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I- HOÀN C�NH RA ��I VÀ Ý NGH�A C�A NGÀY TH��NG BINH - 
LI�T S� 

1. Hoàn c�nh ra ��i 

Cách m�ng tháng Tám n�m 1945 thành công, n��c Vi�t Nam Dân ch� c�ng 

hòa (nay là n��c C�ng hòa xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam) ra ��i ch�a ���c bao lâu thì 

th�c dân Pháp quay l�i xâm l��c n��c ta m�t l�n n�a. V�i tinh th�n qu�t c��ng, 

kiên quy�t b�o v� thành qu� cách m�ng, gi� v�ng n�n ��c l�p cho T� qu�c, quân và 

dân ta �ã anh d�ng chi�n ��u ch�ng l�i quân xâm l��c. Trong nh�ng n�m ��u c�a 

cu�c kháng chi�n quy�t li�t ch�ng th�c dân Pháp, nhi�u ��ng bào, chi�n s� �ã hy 

sinh, c�ng hi�n x��ng máu, s�c l�c trên các chi�n tr��ng. Th�m nhu�n ��o lý truy�n 

th�ng “U�ng n��c nh� ngu�n”, “��n �n �áp ngh�a” c�a dân t�c và th�u hi�u sâu 

s�c giá tr� c�a s� hy sinh, c�ng hi�n to l�n c�a các anh hùng li�t s�, th��ng binh ��i 

v�i ��t n��c, ��ng, Chính ph�, Bác H� và Nhân dân ta �ã dành t�t c� tình th��ng 

yêu cho các chi�n s� và ��ng bào �ã vì ��c l�p, t� do c�a T� qu�c mà b� th��ng 

ho�c hy sinh. 

��u n�m 1946, H�i giúp binh s� b� n�n ra ��i � Thu�n Hóa (Bình Tr� Thiên), 

r�i ��n Hà N�i và m�t s� ��a ph��ng khác, sau �ó ít lâu ���c ��i thành H�i giúp 

binh s� b� th��ng, � Trung ��ng có T�ng H�i và Ch� t�ch H� Chí Minh ���c b�u là 

Ch� t�ch danh d� c�a H�i. 

Chi�u ngày 28/5/1946, t�i Nhà hát L�n Hà N�i, T�ng H�i giúp binh s� b� n�n 

t� ch�c m�t cu�c nói chuy�n quan tr�ng �� kêu g�i ��ng bào gia nh�p H�i và h�ng 

hái giúp �� các chi�n s� b� th��ng tùy theo �i�u ki�n c�a gia �ình, Ch� t�ch H� Chí 

Minh �ã ��n d�. 

Sau �ó, nhi�u ch��ng trình quyên góp, �ng h� b� ��i ���c phát ��ng, �áng 

chú ý nh�t là cu�c v�n ��ng "Mùa �ông binh s�". Theo sáng ki�n c�a Ch� t�ch H� 

Chí Minh, �y ban v�n ��ng �ã h�p phát ��ng phong trào may áo tr�n th� cho chi�n 

s�. Chi�u ngày 17/11/1946, t�i Nhà hát L�n Hà N�i, H�i Liên Hi�p Qu�c dân Vi�t 

Nam �ã t� ch�c l� xung phong “Mùa �ông binh s�”, m� ��u cu�c v�n ��ng “Mùa 

�ông binh s�” trong c� n��c �� giúp chi�n s� trong mùa �ông giá rét v�i s� có m�t 

c�a Ch� t�ch H� Chí Minh và các thành viên Chính ph�. Ngay t�i bu�i l�, Ng��i �ã 

c�i chi�c áo len �ang m�c �� t�ng l�i các binh s�. 



Khi cu�c kháng chi�n toàn qu�c bùng n�, ngày 19/12/1946, theo L�i kêu g�i 

toàn qu�c kháng chi�n c�a Ch� t�ch H� Chí Minh, Nhân dân c� n��c �ã nh�t t� ��ng 

d�y kháng chi�n v�i tinh th�n “Quy�t t� cho T� qu�c quy�t sinh”, s� ng��i b� th��ng 

và hy sinh trong chi�n ��u t�ng lên, ��i s�ng c�a chi�n s�, nh�t là nh�ng chi�n s� 

b� th��ng g�p nhi�u khó kh�n, thi�u th�n. Tr��c tình hình trên, ��ng và Nhà n��c 

ta �ã ��a ra nh�ng chính sách quan tr�ng v� công tác th��ng binh, li�t s�, góp ph�n 

�n ��nh ��i s�ng v�t ch�t và tinh th�n cho th��ng binh, gia �ình li�t s�. 

Ngày 16/02/1947, Ch� t�ch H� Chí Minh �ã chính th�c ký S�c l�nh s� 20/SL 

"Quy ��nh ch� �� h�u b�ng, th��ng t�t và ti�n tu�t t� s�". �ây là v�n b�n pháp quy 

��u tiên kh�ng ��nh v� trí quan tr�ng c�a công tác th��ng binh, li�t s� và s� quan 

tâm c�a ��ng, Nhà n��c ��n th��ng binh, b�nh binh và gia �ình li�t s�. 

