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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

 

  Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/PL-

UBTVQH14 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 

09/12/2020 (sau đây gọi là Pháp lệnh); Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là Nghị định);  

Nhằm triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, thống nhất, hiệu quả, hướng 

tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định với các nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định rõ nhiệm vụ thực hiện chính sách 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, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ 

chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; triển khai 

thực thi nghiêm túc, triệt để Pháp lệnh, Nghị định, góp phần đưa chính sách của 

Đảng và Nhà nước đã ban hành đi vào cuộc sống. 

- Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hơn nữa cùng với Nhà 

nước để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách 

mạng và thân nhân người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu  

- Các nội dung của Nghị định được triển khai kịp thời, đầy đủ, chính xác 

đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh kể từ ngày Nghị 

định có hiệu lực thi hành (ngày 15/02/2022).  
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- Xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ, cơ chế phối hợp hiệu 

quả giữa sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực 

hiện Nghị định trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, 

nội dung công tác hàng năm, quán triệt, tổ chức thực hiện công tác người có công 

với cách mạng; đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn tỉnh về các nội dung của Nghị định, nhất là những nội dung mới. Tăng cường 

thời lượng đưa tin, bài, các nội dung hỏi đáp về chính sách ưu đãi đối với người 

có công với cách mạng vào chuyên mục tư vấn, giải đáp pháp luật; tổ chức tọa 

đàm về chính sách người có công với cách mạng.  

2. Triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đúng, đủ, kịp 

thời đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh. 

3. Rà soát các văn bản của tỉnh có liên quan đến chính sách người có công 

để ban hành sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn quản lý 

cho phù hợp với Nghị định. 

4. Thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ người có công, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý hồ sơ người có công. 

5. Tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền, vận động, 

tổng kết, đánh giá, nhân rộng điển hình tiên tiến và công tác thi đua, khen thưởng 

trong lĩnh vực người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị tham gia chăm sóc, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi 

công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công.  Bố trí 

người làm việc tại bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ. 

6. Tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài; xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

7. Tổ chức tốt việc điều dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, thực hiện chế 

độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có 

công với cách mạng. 

8. Thực hiện việc giám định y khoa để xem xét công nhận, giải quyết chế 

độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công 

với cách mạng. 

9. Thực hiện chính sách hỗ trợ, cải thiện về nhà ở đối với người có công 

với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đảm bảo phù hợp 

với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh và quy định của Nhà nước.  
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10. Thực hiện việc miễm, giảm thuế đối với người có công và hỗ trợ cơ sở 

vật chất, nguồn vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

11. Thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có 

công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; đất dành 

riêng cho các công trình ghi công liệt sĩ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng 

cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, cơ sở xã 

hội nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho thương binh, 

bệnh binh và những người có công với cách mạng khác. 

12. Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân 

nhân của người có công với cách mạng trong sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp… 

bằng các hình thức ưu tiên giúp đỡ về giống, vật nuôi, cây trồng, thủy lợi phí, chế 

biến nông sản, lâm sản, áp dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất theo quy 

định hiện hành. 

13. Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân 

nhân của người có công với cách mạng khi theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định. 

14. Thực hiện hướng dẫn thủ tục tặng kỷ niệm chương đối với người hoạt 

động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù 

đày. Tổng kết, khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích trong việc thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa. 

15. Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về chính 

sách ưu đãi người có công; giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện pháp luật 

về người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn lực thực hiện  

- Ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 

170 của Nghị định. 

- Ngân sách của địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 

Điều 171 của Nghị định. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế, 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 

và bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện chính sách ưu đãi người 

có công. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện các 

chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân; tu bổ cải thiện nhà 

ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người 

có công. 
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2.  Lập dự toán 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lập dự toán báo cáo UBND 

tỉnh xem xét giải quyết. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí 

cho công tác triển khai thi hành Pháp lệnh, Nghị định thực hiện theo quy định của 

Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về 

chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và thực hiện các nội 

dung sau: 

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình về ưu đãi 

người có công với cách mạng và thân nhân. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

các hoạt động tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về nội 

dung của Pháp lệnh, Nghị định; thực hiện các quy định về chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng đúng, đủ, kịp thời. 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai việc tập huấn chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt 

sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quản lý các công trình ghi công liệt sĩ 

và kinh phí hỗ trợ thực hiện xây mới mộ liệt sĩ và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo 

trì các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.  

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tham gia chăm sóc, cải tạo, nâng cấp, sửa 

chữa các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng 

người có công. Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí chỉ 

tiêu người làm việc tại bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ. 

- Tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông 

tin và thông tin về mộ liệt sĩ. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã 

hội tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng Quy chế sử dụng Quỹ 

“Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền, vận động, tổng kết, đánh giá, nhân rộng điển 

hình tiên tiến và công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực người có công với 

cách mạng trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai nội dung thuộc trách nhiệm của 

ngành theo hướng dẫn của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021. 

Hướng dẫn thực hiện quản lý, chi trả chế độ trợ cấp và phụ cấp ưu đãi hằng tháng, 
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trợ cấp ưu đãi một lần, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và 

thân nhân của người có công với cách mạng. 

- Phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn hồ sơ tặng kỷ niệm chương đối với người 

hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch 

bắt tù đày. Tổng kết, khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích trong việc thực 

hiện chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết những vướng mắc phát 

sinh trong quá trình thực hiện. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện tuyên truyền, tập huấn, triển khai 

Pháp lệnh, Nghị định trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, ủy 

ban nhân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

thành lập Tổ rà soát, tổng hợp, xác nhận danh sách, sổ quản lý liệt sĩ đang do cơ 

quan chức năng địa phương quản lý các trường hợp liệt sĩ chưa được cấp Bằng 

“Tổ quốc ghi công” và danh sách, sổ quản lý quân nhân, sổ chi trả trợ cấp quân 

nhân đi B đang lưu tại cơ quan chức năng của địa phương mà chưa có xác nhận, 

hoàn thành trước ngày 01/5/2022, báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội trước ngày 01/6/2022. 

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về Pháp lệnh ưu 

đãi người có công, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện pháp luật về người 

có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được giao 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo 

phạm vi quản lý. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng trong lực lượng quân đội trong 

phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện xác minh, cung cấp thông tin, đối tượng thuộc quyền quản lý 

bị bệnh, bị thương, hy sinh; xác nhận giấy tờ, hồ sơ; xác nhận thời gian, địa bàn 

hoạt động; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội. 

- Tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài; phối 

hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

còn thiếu thông tin. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn 

vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ rà soát, tổng hợp, xác nhận 

danh sách, sổ quản lý liệt sĩ đang do cơ quan chức năng địa phương quản lý các 

trường hợp liệt sĩ chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và danh sách, sổ quản 
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lý quân nhân, sổ chi trả trợ cấp quân nhân đi B đang lưu tại cơ quan chức năng 

của địa phương mà chưa có xác nhận, hoàn thành trước ngày 01/5/2022. 

3. Công an tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo 

phạm vi quản lý. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng trong lực lượng công an trong 

phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác nhận người 

có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý theo đề nghị của cá nhân và tổ 

chức. 

- Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật vè hành vi vi phạm pháp luật 

trong việc xác lập và thực hiện chế độ ưu đãi người có công theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn 

vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ rà soát, tổng hợp, xác nhận 

danh sách, sổ quản lý liệt sĩ đang do cơ quan chức năng địa phương quản lý các 

trường hợp liệt sĩ chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và danh sách, sổ quản 

lý quân nhân, sổ chi trả trợ cấp quân nhân đi B đang lưu tại cơ quan chức năng 

của địa phương mà chưa có xác nhận, hoàn thành trước ngày 01/5/2022. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài 

chính bố trí nguồn lực thực hiện quy định tại mục 6 Chương III Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy hoạch 

hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch. 

5. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành 

liên quan tham mưu, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chi 

quy định tại khoản 2 Điều 45 của Pháp lệnh, Điều 171 của Nghị định theo phân 

cấp và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; đồng thời hướng dẫn việc 

tổ chức thực hiện theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, hướng dẫn 

sử dụng các nguồn tài trợ, biếu, tặng cho, ủng hộ, đóng góp của tổ chức, cá nhân 

trong nước, ngoài nước thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (nếu có) và các nguồn 

lực hợp pháp khác. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các 

cơ quan liên quan để thực hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất ở, 

nhà ở theo Điểm đ, Khoản 13, Điều 182 của Nghị định. 

6. Sở Y tế 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng trong ngành, lĩnh vực quản lý. 

- Tổ chức tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, thực hiện chế độ bảo hiểm 

y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với 

cách mạng. 

- Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, thực hiện chăm sóc sức khỏe và 

phục hồi chức năng tại nhà đối với người có công và thân nhân người có công 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo thực hiện việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, 

bệnh tật, dị dạng, dị tật và tổ chức khám giám định theo quy định để xem xét công 

nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân 

của người có công với cách mạng. 

7. Sở Xây dựng 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng trong ngành, lĩnh vực quản lý. 

- Chủ trì thực hiện chính sách hỗ trợ, cải thiện về nhà ở đối với người có 

công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo các nội 

dung quy định tại Mục 6 Chương III của Nghị định, định kỳ báo cáo theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành mức hỗ trợ 

xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và bố trí nguồn ngân sách đối ứng của 

địa phương quy định tại khoản 2 Điều 102 của Nghị định đảm bảo phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

liên quan để thực hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở theo 

Điểm đ, Khoản 13, Điều 182 của Nghị định. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, môi 

trường, trong đó có các chính sách ưu đãi về đất đai đối với người có công với 

cách mạng. Xây dựng chuyên mục hỏi, đáp chính sách pháp luật đất đai, môi 

trường về ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và thực hiện các chính 

sách ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân 

nhân người có công với cách mạng. Đồng thời, thực hiện các chính sách, chế độ 
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ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công và thân nhân; phối hợp với 

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí quỹ đất dành riêng cho các công trình 

ghi công liệt sĩ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh, bệnh binh, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình, 

phục hồi chức năng cho người có công trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để thực 

hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở theo Điểm đ, Khoản 

13, Điều 182 của Nghị định. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng trong ngành, lĩnh vực quản lý. 

- Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân 

nhân của người có công với cách mạng trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp 

bằng các hình thức ưu tiên giúp đỡ về giống, vật nuôi, cây trồng, thủy lợi phí, chế 

biến nông sản, lâm sản, áp dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất theo quy 

định. 

10. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng trong ngành, lĩnh vực quản lý. 

- Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân 

nhân của người có công với cách mạng theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh tham gia 

chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ. 

11. Sở Nội vụ 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng ngành, lĩnh vực quản lý. 

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu bố trí chỉ tiêu 

người làm việc tại bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, thẩm định hồ 

sơ phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh 

hùng” bảo đảm đúng quy định; giải quyết việc khen thưởng tổng kết thành tích 

kháng chiến cho người có công với cách mạng tại các địa phương. 

- Phối hợp Sở Lao động - Thương và Xã hội hướng dẫn, thẩm định hồ sơ 

tặng kỷ niệm chương đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ 

quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày. Tổng kết, khen thưởng cá nhân tập 



9 
 

thể có thành tích trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công và công 

tác đền ơn đáp nghĩa. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự, 

Ủy ban nhân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh thành lập Tổ rà soát, tổng hợp, xác nhận danh sách, sổ quản lý liệt sĩ đang do 

cơ quan chức năng địa phương quản lý các trường hợp liệt sĩ chưa được cấp Bằng 

“Tổ quốc ghi công” và danh sách, sổ quản lý quân nhân, sổ chi trả trợ cấp quân 

nhân đi B đang lưu tại cơ quan chức năng của địa phương mà chưa có xác nhận, 

hoàn thành trước ngày 01/5/2022. 

12. Các cơ quan truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Hải Dương  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ 

quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh, Nghị định. 

 - Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, thông điệp, tổ chức các cuộc toạ 

đàm về công tác đền ơn đáp nghĩa, về thực trạng đời sống người có công, về các 

tấm gương người có công thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, làm kinh tế giỏi… 

- Kịp thời đưa tin về chính sách mới của Đảng, nhà nước đối với người có 

công; biểu dương các tổ chức, cá nhân, đơn vị điển hình trong thực hiện phong 

trào đền ơn, đáp nghĩa. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận Tổ quốc: Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh 

các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, cùng chăm lo tốt hơn đối với những người có 

công với cách mạng. Giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 

công; phát động, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia giám sát 

việc thực hiện, phản biện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định. 

14. Các sở, ban, ngành có liên quan 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp, triển khai, tổ chức thực hiện 

việc thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định theo 

các nội dung được giao tại Kế hoạch này. 

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động mọi nguồn lực 

trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng. Triển khai 

nhiệm vụ theo quy định tai Điều 51 Pháp lệnh trong phạm vi, nhiệm vụ quyền 

hạn. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn tăng 

cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người có công và thân nhân người có 
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công hoàn thiện hồ sơ đảm bảo giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi 

theo quy định. 

- Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc địa bàn cấp huyện 

quản lý. Phối hợp và thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định 

danh tính hài cốt còn thiếu thông tin. 

- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, 

chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có 

công với cách mạng, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực 

hiện pháp luật, chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và 

thân nhân của người có công với cách mạng. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các cơ quan, đơn vị 

rà soát, tổng hợp, xác nhận danh sách, sổ quản lý liệt sĩ đang do cơ quan chức 

năng địa phương quản lý các trường hợp liệt sĩ chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi 

công” và danh sách, sổ quản lý quân nhân, sổ chi trả trợ cấp quân nhân đi B đang 

lưu tại cơ quan chức năng của địa phương mà chưa có xác nhận, hoàn thành trước 

ngày 01/5/2022. 

16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động mọi nguồn lực 

trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng. Triển khai 

nhiệm vụ theo quy định tai Điều 51 Pháp lệnh trong phạm vi, nhiệm vụ quyền 

hạn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người có công và thân nhân 

người có công hoàn thiện hồ sơ đảm bảo giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ 

ưu đãi theo quy định. 

- Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc địa bàn cấp xã 

quản lý. Phối hợp và thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định 

danh tính hài cốt còn thiếu thông tin. 

- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, 

chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có 

công với cách mạng, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực 

hiện pháp luật, chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và 

thân nhân của người có công với cách mạng 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp, xác nhận danh sách, sổ 

quản lý liệt sĩ đang do cơ quan chức năng địa phương quản lý các trường hợp liệt 

sĩ chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và danh sách, sổ quản lý quân nhân, 

sổ chi trả trợ cấp quân nhân đi B đang lưu tại cơ quan chức năng của địa phương 

mà chưa có xác nhận. 
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Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh 

và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị 

mình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội có trách nhiệm tham mưu định kỳ sơ kết, tổng kết hàng năm. UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan thực hiện báo cáo định kỳ 

kết quả triển khai thực hiện của ngành, địa phương qua Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo 

Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, chỉ 

đạo kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TBXH; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TX,TP; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. Lai (12) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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