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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại Hội nghị 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”
-----Ngày 28/8/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 7 năm (2007 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 21CT/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, ngày 14/12/2006 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”. Sau khi nghe báo cáo và các ý
kiến phát biểu tại Hội nghị; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận:
I- Về đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI)
Qua 07 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(khóa XI); công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn,
đáp nghĩa” đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã triển
khai thực hiện đạt kết quả khá tích cực; nổi rõ là:
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và
phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” được tăng cường; các cơ quan, đơn vị, địa
phương đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực
tiễn để triển khai thực hiện. Công tác quán triệt, tuyên truyền được đẩy mạnh
hơn, góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, địa
phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với công lao to lớn của của các
Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
2. Việc giải quyết các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với
gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng cơ bản
được thực hiện đầy đủ, khá kịp thời, đúng quy định. Ý thức, tinh thần trách
nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở
trong giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng được
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nâng lên so với trước, thái độ phục vụ ngày càng tốt hơn; việc giải quyết hồ sơ,
thủ tục hành chính được thực hiện khá đầy đủ và kịp thời, giảm tình trạng hồ sơ
bị thất lạc, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc của gia đình thương
binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
3. Việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và
việc tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng có công với cách
mạng nhân dịp Lễ, Tết được các cấp, các ngành, các địa phương duy trì có nền
nếp, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, cần được nghiên cứu, nhân rộng.
4. Kết quả vận động đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp
nghĩa” các cấp hàng năm đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Thông qua phong
trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, đã huy động được nguồn lực của xã hội, cả về kinh
phí, vật chất, ngày công lao động... đã góp phần hỗ trợ, cải thiện nhà ở, điều kiện
sinh hoạt cho các đối tượng có công với cách mạng.
5. Các gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách
mạng, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; nhiều thương
binh, bệnh binh, gia đình chính sách được tôn vinh “Người công dân kiểu mẫu”,
“Gia đình cách mạng gương mẫu”.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn
chế; đáng chú ý là:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số nơi chưa thường xuyên, nhất là công
tác tuyên tuyền, phổ biến các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
2. Trong thực tế, sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về lao động,
thương binh và xã hội với các ngành, địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa
cao. Việc nắm bắt, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách
mạng ở một số địa phương chưa sâu sát, còn lúng túng trong triển khai thực hiện,
nhất là giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa
học, người hoạt động cách mạng bị địch bắt, bị tù đày. Trong thực hiện chế độ,
chính sách đối với người có công vẫn còn trường hợp thiếu sót, sai phạm.
3. Một số địa phương, đơn vị chưa làm tốt công tác phổ biến các chế độ,
chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
Năng lực, trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của
một số ít cán bộ, công chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội còn bất
cập, chưa đáp ứng yêu cầu.
4. Việc huy động đóng góp Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” tuy vượt kế hoạch
nhưng chưa huy động được nhiều doanh nghiệp tham gia đóng góp. Còn nhiều
bia, đài ghi tên liệt sĩ đã hư hỏng, xuống cấp, chưa được tu sửa kịp thời.
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5. Đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, gia đình có công với
cách mạng còn khó khăn, biện pháp giảm nghèo chưa cơ bản, nhất là vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến
1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, đồng
thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phương trong việc triển khai thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, người có
công và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; đồng thời, tăng cường lãnh đạo công
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách ưu đãi đối với
người có công với cách mạng.
2. Tiếp tục quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XI), gắn với làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ,
chính sách ưu đãi đối với người có công bằng nhiều hình thức phong phú, đa
dạng làm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có
công với cách mạng.
3. Các cấp, các ngành, nhất là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
tiến hành rà soát các quy trình, quy định, các khâu công việc, trọng tâm là thực
hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”
nhằm bảo đảm chặt chẽ, thông suốt, kịp thời, thuận tiện, đơn giản và hiệu quả
trong việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.
4. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với
người có công với cách mạng; khẩn trương hoàn thành công tác tổng rà soát việc
thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm
2014 - 2015 theo Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính
phủ; tiếp tục đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà
nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị,
đề xuất và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc của
đối tượng chính sách; làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm các
hành vi tiêu cực, sai phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người
có công với cách mạng.
5. Thông qua các phong trào thi đua ở địa bàn dân cư, trong cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, huy
động mọi nguồn lực xã hội, cộng đồng cùng chăm lo tốt hơn đời sống vật chất,
tinh thần đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tiếp tục
thực hiện tốt Đề án “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và
những năm tiếp theo” và Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”.
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6. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân
có những nghĩa cử cao đẹp, những hành động, việc làm thiết thực, có ý nghĩa
trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Kịp thời tuyên truyền, phổ
biến những gương điển hình cá nhân, gia đình chính sách có tinh thần nỗ lực
vượt khó, tự lực vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình
xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.
III- Đối với các kiến nghị
Ngoài những kiến nghị nêu trong Báo cáo sơ kết 7 năm (2007 - 2014) thực
hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI), đề nghị các cơ
quan, đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cụ thể sau:
1. Về những gia đình có thành tích tham gia kháng chiến, giúp đỡ cách
mạng đã được Trung ương tặng bằng khen nhưng chưa được thưởng: Đề nghị
ngành chức năng chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan rà soát cụ thể
và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị các bộ, ngành Trung
ương có chủ trương để tỉnh triển khai thực hiện hoặc trình ra Hội đồng nhân dân
tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2014 để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
2. Về đề nghị tổ chức Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”: Hiện
nay, Trung ương chưa có chủ trương cụ thể về vấn đề này. Trước mắt, đề nghị
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh
tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, tập
trung trước hết vào các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.
3. Về phân bổ biên chế cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các
huyện, thị xã, thành phố: Thống nhất việc phân bổ biên chế hàng năm của Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố cho phù hợp với
đặc điểm tình hình của từng địa phương để làm tốt hơn công tác chăm lo các đối
tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn; không phân bổ biên
chế dàn đều.
4. Về đề nghị có chính sách hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng có
mức sống thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo theo quy định: Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu,
đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến cụ thể.
5. Việc xác minh các hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi người có công
với cách mạng vượt quá thẩm quyền của cấp huyện: Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp hỗ trợ các
huyện trong việc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bảo
đảm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
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Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan
có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận
này; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi,
chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III;
(để báo cáo)
- Ban Kinh tế Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng;
- BCS Đảng Bộ LĐ-TB và Xã hội;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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