnh đạt 100% 
hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức 
sống trung bình so với người dân nơi cư trú; giữ vững 100% xã, phường, thị trấn 
được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách 
mạng; xóa xong nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các gia đình chính sách người có 
công với cách mạng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng nhà tình nghĩa.  

8. Thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ 
và người có công, nhằm ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với 
người có công. Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời 
những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác người có công và phong trào đền 
ơn đáp nghĩa. 

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

Tập trung huy động nguồn lực để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, 
bao gồm các nguồn sau: 
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1. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp hằng năm. 

2. Vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã cân đối hỗ trợ. 

3. Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 - Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn 
thể có liên quan, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch này. Đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách 
ưu đãi đối với người có công. Hướng dẫn giải quyết dứt điểm những trường hợp 
đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng còn tồn đọng khi có hướng 
dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. 

 - Tham mưu cho Ban Quản lý “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh có nhiều hình 
thức huy động và sử dụng Quỹ hiệu quả, thiết thực. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc việc xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” của các huyện, 
thành phố; tổng hợp, định kỳ báo cáo theo quy định. 

 - Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc lập hồ sơ, thực hiện chính sách đối với 
người có công trên địa bàn tỉnh; kịp thời uốn nắn và xử lý những sai sót, vi 
phạm trong việc thực hiện chính sách đối với người có công.  

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 
27/7/2013 và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

- Định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác thi đua 
khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thương binh, 
liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

 - Thực hiện giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh 
do ngành quản lý còn tồn đọng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng 
xem xét đối với những trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh đối tượng do các 
cơ quan quân đội xác nhận và lập hồ sơ hưởng sai chế độ, chính sách ưu đãi; 
phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung giải quyết dứt 
điểm những trường hợp tồn đọng có liên quan. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện tốt 
công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 
27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 3. Công an tỉnh 

 Chủ trì, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, 
ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách 
đối với người có công với cách mạng. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh 
những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc triển 
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khai thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có 
công với cách mạng. 

 4. Sở Y tế 

 - Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh, 
chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng; tăng cường 
công tác chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng phục hồi chức năng đối với nạn nhân 
chất độc hóa học da cam/dioxin; công tác quản lý, giám sát hoạt động giám định 
y khoa đối với thương binh có vết thương tái phát, vết thương còn sót và khám, 
giám định bệnh tật cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi 
nhiễm chất độc hóa học.  

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát cơ sở vật chất 
các cơ sở y tế, xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế đã xuống 
cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế đối 
với người có công. 

 5. Sở Nội vụ 

 - Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan 
liên quan tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh số 
05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hồ 
sơ tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ. 

 - Thực hiện rà soát hồ sơ Cựu Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm 
vụ trong kháng chiến, để giải quyết trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng theo 
Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến. 

 6. Sở Xây dựng 

 Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục thực hiện việc hỗ 
trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-
TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện việc thanh tra, kiểm 
tra tình hình xây dựng mới và sửa chữa nhà ở đối với các hộ gia đình người có 
công đã được hỗ trợ kinh phí. 

 7. Sở Tài chính 

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND 
tỉnh cân đối, hỗ trợ kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành.  

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn 
tỉnh thực hiện tuyên truyền, đưa tin rộng rãi về các chính sách, pháp luật đối với 
người có công với cách mạng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, 
các ngành và nhân dân trong việc động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh 
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thần đối với người có công với cách mạng. Thường xuyên cập nhật, tuyên 
truyền, nêu gương các gương sáng điển hình về thực hiện tốt chính sách người 
có công với cách mạng. 

 9. Sở Tư pháp 

 Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về người có công với cách mạng và thực hiện trợ 
giúp pháp lý cho người có công với cách mạng theo quy định của Luật Trợ giúp 
pháp lý. 

10. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ được giao 
phối hợp tham gia tổ chức thực hiện tốt các chính sách, dự án, chương trình đối 
với người có công với cách mạng. 

 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 - Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả công tác 
thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn quản lý. Hằng 
năm chủ động cân đối kinh phí hỗ trợ từ ngân sách theo phân cấp để thực hiện 
các chính sách chăm sóc người có công cách mạng; các công trình ghi công liệt 
sĩ trên địa bàn. 

 - Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chính 
sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; tăng 
cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi 
người có công. 

 - Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục truyền thống cách mạng, 
nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn 
trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối 
với người có công với cách mạng. Biểu dương những gia đình và cá nhân người 
có công gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, vượt khó vươn lên làm giàu, chăm lo xây dựng gia đình văn 
hóa và tham gia các phong trào ở cơ sở,... không để hộ gia đình người có công 
tái nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, phấn đấu các hộ gia đình chính sách người 
có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư 
trú.  

 - Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công trên 
địa bàn quản lý; sơ kết, tổng kết, làm tốt thi đua khen thưởng đối với tập thể và 
cá nhân có thành tích trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. 

 12. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể 
chính trị - xã hội 

 - Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 
dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, có việc làm thiết thực 
cùng chăm sóc người có công với cách mạng. 
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 - Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của 
quần chúng nhân dân, phát hiện những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi 
người có công, phản ánh kịp thời để các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết, 
bảo đảm các chế độ ưu đãi đối với người có công được thực thi nghiêm túc, đầy 
đủ, kịp thời và công bằng. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 
thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai 
thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                               
- TT Tỉnh uỷ (B/c); 
- TT. HĐND tỉnh (B/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh;              
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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