Tháng 6/1947, ��i bi�u c�a T�ng b� Vi�t Minh, Trung ��ng H�i ph� n� C�u 

qu�c, Trung ��ng �oàn thanh niên C�u qu�c, C�c Chính tr� quân ��i qu�c gia Vi�t 

Nam, Nha Thông tin Tuyên truy�n và m�t s� ��a ph��ng �ã h�p t�i ��i T� (B�c 

Thái) �� bàn v� công tác th��ng binh, li�t s� và th�c hi�n Ch� th� Ch� t�ch H� Chí 

Minh ch�n m�t ngày làm ngày Th��ng binh - Li�t s�.. T�i cu�c h�p này các ��i bi�u 

�ã nh�t trí ch�n ngày 27 tháng 7 là ngày “Th��ng binh toàn qu�c”. T� �ó h�ng n�m 

c� vào d�p này, Ch� t�ch H� Chí Minh ��u g�i th�, quà th�m h�i, ��ng viên, nh�c 

nh� m�i ng��i ph�i bi�t �n và h�t lòng giúp �� th��ng binh, gia �ình li�t s�. ��c 

bi�t, t� sau Chi�n th�ng �i�n Biên Ph�, Chính ph� và Ch� t�ch H� Chí Minh càng 

quan tâm h�n ��n công tác th��ng binh, li�t s�. 

T� tháng 7 n�m 1955, ��ng và Nhà n��c ta quy�t ��nh ��i “Ngày Th��ng 

binh toàn qu�c” thành “Ngày Th��ng binh - Li�t s�” �� ghi nh�n nh�ng hy sinh l�n 

lao c�a ��ng bào, chi�n s� c� n��c cho chi�n th�ng v� vang c�a toàn dân t�c. 

Sau ngày gi�i phóng mi�n Nam, th�ng nh�t ��t n��c, theo Ch� th� 223/CT-

TW ngày 8/7/1975 c�a Ban Bí th� Trung ��ng ��ng, t� n�m 1975, ngày 27 tháng 

7 h�ng n�m chính th�c tr� thành “Ngày Th��ng binh - Li�t s�” c�a c� n��c. 

2. Ý ngh�a 

Ngày Th��ng binh - Li�t s� có ý ngh�a l�ch s�, chính tr�, xã h�i sâu s�c, �ó là: 

- Th� hi�n s� ti�p n�i truy�n th�ng “hi�u ngh�a bác ái”, "u�ng n��c nh� 

ngu�n", "�n qu� nh� ng��i tr�ng cây" c�a dân t�c; th� hi�n s� bi�t �n, trân tr�ng 

c�a ��ng, Nhà n��c và Nhân dân ta ��i v�i nh�ng ng��i �ã hy sinh, c�ng hi�n vì 

��c l�p, t� do và th�ng nh�t c�a T� qu�c, vì h�nh phúc c�a Nhân dân. 

- Kh�ng ��nh vi�c ch�m sóc th��ng binh, b�nh binh, gia �ình li�t s� và ng��i 

có công là vinh d�, là trách nhi�m c�a các c�p, các ngành, t� ch�c chính tr� - xã h�i 



và c�a m�i ng��i, c�a th� h� hôm nay và mai sau ��i v�i s� c�ng hi�n, hy sinh c�a 

các anh hùng, li�t s�, th��ng binh cho ��c l�p, t� do c�a dân t�c, cho h�nh phúc c�a 

Nhân dân. 

- Góp ph�n giáo d�c truy�n th�ng cách m�ng, qua �ó phát huy tinh th�n yêu 

n��c, c�ng c� và b�i ��p ni�m tin vào s� nghi�p cách m�ng mà ��ng, Bác H� và 

Nhân dân ta �ã l�a ch�n. 

II- NH�NG K�T QU� ��T ���C TRONG CÔNG TÁC TH��NG 

BINH, LI�T S� VÀ NG��I CÓ CÔNG V�I CÁCH M�NG 75 N�M QUA 

1. Xây d�ng, hoàn thi�n và th�c hi�n chính sách, pháp lu�t, ch� �� �u �ãi 

��i v�i th��ng binh, b�nh binh, gia �ình li�t s�, ng��i có công v�i cách m�ng 

- K� t� S�c l�nh s� 20/SL do Ch� t�ch H� Chí Minh ký ban hành ngày 

16/2/1947 "Quy ��nh ch� �� h�u b�ng, th��ng t�t và ti�n tu�t t� s�" ��n nay, nh�ng 

quan �i�m c� b�n trong t� t��ng H� Chí Minh v� công tác th��ng binh, li�t s� �ã 

���c ��ng, Nhà n��c ta c� th� hóa thành các chính sách, pháp lu�t �u �ãi ��i v�i 

th��ng binh, li�t s�, ng��i có công v�i cách m�ng và hi�n t�i ���c b� sung, s�a ��i, 

hoàn thi�n, th�c hi�n th�ng nh�t trong c� n��c; t� �ó góp ph�n t�o ra s�c m�nh t�ng 

h�p v� chính tr�, kinh t� và xã h�i, s� ��ng thu�n gi�a ��ng, Nhà n��c, Nhân dân 

và b�n thân ng��i có công v�i cách m�ng, nâng cao nh�n th�c c�a toàn xã h�i cùng 

v�i Nhà n��c ch�m lo cho ng��i có công v�i cách m�ng, phát huy truy�n th�ng, ��o 

lý "U�ng n��c nh� ngu�n", "��n �n �áp ngh�a" c�a dân t�c trong th�i k� m�i. 

