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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 25-CT/TU 

 

                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 15 tháng 9 năm 2017 

CHỈ THỊ 
về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

đối với công tác người có công với cách mạng 

------- 

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(khóa XI) 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”, công tác người có công với 

cách mạng đã được các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện và 

đạt được những kết quả quan trọng. Việc xác minh, xác nhận người có công, 

việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt 

sĩ, các công trình ghi danh liệt sĩ được quan tâm thực hiện; phong trào “Toàn 

dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách 

mạng”, ủng hộ Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” được các cơ quan, đơn vị và các tầng 

lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Đời sống của các gia đình người có công 

với cách mạng không ngừng được cải thiện; nhiều thương binh, bệnh binh, thân 

nhân liệt sĩ đã có ý chí vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục có nhiều đóng góp vào 

sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người có công với cách mạng chưa được 

xác nhận; số liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính còn 

nhiều; việc huy động, bố trí nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng còn hạn chế, kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người 

có công với cách mạng còn thấp; đời sống một bộ phận gia đình người có công 

với cách mạng còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng bãi ngang, miền núi, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng khai man hồ sơ, trục lợi chính sách vẫn còn 

xảy ra. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chính 

sách, chế độ đối với người có công với cách mạng chưa tốt; việc phát hiện sai 

sót và xử lý các vi phạm có lúc, có nơi chưa kịp thời.  

Để triển khai thực hiện tốt 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, gắn với việc khắc phục những hạn chế nêu trên, 

phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm 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; Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ 

quốc Việt nam và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 
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1. Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu kỹ nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW và 

các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người 

có công với cách mạng; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế 

hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách 

mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định việc chăm lo, 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ 

phải thực hiện thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.  

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công 

với cách mạng. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, ban hành các văn bản pháp quy về thực 

hiện chính sách đối với người có công với cách mạng phù hợp với chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn địa phương.  

Chỉ đạo tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo 

Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI). Tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách 

mạng còn tồn đọng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy 

định và không để sót. Xem xét những trường hợp do trước đây chưa đủ điều kiện 

xác nhận, hoặc trước đây đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều 

kiện nhưng nay có thêm được cơ sở, căn cứ xác nhận khác theo quy định. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 

cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin. 

Bố trí ngân sách hợp lý gắn với đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội 

đối với công tác người có công với cách mạng, đồng thời làm tốt công tác quản 

lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện chính sách đối với người 

có công với cách mạng. Quan tâm đúng mức việc tu bổ, tôn tạo các bia, mộ liệt 

sĩ, tượng đài liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện 

tốt việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 

số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở 

tất cả các cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi man 

khai, tiêu cực trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.  
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Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác 

chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể từ tỉnh 

đến cơ sở, tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội 

viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào 

“Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách 

mạng” và đóng góp xây dựng Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện tốt hoạt động 

giám sát và kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn 

đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách có 

liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.  

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan thông tin 

truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ 

trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác người có 

công với cách mạng và tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 14-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

5. Căn cứ Chỉ thị này, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nghiên 

cứu, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, 

người lao động và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.  

6. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 

này cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;   

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng;  

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ 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)  

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh  


