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Số 113-KH/TU

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 16 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH
về việc sơ kết 7 năm (2007 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công 

và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”
-------

Để đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU,
ngày 01/02/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc triển khai thực
hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào
“Đền ơn, đáp nghĩa” (gọi tắt là Chỉ thị số 21-CT/TU); Ban Thương vụ Tinh uy
xây dựng kế hoạch sơ kết trực tuyến như sau:

I. MUC ĐICH, YÊU CÂU

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình triển khai thực hiện, những kết quả
đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU; đồng thời,  xác định
nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy
Đảng đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền
ơn, đáp nghĩa” trong thơi gian tơi.  

- Viêc sơ kết Chỉ thị số 21-CT/TU phai được thực hiên nghiêm túc, tránh
hình thức, làm lướt.

II. NÔI DUNG SƠ KÊT

Các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy,
đang uy trực thuộc tâp trung đánh giá sâu kỹ viêc lãnh đạo, chi đạo và kết qua
triển khai thực hiên Chi thị số 21-CT/TU đối với công tác thương binh, liệt sĩ,
người có công và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” (theo đề cương đinh kem). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, ban thường vụ các huyện,
thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc và sở, ngành có liên quan xây dựng báo cáo
sơ kết, thông qua tập thể lãnh đạo, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, ban thường vụ
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cấp mình, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy)  trước
ngày 05/7/2014.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng
đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ
quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/7/2014.

3. Giao Văn phòng Tinh uy giúp Thương trực Tinh uy theo dõi, đôn đôc
việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan chuẩn bị tốt các điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ
kết trực tuyến vào cuối tháng 7/2014./.

Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + T78;
- Văn phòng Trung ương Đảng + T78;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng 
  tại TP HCM; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh;
- Một số sở, ban, ngành có liên quan; các huyện, 
  thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ 

(đã ký và đóng dấu) 

Nguyễn Mạnh Hùng
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
sơ kết 7 năm (2007 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công 

và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”
(kem theo Kế hoạch số 113-KH/TU, ngay 16/6/2014 

 cua Ban Thường vụ Tinh uy)
-----

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và ban hành
văn bản chỉ đạo thực hiện.

- Hình thức tổ chức quán triệt.

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện  đã được ban hành (đề nghị
kèm theo phụ lục các văn bản).

2. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện.

 3. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ
chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã
hội và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với
công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”
trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU. 

II. Đánh giá kết quả thực hiện

Bám sát các nội dung của Chỉ thị số 21-CT/TU và các chính sách đối với
thương binh, liệt sĩ, người có công, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”  để phân
tích, đánh giá tình hình và thống kê đầy đủ số liệu kết quả thực hiện trong 7 năm
qua; trọng tâm là đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả đạt được, những
hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Quá trình đó, cần tập trung đánh giá những vấn đề trọng tâm, chủ yếu sau:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách đối
với người có công

Nội dung, hình thức tuyên truyền, thống kê số lượng tin, bài, phim ảnh,
sinh hoạt truyền thống, số người tham dự…

2. Kết quả giải quyết các chế độ, chính sách và công tác cải cách thủ tục
hành chính trong việc thực hiện chính sách đối với người có công

- Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước cho từng đối
tượng (thương binh, liệt sĩ, người có công…). 
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- Giải quyết các tồn đọng về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công
trong kháng chiến qua các thời kỳ. 

- Công tác rà soát các thủ tục, giảm phiền hà, tập trung thực hiện đúng, đủ,
kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công.

- Việc đấu tranh, phát hiện, xử lý các tiêu cực trong thực hiện chính sách.

3. Tình hình, kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia ủng
hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” và hỗ trợ người có công cải thiện nhà
ở hoặc khi gặp khó khăn, hoạn nạn

- Kết quả thực hiện;

- Thống kê số lượt người ủng hộ, số nhà được sửa chữa, xây dựng mới, số
tiền, quà ủng hộ, số đoàn viên, hội viên… được hỗ trợ nhà ở, giải quyết khó
khăn, hoạn nạn.

4. Tình hình, kết quả thực hiện phong trào nhận phụng dưỡng, đỡ đầu,
chăm sóc sức khỏe người có công

- Kết quả thực hiện phong trào cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận phụng
dưỡng, đỡ đầu, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh
binh nặng, cha mẹ liệt sĩ già yếu, neo đơn, con liệt sĩ mồ côi (số người được đỡ
đầu, phụng dưỡng, số sổ tiết kiệm, số tiền, quà… hỗ trợ).

- Kết quả vận động các tổ chức y tế và cá nhân khám, chữa bệnh, điều
dưỡng chăm sóc sức khỏe cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng,
người có công với cách mạng.

5. Việc động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện người có công và gia đình
chính sách phấn đấu vươn lên trong cuộc sống

 Các hoạt động về động viên, giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân,
đoàn thể về ưu tiên vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm…; nêu số thương binh, bệnh
binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần
tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên, làm giàu từ chính khả năng của bản thân và
gia đình mình. Số cá nhân, gia đình đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu”,
“Gia đình cách mạng gương mẫu” được bình xét, công nhận hằng năm.

6. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chỉnh trang xây dựng nghĩa
trang liệt sĩ

Kết quả thực hiện việc vận động nhân dân, tìm kiếm mộ liệt sĩ, quy tập hài
cốt liệt sĩ; thực hiện chương trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang và
các công trình ghi công liệt sĩ.
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7. Kết quả xét, công nhận cán bộ hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ
trần (theo Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng,
nay là Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

8. Kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào và các chính
sách khác có liên quan

Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng; tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân;
thăm, viếng người có công nhân dịp lễ, Tết, từ trần…  

III. Đánh giá chung

1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân.

2. Những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân.

3. Một số kinh nghiệm rút ra.

IV. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới

V. Kiến nghị, đề xuất với tỉnh, với Trung ương (nếu có)./.

-------
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