Các chính sách, pháp lu�t v� �u �ãi ��i v�i th��ng binh, li�t s� và ng��i có 

công v�i cách m�ng t� khi ti�n hành công cu�c ��i m�i ��t n��c n�m 1986 ��n nay 

�ã có nh�ng thay ��i quan tr�ng �� phù h�p v�i tình hình kinh t� - xã h�i và ngày 

càng ���c m� r�ng v� ��i t��ng, bao ph� h�u h�t các m�t c�a ��i s�ng, trong �ó 

n�i b�t nh�t là vi�c ban hành Pháp l�nh �u �ãi ng��i ho�t ��ng cách m�ng, li�t s� 

và gia �ình li�t s�, th��ng binh, b�nh binh, ng��i ho�t ��ng kháng chi�n, ng��i có 

công giúp �� cách m�ng n�m 1994 và Pháp l�nh quy ��nh danh hi�u vinh d� nhà 

n��c “Bà m� Vi�t Nam anh hùng” n�m 1994, Pháp l�nh �u �ãi ng��i có công v�i 

cách m�ng n�m 2005; các Ngh� ��nh c�a Chính ph� quy ��nh m�c tr� c�p, ph� c�p 

�u �ãi ��i v�i ng��i có công v�i cách m�ng1,... N�m 2020, trên c� s� t�ng k�t vi�c 

th�c hi�n Pháp l�nh �u �ãi ng��i có công v�i cách m�ng s� 26/2005/PL- 

UBTVQH11 và s� 04/2012/UBTVQH13, Chính ph� trình �y ban Th��ng v� Qu�c 

h�i ban hành Pháp l�nh �u �ãi ng��i có công v�i cách m�ng (Pháp l�nh s� 

02/2020/UBTVQH14) có hi�u l�c thi hành t� ngày 01/7/2021 v�i nhi�u �i�m m�i, 

                                           
1 Ngh� ��nh s� 70/2017/N�-CP ngày 06/6/2017, Ngh� ��nh s� 99/2018/N�-CP ngày 12/7/2018, Ngh� ��nh s� 58/2019/N�-CP ngày 
01/7/2019,... 



h��ng t�i nâng cao ch� �� �u �ãi và m� r�ng s� ng��i h��ng �u �ãi cho ng��i có 

công v�i cách m�ng �ã t�o �i�u ki�n �� ng��i có công n� l�c v��t lên khó kh�n, �n 

��nh cu�c s�ng, ��ng th�i t�o môi tr��ng thu�n l�i �� các c� quan, t� ch�c và cá 

nhân tham gia tích c�c vào công tác "��n �n �áp ngh�a". 

��n nay, Pháp l�nh �u �ãi ng��i có công v�i cách m�ng và các v�n b�n 

h��ng d�n �ã k�p th�i th� ch� hóa quan �i�m, ch� tr��ng, ���ng l�i c�a ��ng v� 

�u �ãi ng��i có công v�i cách m�ng qua các th�i k�, ��c bi�t Ch� th� s� 14-CT/TW, 

ngày 19/7/2017 c�a Ban Bí th� v� ti�p t�c t�ng c��ng s� lãnh ��o c�a ��ng ��i 

v�i công tác ng��i có công v�i cách m�ng, �ã ti�p t�c chu�n hóa các �i�u ki�n, tiêu 

chu�n xem xét công nh�n ng��i có công v�i cách m�ng theo �úng nguyên t�c ch�t 

ch�, th�t s� x�ng �áng, tôn vinh �úng ��i t��ng; ch� �� �u �ãi ng��i có công v�i 

cách m�ng và thân nhân ���c quy ��nh th�ng nh�t, rõ ràng; k�p th�i b� sung c� v� 

��i t��ng và ch� �� th� h��ng ��i v�i ng��i có công, thân nhân ng��i có công v�i 

cách m�ng. 

Sau 75 n�m th�c hi�n, các chính sách, ch� �� �u �ãi ng��i có công v�i cách 

m�ng và gia �ình ng��i có công v�i cách m�ng �ã ���c nghiên c�u, b� sung và 

�i�u ch�nh phù h�p v�i �i�u ki�n kinh t� - xã h�i c�a ��t n��c trong t�ng th�i k�. 

Theo �ó các ch� �� �u �ãi ���c th�c hi�n �a d�ng g�m tr� c�p, ph� c�p h�ng tháng, 

tr� c�p m�t l�n và các ch� �� �u �ãi khác nh�: h� tr� y t�, giáo d�c, trang c�p d�ng 

c� ch�nh hình, ph�c h�i ch�c n�ng, t�o vi�c làm, h� tr�, c�i thi�n nhà �, mi�n ho�c 

gi�m ti�n s� d�ng ��t, vay v�n kinh doanh và mi�n ho�c gi�m thu�. Ng��i có công 

tùy t�ng ��i t��ng có các chính sách ch�m sóc ��c thù nh�: Chính sách tr� c�p 

ng��i ph�c v� ��i v�i Bà m� Vi�t Nam anh hùng, th��ng binh, ng��i h��ng chính 

sách nh� th��ng binh có t� l� t�n th��ng c� th� t� 81% tr� lên, b�nh binh có t� l� 

t�n th��ng c� th� t� 81% tr� lên s�ng � gia �ình... và ���c ch�m sóc v�i nhi�u hình 

th�c �a d�ng nh� t�i gia �ình, c�ng ��ng, các c� s� y t� và các Trung tâm nuôi 

d��ng, �i�u d��ng ng��i có công v�i cách m�ng. 

