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KẾ HOẠCH
Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
trên địa bàn huyện Phú Vang, giai đoạn 2018 - 2020
Căn cứ 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; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về
tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách
mạng; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 29/12/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công với cách mạng;
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28/03/2018 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018-2020;
Căn cứ tình hình thực tế địa phương; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch
thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
Phú Vang, giai đoạn 2018-2020 như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
đối với người có công với cách mạng thong qua các hình thức cụ thể, phù hợp, thiết
thực; tập trung chăm sóc người có công, gia đình chính sách có nhiều khó khăn; giải
quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng.
2. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020:
- Có trên 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng
hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.
- Hoàn thành công tác hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công đối
với những hộ gia đình có tên trong danh sách đã được Trung ương hỗ trợ kinh phí.
Huy động nguồn lực của huyện và các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để hỗ trợ
sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công.
- Có 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công
với cách mạng; 100% công trình ghi công liệt sĩ hư hỏng được tu sửa, nâng cấp,
chỉnh trang.
- Phấn đấu giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách
mạng còn tồn đọng và giải quyết kịp thời các hồ sơ mới phát sinh.
3. Thời gian thực hiện:
- Năm 2018: Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách ưu đãi người có công
với cách mạng giai đoạn 2018 – 2020 huyện Phú Vang để chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị, địa phương tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Năm 2019 đến năm 2020: Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ
chính sách và chăm lo đời sống người có công, phấn đấu đạt các mục tiêu, kế hoạch
đã đề ra.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao
nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân
về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ ngưởi có công với cách mạng.
- Tăng cường các thông tin sâu rộng với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả,
giúp các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn hiều rõ chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện
nhằm nâng cao trách nhiệm trong phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
- Phát huy sức mạng tổng hợp của hệ thống chính trị, sự quan tâm đồng thuận
của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân; xác định việc chăm lo, thực hiện
chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường
xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
2. Nâng cáo năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công
tác người có công với cách mạng:
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức,
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác giải quyết
chính sách đối với người có công với cách mạng, nhất là đối với cơ sở.
- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng số hóa hồ sơ, cơ sở dữ
liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các chế độ chính sách đối
với người có công với cách mạng; tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ
quan, ban ngành trong thực hiện công tác người có công với cách mạng.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối
với người có công từ huyện đến cơ sở; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý
nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người
có công.
3. Chăm lo đời sống người có công và gia đình người có công:
- Tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công
với cách mạng, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ
chính sách đúng quy định pháp luật.
- Huy động các nguồn lực chăm lo, nâng cao đời sống người có công và gia
đình của họ, chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có
công và thân nhân người có công để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công theo Quyết
định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo danh sách hỗ trợ
về nhà ở đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.
4. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ
Chính trị Khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 27/7/2013
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay
đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt
sĩ và công tác giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

5. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo đời
sống cho người có công:
- Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy
động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng.
- Hàng năm, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách huyện kết hợp với huy động
các nguồn lực khác thực hiện công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa
trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng
phát sinh ngoài danh sách được phê duyệt.
6. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức,
đoàn thể:
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị
- xã hội tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
và nhân dân đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, có việc làm thiết thực
cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đối với những người có công với cách mạng.
- Thực hiện công tác giám sát và 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 hưởng sai chế độ, kịp thời phản ánh để các cơ quan chức năng có trách nhiệm
giải quyết đảm bảo các chế độ chính sách người có công được thực hiện có hiệu quả
và công bằng.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người đối với người có công từ ngân
sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động từ sự đóng góp của các đơn vị,
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện:
- Là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể lien
quan, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch của
UBND huyện về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa
bàn huyện, giai đoạn 2018 – 2020.
- Phối hợp với các quan quan, ban ngành lien quan tham mưu UBND huyện
xây dựng Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ tồn đọng theo Quyết định
số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/7/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu, ứng
dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, ban
ngành và các địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng.
- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác thực hiện chính sách
ưu đãi người có công với cách mạng ở cấp huyện, cấp xã.
- Phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ; chăm sóc, tu bổ,
tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, công tác giám định AND xác định danh tính
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; công tác hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/NQCP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với
người có công với cách mạng.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn
chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện pháp luật, chính sách đối với
người có công với cách mạng.
2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
- Thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh và chế độ
chính sách thuộc thẩm quyền còn tồn đọng.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn
huyện và rà soát thông tin mộ liệt sĩ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh.
3. Công an huyện:
- Phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH huyện trong việc thẩm tra, xác minh
các trường hợp lập hồ sơ giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số
31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản
lien quan; giải quyết chính sách người có công đối với lực lượng Công an nhân dân.
- Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật
trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi cho người có công theo
31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
4. Trung tâm Y tế huyện:
- Thực hiện tốt việc khám, 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 do Mỹ sử dụng
trong chiến tranh Việt nam; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.
- Thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng
người có công với cách mạng.
5. Phòng Nội vụ huyện:
Phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH huyện và các cơ quan liên quan
hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện và đề nghị cấp có thẩm quyền giải
quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xét tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà
mẹ Việt Nam anh hung”, hồ sơ Huân chương độc lập.
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 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/QĐTTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày
25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công
với cách mạng.
- Đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện việc
thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.
7. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện:
- Tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện bố trí kinh phí từ ngân sách
huyện hàng năm để nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện.
- Phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH huyện tham mưu UBND huyện bố
trí hợp lý ngân sách địa phương để thực hiện công tác người có công với cách mạng
trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí thực
hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

8. Phòng Văn hóa và Thông tin – Đài Truyền thanh huyện:
Tổ chức tuyên truyền về các chính sách ưu đãi và thực hiện chế độ chính sách
ưu đãi đói với người có công với cách mạng; giới thiệu các tấm gương điểm hình
người có công vượt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
thành viên:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh
nghiệp và nhân dân đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo tốt hơn
đời sống người có công. Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi
đối với người có công và việc giải quyết những vấn đề tồn tại qua Tổng rà soát.
- Tiếp nhận ý kiến 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
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.
11. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan:
Tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về ưu đãi người có công với cách mạng đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, đoàn viên, hội viên. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm
sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền
ơn đáp nghĩa”.
12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng Kế hoạch thực hiện chính
sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quản lý.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước
đối với người có công; tăn cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thực
hiện chính sách ưu đãi người có công.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục truyền thống cách
mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn;
chăm lo đời sống người có công, đảm bảo không có hộ gia đình người có công thuộc
diện hộ nghèo.
- Phối hợp thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có
công với cách mạng trên địa bàn quản lý theo quy định của Chính phủ.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công với
cách mạng trên địa bàn quản lý.
- Rà soát, tổng hợp và lập hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hung”, Huân chương độc lập, thanh niên xung
phong và khen thưởng kháng chiến; đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm
các hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng và giải quyết
kịp thời các hỗ sơ mới phát sinh.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương và nội dung
Kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành liên quan chủ động
xây dựng Kế hoạch triển khai trước ngày 15/5/2018 và báo cáo UBND huyện trước
ngày 20/5/2018 (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

2. Giao trách nhiệm cho Phòng Lao động-TB&XH huyện chủ trì, phối hợp
với Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường
xuyên với Chủ tịch UBND huyện về tình hình triển khai, thực hiện của các cơ quan,
ban ngành, địa phương; báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện Kế hoạch trước
ngày 05/12 hàng năm.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa
phương báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã
hội) để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận :
- Sở LĐTB&XH;
- TV Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐ.
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