
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác người có 

công với cách mạng 

 
Kính gửi:      

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-LĐTBXH ngày 08/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm 

vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và 

triển khai Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban 

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải 

pháp về công tác người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 14-CT/TW và Kế 

hoạch số 48-KH/TU, ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Chỉ thị số 14-CT/TW, trong đó đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy 

động sự tham gia của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc 

thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với mục tiêu đến hết năm 2020 có 

100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn 

mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tổ chức tốt các hoạt động 

nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) 

bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng,  

nhất  là  việc  giải  quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với 

cách mạng còn tồn đọng theo Quyết định  số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã  hội; tiếp tục hướng dẫn giải 

quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc trên 

địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt 

việc xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; 

khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ theo đúng chỉ 

đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2184/LĐTBXH-
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NCC ngày 17/6/2020 và UBND tỉnh tại Công văn số 2485/VP-KGVX ngày 

23/6/2020. 

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đẩy mạnh hoàn thành 

việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.  

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện 

nghiêm túc các nhiệm vụ trên; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp 

thời chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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