��i v�i m�c tr� c�p, ph� c�p �u �ãi, t� n�m 1994 ��n nay, ch� �� tr� c�p, 

ph� c�p �u �ãi ng��i có công ���c �i�u ch�nh g�n li�n v�i vi�c th�c hi�n c�i cách 

chính sách ti�n l��ng, b�o hi�m xã h�i và tr� c�p �u �ãi ng��i có công, theo �ó ch� 

�� tr� c�p, ph� c�p �u �ãi �ã qua nhi�u l�n �i�u ch�nh, t�ng b��c kh�c ph�c nh�ng 

h�n ch� v� m�c, v� nguyên t�c và ph��ng th�c �i�u ch�nh ��c l�p v�i ch� �� ti�n 

l��ng, b�o hi�m xã h�i, phù h�p v�i �i�u ki�n c�a ngân sách nhà n��c, góp ph�n 

t�ng b��c c�i thi�n, nâng cao ��i s�ng c�a ng��i có công. M�c chu�n �� xác ��nh 

m�c tr� c�p �u �ãi ng��i có công n�m 2012 là 1.110.000 ��ng; t� n�m 2019 ��n 

nay m�c chu�n là 1.624.000 ��ng (cao h�n m�c l��ng c� s� là 1.490.000 ��ng c�a 



cán b�, công ch�c hi�n nay). Hi�n nay có g�n 1,2 tri�u ng��i có công �ang h��ng 

ch� �� �u �ãi hàng tháng. 

��c bi�t trong b�i c�nh d�ch b�nh Covid-19 có nh�ng di�n bi�n ph�c t�p, �nh 

h��ng không nh� t�i s�n xu�t và ��i s�ng Nhân dân, Chính ph� �ã k�p th�i ban 

hành Ngh� quy�t s� 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 v� các bi�n pháp h� tr� ng��i dân 

g�p khó kh�n do ��i d�ch Covid-19, Quy�t ��nh s� 15/2020/Q�-TTg ngày 

24/4/2020 quy ��nh vi�c th�c hi�n các chính sách h� tr� ng��i dân g�p khó kh�n do 

��i d�ch Covid- 19, t�o c� s� �� th�c hi�n tri�n khai chi tr� h� tr� k�p th�i, ��y �� 

cho 994.626 ��i t��ng thu�c l�nh v�c ng��i có công v�i kinh phí kho�ng 1.483 t� 

��ng. 

2. Công tác xác nh�n, công nh�n ng��i có công v�i cách m�ng 

- Công tác xác nh�n ng��i có công v�i cách m�ng ���c tri�n khai ch�t ch�, 

công khai, minh b�ch theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t; có s� ph�i h�p ch�t ch� 

c�a các c�p, các ngành, các c� quan ch�c n�ng, huy ��ng trách nhi�m c�a c� h� 

th�ng chính tr� và toàn xã h�i. ��n nay, toàn qu�c �ã xác nh�n ���c trên 9,2 tri�u 

ng��i có công, trong �ó: 

+ Ng��i ho�t ��ng cách m�ng tr��c ngày 01/01/1945: g�n 9.000 ng��i. 

+ Ng��i ho�t ��ng cách m�ng t� ngày 01/01/1945 ��n tr��c t�ng kh�i ngh�a 

19/8/1945: 16.500 ng��i. 

+ Li�t s�: g�n 1,2 tri�u ng��i; thân nhân li�t s� g�n 500.000 ng��i. 

+ Bà m� Vi�t Nam anh hùng: trên 139.000 ng��i. 

+ Anh hùng l�c l��ng v� trang nhân dân, Anh hùng lao ��ng: g�n 1.300 ng��i. 

+ Th��ng binh và ng��i h��ng chính sách nh� th��ng binh: g�n 600.000 

ng��i. 

+ B�nh binh: g�n 185.000 ng��i. 

+ Ng��i ho�t ��ng kháng chi�n và con �� c�a h� b� nhi�m ch�t ��c hóa h�c: 

g�n 320.000 ng��i. 

+ Ng��i ho�t ��ng cách m�ng, ho�t ��ng kháng chi�n b� ��ch b�t tù, �ày: g�n 
111.000 ng��i. 

+ Ng��i có công giúp �� cách m�ng: 1.897.000 ng��i. 

+ Ng��i ho�t ��ng kháng chi�n gi�i phóng dân t�c, b�o v� T� qu�c và làm 
ngh�a v� Qu�c t�: g�n 4,1 tri�u ng��i. 

- Công tác rà soát, gi�i quy�t các h� s� t�n ��ng �ã ���c ch� ��o, h��ng d�n 



th�c hi�n �úng quy trình, ch�t ch�, bài b�n, trong �ó t�p trung vào các n�i dung: 

Gi�i quy�t h� s� t�n ��ng, gi�i quy�t ch� �� cho các tr��ng h�p li�t s�, th��ng binh 

và ng��i h��ng chính sách nh� th��ng binh; hoàn thi�n h� s� xét t�ng, truy t�ng 

danh hi�u "Bà m� Vi�t Nam anh hùng", gi�i quy�t ch� �� ng��i ho�t ��ng kháng 

chi�n b� nhi�m ch�t ��c hóa hóa và con �� c�a ng��i ho�t ��ng kháng chi�n b� 

nhi�m ch�t ��c hóa h�c. Trong các n�m t� 2016 - 2021 �ã th�m ��nh trình Th� 

t��ng Chính ph� công nh�n và c�p b�ng T� qu�c ghi công ��i v�i h�n 4.200 li�t 

s�, c�p ��i l�i h�n 90.000 b�ng T� qu�c ghi công. Nh�ng h� s� không �� �i�u ki�n 

�ã ���c k�t lu�n và gi�i thích rõ cho ��i t��ng, tránh �� x�y ra tình tr�ng ��n th� 

khi�u n�i. 

