ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÖ VANG
Số: 75 /KH-UBND

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Vang, ngày 04 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi
người có công với cách mạng huyện Phú Vang (2013-2017)
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế (2013-2017);
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi
hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng huyện Phú Vang năm 2018 với
những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Đánh giá toàn diện thực trạng 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có
công với cách mạng (2013 - 2017) từ cấp xã, cấp huyện; từ đó xây dựng triển khai
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tốt hơn; đồng thời đề xuất với cơ quan có thẩm
quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh chính sách, pháp luật ưu đãi người có
công với cách mạng trong thời gian tới.
2. Yêu cầu:
- Tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập về nội
dung của Pháp lệnh, các văn bản hướng dẫn cũng như việc tổ chức thực hiện Pháp
lệnh trong những năm qua;
- Hội nghị được tổ chức đúng nội dung, mục đích, đảm bảo thiết thực, hiệu
quả, dân chủ, khách quan và toàn diện.
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức:
- Thời gian: 01 buổi, dự kiến từ ngày 15 – 25/05/2018.
- Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Phú Vang.
2. Thành phần tham gia: Tổng số đại biểu dự Hội nghị dự kiến từ 65-70
đại biểu (có danh sách kèm theo).
3. Chương trình Hội nghị:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại trong việc
thực hiện các quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa
bàn huyện (2013-2017); đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người
có công với cách mạng.
- Triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách
mạng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020.
- Triển khai kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Tham luận của các đại biểu.
- Phát biểu của lãnh đạo huyện.

- Khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện
chính sách người có công trên địa bàn huyện.
- Tổng kết và bế mạc Hội nghị.
4. Kinh phí:
Kinh phí tổ chức Hội nghị từ ngân sách huyện cấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH chuẩn bị hội trường, giấy mời đại biểu
tham dự Hội nghị và bài phát biểu tại Hội nghị của lãnh đạo huyện.
- Thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị.
2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện:
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng kết hoặc bảo cáo tổng kết 05
năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương.
- Tổng hợp kết quả tổng kết của các xã, thị trấn; xây dựng dự thảo báo cáo
tổng kết trình Ủy ban nhân dân huyện.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị; in ấn tài liệu phục vụ hội nghị.
- Bình chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện chính
sách người có công với cách mạng để trình UBND huyện quyết định khen thưởng.
- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tham luận tại hội nghị.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn công tác khen thưởng đối với
05 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách người có công
trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị bài phát biểu, giấy
mời đại biểu tham dự Hội nghị, chuẩn bị hội trường, âm thanh, công tác tổ chức tại
Hội nghị.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện lập dự toán kinh phí phục vụ
tổ chức Hội nghị.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:
Phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH tham mưu UBND huyện quyết định
kinh phí tổ chức Hội nghị.
4. Phòng Nội vụ huyện:
Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn
công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính
sách người có công với cách mạng; tham mưu các hình thức khen thưởng phù hợp,
đúng quy định.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của địa phương để lựa
chọn hình thức tổng kết phù hợp.
- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện trong công
tác khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp
lệnh của địa phương.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm triển khai nội
dung Kế hoạch này đến các ngành, địa phương liên quan; theo dõi, tổng hợp tình
hình thực hiện của các ngành, địa phương về các nội dung Kế hoạch.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thi hành
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương và gửi về Ủy ban nhân
dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/5/2018 để
tổng hợp, phục vụ cho việc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tại Hội nghị
tổng kết cấp huyện.
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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TỔNG HỢP ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM
THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI
CÁCH MẠNG HUYỆN PHÖ VANG (2013 – 2017)
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng 5 năm 2018 của UBND huyện)
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Số lượng
(Người)

Nội dung
TỔNG CỘNG (I+II+III)
Đại biểu cấp tỉnh
Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH
Lãnh đạo Phòng Chính sách có công thuộc Sở
Lao động-TB&XH
Đại biểu cấp huyện
Đại diện Thường trực Huyện ủy
Lãnh đạo HĐND huyện
Lãnh đạo UBND huyện
Thường trực UBMTTQVN huyện
Ban Tổ chức Huyện ủy
Ban chỉ đạo xác nhận người có công của huyện
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phòng Nội vụ huyện
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện
Đại biểu các xã, thị trấn
Lãnh đạo các xã, thị trấn (Bí thư, Chủ tịch)
Cán bộ Lao động-TB&XH các xã, thị trấn

Ghi chú

85
03
01
01
01
22
01
01
01
01
01
14
01
01
01
60
40
20
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