3. Công tác ch�m sóc ��i s�ng gia �ình th��ng binh, li�t s�, ng��i có công 

v�i cách m�ng 

Xác ��nh công tác ch�m sóc gia �ình th��ng binh, li�t s� và ng��i có công 

v�i cách m�ng là trách nhi�m, tình c�m và vinh d� �� th� hi�n lòng bi�t �n sâu s�c 

��i v�i nh�ng ng��i �ã có công lao trong s� nghi�p gi�i phóng dân t�c, xây d�ng, 

b�o v� T� qu�c; c�p �y ��ng, chính quy�n các c�p �ã tích c�c tri�n khai và th�c 

hi�n có hi�u qu� các phong trào ch�m sóc th��ng binh, b�nh binh, gia �ình li�t s� 

và ng��i có công v�i nhi�u ho�t ��ng c� th�, thi�t th�c b�ng nh�ng vi�c làm ��y 

trách nhi�m và ngh�a tình. 

Trong giai �o�n t� n�m 2017 - 2021, s� xã, ph��ng làm t�t công tác th��ng 

binh - li�t s� liên t�c t�ng d�n t� là 96,6% ��n 99% (n�m 2017 ��t 96,6%; n�m 2018 

��t 98,11%, n�m 2019 ��t 98,37%, n�m 2020 ��t 98,7%, n�m 2021 ��t 99%); ch� 

tiêu m�c s�ng c�a ng��i có công v�i cách m�ng có m�c s�ng b�ng ho�c cao h�n 

m�c s�ng c�a ng��i dân n�i c� trú t�ng d�n t� 98% ��n 98,6% (n�m 2017 ��t 98%; 

n�m 2018 ��t 98,42%, n�m 2019 ��t 98,63%, n�m 2020 ��t 99%, n�m 2021 ��t 

98,6%). 

Vi�c h� tr� ng��i có công v�i cách m�ng có khó kh�n v� nhà � theo Quy�t 

��nh s� 22/2013/Q�-TTg ngày 26 tháng 4 n�m 2013 c�a Th� t��ng Chính ph� ��n 

nay �ã ���c hoàn thành. C� n��c có t�ng s� 393.707 h� ng��i có công c�n h� tr� 

v� nhà � (g�m 184.695 h� xây m�i và 209.012 h� s�a ch�a) �ã ���c th�m tra, c�p 

t� ngân sách Trung ��ng kho�ng 10.654 t� ��ng. 

Qu� ��n �n �áp ngh�a c� n��c v�n ��ng ���c h�n 4.900 t� ��ng. Phong trào 

t�ng s� ti�t ki�m c�a c� n��c ��t h�n 61.600 s� v�i t�ng kinh phí là h�n 113,7 t� 

��ng. Xây d�ng m�i h�n 36.400 nhà tình ngh�a, s�a ch�a g�n 24.000 nhà tình ngh�a 

tr� giá g�n 2.140 t� ��ng. Phong trào nh�n ph�ng d��ng các Bà m� Vi�t Nam anh 

hùng ���c ti�p t�c ��y m�nh, góp ph�n tích c�c ch�m lo ��i s�ng c�a các ��i t��ng 



và gia �ình có công v�i cách m�ng, tính ��n tháng 12/2021 c� n��c có 

3.736/139.882 Bà m� Vi�t Nam anh hùng còn s�ng ���c các ��n v� nh�n ph�ng 

d��ng. D�p l�, t�t, k� ni�m ngày 27/7 h�ng n�m, ngoài quà c�a Ch� t�ch n��c, � t�t 

c� các ��a ph��ng ��u t� ch�c g�p m�t, th�m h�i, t�ng quà các gia �ình chính sách. 

Bên c�nh �ó, v�i ý chí t� l�c, t� c��ng, nhi�u th��ng binh, b�nh binh, thân 

nhân li�t s� và gia �ình ng��i có công �ã v��t lên th��ng t�t, khó kh�n, hòa mình 

vào cu�c s�ng, ti�p t�c c�ng hi�n s�c l�c, trí tu� trong lao ��ng, s�n xu�t, công tác, 

chi�n ��u, h�c t�p,... góp ph�n b�o v� và xây d�ng quê h��ng, ��t n��c ngày càng 

giàu ��p, x�ng �áng là nh�ng "Công dân ki�u m�u", là t�m g��ng sáng cho c�ng 

��ng và xã h�i noi theo. ��n nay, ch� tiêu h� gia �ình ng��i có công v�i cách m�ng 

có m�c s�ng b�ng ho�c cao h�n m�c s�ng trung bình dân c� n�i c� trú ��t 98,6%. 

 4. Công tác tìm ki�m, quy t�p hài c�t li�t s�; xây d�ng, tu b� ngh�a trang, công 

trình t��ng ni�m li�t s�; nâng c�p các c� s� nuôi d��ng, �i�u d��ng cho ng��i có 

công v�i cách m�ng 

Xác ��nh công tác tìm ki�m, quy t�p hài c�t li�t s� là m�t trong nh�ng nhi�m 

v� tr�ng tâm c�a ho�t ��ng "��n �n �áp ngh�a", là trách nhi�m c�a c� h� th�ng 

chính tr�, góp ph�n �áp �ng nguy�n v�ng c�a thân nhân, gia �ình li�t s�; th�i gian 

qua, các c�p, các ngành, ��a ph��ng, ��n v� �ã quán tri�t, tri�n khai th�c hi�n nghiêm 

túc, tích c�c, hi�u qu� Ch� th� s� 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 c�a B� Chính tr� v� 

"Ti�p t�c ��y m�nh công tác tìm ki�m, quy t�p hài c�t li�t s� t� nay ��n n�m 2020 

và nh�ng n�m ti�p theo", Quy�t ��nh s� 1237/Q�-TTg, ngày 27/7/2013 c�a Th� 

t��ng Chính ph� v� vi�c phê duy�t �� án tìm ki�m, quy t�p hài c�t li�t s� t� nay ��n 

n�m 2020 và nh�ng n�m ti�p theo, Quy�t ��nh s� 150/Q�-TTg, ngày 14/01/2013 

c�a Th� t��ng Chính ph� v� vi�c phê duy�t �� án xác ��nh hài c�t li�t s� còn thi�u 

thông tin. V�i vi�c tri�n khai quy�t li�t, ��ng b� các gi�i pháp, công tác này �ã ���c 

th�c hi�n toàn di�n, hoàn thành c� b�n các m�c tiêu, nhi�m v� ��t ra. 

- Nhà n��c ��u t� nâng c�p các trung tâm giám ��nh ADN c�a các b�, ngành 

nh�m ��y nhanh vi�c xác ��nh danh tính hài c�t li�t s�; xây d�ng Trung tâm l�u gi� 

ngu�n gen �ã ���c giám ��nh �� ph�c v� cho công tác xác ��nh hài c�t li�t s� còn 

thi�u thông tin; �i�u tra, thu th�p thông tin v� li�t s�, hài c�t li�t s�, thân nhân li�t 

s� còn thi�u thông tin, m� li�t s� còn thi�u thông tin trong các ngh�a trang li�t s�; 

xây d�ng ph�n m�m qu�n lý và c� s� d� li�u thông tin li�t s�, thân nhân li�t s�, m� 

li�t s� và ngh�a trang li�t s�; c�ng thông tin �i�n t� v� m� li�t s�, ngh�a trang li�t s�. 

- Các c�p, các ngành, ��a ph��ng, ��n v� qu�n lý ch�t ch� ��a bàn; t� ch�c 

�ón nh�n, bàn giao, truy �i�u, an táng hài c�t li�t s� trang nghiêm, tr�ng th�, chu 

�áo; công b�, tr� k�t qu� xác ��nh danh tính hài c�t li�t s� còn thi�u thông tin �úng 



quy ��nh. 

 - Vi�c xây d�ng, tu b� ngh�a trang, công trình t��ng ni�m li�t s� ���c các 

c�p, các ngành chú tr�ng và �ã ��t ���c nh�ng k�t qu� c� th�. Hi�n nay, c� n��c 

có trên 3.200 ngh�a trang li�t s� và trên 3.000 các công trình ghi công li�t s�. Hàng 

n�m, � Trung ��ng và ��a ph��ng ��u b� trí kinh phí �� tu b�, nâng c�p m� li�t s�, 

ngh�a trang li�t s�, bia ghi danh li�t s�, ��n th� li�t s�, b�o ��m b�n v�ng, trang 

tr�ng nh�m �áp �ng nhu c�u c�a Nhân dân v� vi�c tôn vinh, th�m vi�ng m� li�t s�, 

ngh�a trang li�t s�, có ý ngh�a giáo d�c truy�n th�ng l�ch s� cách m�ng. 

- Công tác quy ho�ch, ��u t�, nâng c�p các c� s� nuôi d��ng, �i�u d��ng cho 

ng��i có công ngày càng ���c chú tr�ng. Hi�n nay, B� Lao ��ng - Th��ng binh và 

Xã h�i �ã trình Th� t��ng Chính ph� xem xét phê duy�t quy ho�ch m�ng l��i các 

c� s� xã h�i nuôi d��ng, �i�u d��ng ng��i có công v�i cách m�ng th�i k� 2021 - 

2030, t�m nhìn ��n n�m 2050 v�i m�c tiêu hình thành h� th�ng c� s� có �� quy mô, 

n�ng l�c �áp �ng yêu c�u nuôi d��ng, �i�u d��ng ng��i có công; ��m b�o ng��i 

có công ���c ti�p c�n, th� h��ng các d�ch v� ch�m sóc toàn di�n c� v� th� ch�t và 

tinh th�n. 

III- NH�NG K�T QU� ��T ���C TRONG CÔNG TÁC TH��NG 

BINH, LI�T S� VÀ NG��I CÓ CÔNG V�I CÁCH M�NG TRÊN ��A BÀN 

T�NH TRÀ VINH TH�I GIAN QUA 

1. Công tác xác nh�n, công nh�n ng��i có công v�i cách m�ng 

- Hi�n t�i, toàn t�nh �ã xác nh�n ���c 64.460 ng��i có công, trong �ó:  

+ Ng��i ho�t ��ng cách m�ng tr��c ngày 01/01/1945: 417 ng��i. 

+ Ng��i ho�t ��ng cách m�ng t� ngày 01/01/1945 ��n tr��c t�ng kh�i ngh�a 

19/8/1945: 325 ng��i. 

+ Li�t s�: 19.624  ng��i; thân nhân li�t s� �ang h��ng tr� c�p hàng tháng 3.968 

ng��i. 

+ Bà m� Vi�t Nam anh hùng: 3.370 ng��i. 

+ Anh hùng l�c l��ng v� trang nhân dân, Anh hùng lao ��ng: 63 ng��i. 

+ Th��ng binh và ng��i h��ng chính sách nh� th��ng binh: 9.717 ng��i. 

+ B�nh binh: 94 ng��i. 

+ Ng��i ho�t ��ng kháng chi�n và con �� c�a h� b� nhi�m ch�t ��c hóa h�c: 

1.678 ng��i. 



+ Ng��i ho�t ��ng cách m�ng, ho�t ��ng kháng chi�n b� ��ch b�t tù, �ày: 3.348 

ng��i. 

+ Ng��i có công giúp �� cách m�ng: 8.814 ng��i. 

+ Ng��i ho�t ��ng kháng chi�n gi�i phóng dân t�c, b�o v� T� qu�c và làm 

ngh�a v� qu�c t�: 12.415 ng��i. 

- Công tác rà soát, gi�i quy�t các h� s� t�n ��ng nh�: Gi�i quy�t h� s� t�n ��ng, 

gi�i quy�t ch� �� cho các tr��ng h�p li�t s�, th��ng binh và ng��i h��ng chính sách 

nh� th��ng binh; hoàn thi�n h� s� xét t�ng, truy t�ng danh hi�u "Bà m� Vi�t Nam 

anh hùng", gi�i quy�t ch� �� ng��i ho�t ��ng kháng chi�n b� nhi�m ch�t ��c hóa 

h�c và con �� c�a ng��i ho�t ��ng kháng chi�n b� nhi�m ch�t ��c hóa h�c… 

- Th�c hi�n Công v�n s� 09/L�TBXH-NCC ngày 03/01/2018 c�a B� Lao ��ng 

- Th��ng binh và Xã h�i v� vi�c báo cáo nhanh tình hình th�c hi�n vi�c gi�i quy�t 

h� s� ng��i có công; Quy�t ��nh s� 408/Q�-L�TBXH ngày 20/3/2017 c�a B� Lao 

��ng - Th��ng binh và Xã h�i, v� vi�c ban hành Quy trình gi�i quy�t h� s� t�n ��ng 

�� ngh� xác nh�n ng��i có công, Trà Vinh �ã gi�i quy�t h� s� t�n ��ng �� ngh� xác 

nh�n ng��i có công c� th� nh� sau: 

          + Qua rà soát, báo cáo c�a huy�n, th� xã và thành ph� toàn t�nh có 15 h� s� 

t�n ��ng theo Quy�t ��nh 408/Q�-L�TBXH. Trong �ó: (13 h� s� h� Dân chính 

��ng, 02 h� s� thu�c l�c l��ng v� trang; 13 h� s� li�t s�, 01 h� s� th��ng binh). 

          + K�t qu� �ã �� ngh� công nh�n ���c 05 h� s� li�t s�; 01 h� s� th��ng binh, 

01 tr��ng h�p ch�t không tr�c ti�p chi�n ��u ho�c ph�c v� chi�n ��u, 06 tr��ng h�p 

ch�a hoàn ch�nh h� s� theo quy ��nh. ��i v�i nh�ng h� s� ch�a hoàn ch�nh theo 

quy ��nh �ã ���c ��a ph��ng ti�p nh�n �� b� sung hoàn ch�nh. 

2. Công tác ch�m sóc ��i s�ng gia �ình th��ng binh, li�t s�, ng��i có công 

v�i cách m�ng 

2.1. S� li�u giai �o�n 2017-2021: S� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i �ã 

ph�i h�p v�i các c� quan, ban, ngành và các ��n v� liên quan gi�i quy�t và th�c hi�n 

t�t công tác ng��i có công, k�t qu� c� th� nh� sau: 

- Li�t s�              :      05 h� s�  

- Bà M� Vi�t Nam Anh hùng   :      384 h� s� 

- Ng��i H�KC b� tù �ày   :      20 h� s�  

- Ng��i H�KC b� nhi�m C�HH   :    155 h� s� 

- Con �� c�a ng��i H�KC b� nhi�m C�HH: 3 h� s� 



2.2. S� xã, ph��ng làm t�t công tác th��ng binh - li�t s�: 

Toàn t�nh có 105/106 xã - ph��ng - th� tr�n ���c �y ban nhân dân t�nh công 

nh�n làm t�t công tác th��ng binh - li�t s� (do ph��ng 1 và ph��ng 2, th� xã Duyên 

H�i chia tách và ��a ph��ng ch�a �� ngh� công nh�n). 

2.3. Vi�c h� tr� ng��i có công v�i cách m�ng có khó kh�n v� nhà � theo Quy�t 

��nh s� 22/2013/Q�-TTg ngày 26 tháng 4 n�m 2013 c�a Th� t��ng Chính ph� 

 Ti�p t�c th�c hi�n Quy�t ��nh 22/2013/Q�-TTg c�a Th� t��ng Chính ph�; 

Ngh� quy�t s� 63/NQ-CP, ngày 25/7/2017 c�a Th� t��ng Chính ph� v� vi�c th�c 

hi�n chính sách h� tr� nhà � ��i v�i Ng��i có công v�i cách m�ng; Theo K� ho�ch 

s� 35/KH-UBND, ngày 13/9/2017 c�a �y ban nhân dân t�nh Trà Vinh tri�n khai 

th�c hi�n Quy�t ��nh s� 22/2013/Q�-TTg ngày 26/4/2013 c�a Th� t��ng Chính ph� 

v� vi�c h� tr� ng��i có công v�i cách m�ng v� nhà � trên ��a bàn t�nh Trà Vinh, 

t�ng s� h� trong �� án �ã ���c h� tr�  nhà tình ngh�a giai �o�n 1 và 2 tính ��n cu�i 

n�m 2019 �ã xây d�ng ���c 10.090/12.871 h� (xây m�i 7.206 h�, s�a ch�a 2.884 

h�), v�i t�ng s� ti�n 411.890 tri�u ��ng; th�c hi�n Quy�t ��nh s� 2100/Q�-UBND 

ngày 29/9/2021 c�a UBND t�nh v� vi�c phê duy�t �� án h� tr� gia �ình ng��i có 

công v�i cách m�ng khó kh�n v� nhà � trên ��a bàn t�nh Trà Vinh, t�ng s� h� �ã 

���c h� tr� là 1.720/1.943 c�n (trong �ó: xây m�i 703 c�n, s�a ch�a 1.017 c�n), v�i 

s� ti�n 69,65 t� ��ng. 

2.4. Qu� ��n �n �áp ngh�a c�a t�nh 

- Th�c hi�n xã h�i hóa công tác ng��i có công, trong nh�ng n�m qua, t�nh Trà 

Vinh �ã tuyên truy�n, giáo d�c cho cán b�, ��ng viên, công nhân viên, �oàn viên, 

h�i viên, giáo viên, h�c sinh, sinh viên v� truy�n th�ng yêu n��c c�a dân t�c, s� anh 

d�ng hi sinh vì ��c l�p t� do c�a T� qu�c, v� nh�ng t�m g��ng th��ng binh, gia 

�ình li�t s� tiêu bi�u. Bên c�nh �ó, k�p th�i, tuyên truy�n, ph� bi�n sâu r�ng ��n các 

ngành, các c�p và trong m�i t�ng l�p nhân dân các ch� tr��ng, chính sách �u �ãi 

ng��i có công, chính sách “��n �n �áp ngh�a” c�a ��ng và Nhà n��c, th��ng xuyên 

phát huy truy�n th�ng “U�ng n��c nh� ngu�n” c�a dân t�c.  

- T� n�m 2017-2022, toàn t�nh �ã v�n ��ng �óng góp Qu� “��n �n �áp ngh�a” 

c�a các c�p trong t�nh ���c g�n 6,2 t� ��ng. Qua theo dõi, ngu�n kinh phí v�n ��ng 

�óng góp Qu� “��n �n �áp ngh�a” t�i các c�p ��u ���c qu�n lý ch�t ch� (n�p vào 

Kho b�c Nhà n��c theo quy ��nh), s� d�ng ngu�n kinh phí v�n �úng m�c �ích, ch� 

y�u chi h� tr� �i�u tr� b�nh, xây m�i và s�a ch�a nhà � cho các ��i t��ng chính sách 

trong t�nh. V�i s� giúp s�c c�a c�ng ��ng, �óng góp xây d�ng Qu� “��n �n �áp 

ngh�a”, �ã góp ph�n cùng chính quy�n ��a ph��ng, t�ng b��c xóa nhà d�t nát, t�o 



�i�u ki�n cho các gia �ình chính sách �n ��nh ch� �, an tâm lao ��ng s�n xu�t, c�i 

thi�n và nâng cao ��i s�ng. 

2.5. Xây d�ng m�i, s�a ch�a nhà tình ngh�a 

��a ph��ng còn v�n ��ng t� ngu�n v�n ��ng xã h�i hóa c�a các công ty doanh 

nghi�p và các t� ch�c, cá nhân trên ��a bàn trong và ngoài t�nh, cùng v�i ngân sách 

t�nh �ã xây d�ng và bàn giao 2.256 c�n nhà tình ngh�a cho các ��i t��ng chính sách 

(m�i c�n nhà tình ngh�a t� 25 tri�u ��n 50 tri�u ��ng), c� th�: 

- N�m 2017 toàn t�nh �ã xây m�i 1.091 c�n, v�i t�ng s� ti�n 54,360 t� ��ng; 

s�a ch�a 33 c�n, v�i t�ng s� ti�n 718 tri�u ��ng. 

- N�m 2018 toàn t�nh �ã xây m�i 169 c�n, v�i t�ng s� ti�n 8,410 t� ��ng. 

- N�m 2019 toàn t�nh �ã xây m�i 82 c�n, v�i t�ng s� ti�n 4,1 t� ��ng; s�a 

ch�a 10 c�n, v�i t�ng s� ti�n 250 tri�u ��ng. 

- N�m 2020 toàn t�nh �ã xây m�i 486 c�n, v�i t�ng s� ti�n 24,3 t� ��ng; s�a 

ch�a 14 c�n, v�i t�ng s� ti�n 248 tri�u ��ng. 

- N�m 2021 toàn t�nh �ã xây m�i 428 c�n, v�i t�ng s� ti�n 21,4 t� ��ng. 

2.6. Phong trào nh�n ph�ng d��ng các Bà m� Vi�t Nam anh hùng 

Toàn t�nh �ã �� ngh� Phong t�ng và truy t�ng danh hi�u vinh d� Nhà n��c Bà 

m� “Vi�t Nam anh hùng” cho 3.370 m�. Hi�n t�i, còn s�ng 102 Bà m�, ��i v�i nh�ng 

m� còn s�ng �ã ���c các c� quan, ��n v� trong và ngoài t�nh nh�n ph�ng d��ng ��n 

cu�i ��i (m�c ph�ng d��ng t� 500.000 ��ng/ tháng/m� tr� lên). 

2.7. V� m�c s�ng c�a h� gia �ình ng��i có công v�i cách m�ng 

Qua k�t qu� tri�n khai th�c các ch� ��, chính sách �u �ãi ng��i có công v�i cách 

m�ng cùng v�i s� quan tâm, ch�m lo c�a các ngành, các c�p và c�ng ��ng, v�i s� n� 

l�c v��n lên c�a b�n thân và gia �ình ng��i có công, �ã góp ph�n nâng cao m�c s�ng 

gia �ình ng��i có công b�ng ho�c cao h�n m�c s�ng trung bình c�a ng��i dân n�i c� 

trú, ��t 99,9%. ��n tháng 7/2019 toàn t�nh không còn h� chính sách nghèo. 

3. Công tác tìm ki�m, quy t�p hài c�t li�t s�; xây d�ng, tu b� ngh�a trang, 

công trình t��ng ni�m li�t s�; nâng c�p các c� s� nuôi d��ng, �i�u d��ng cho 

ng��i có công v�i cách m�ng 

- Ti�p t�c th�c hi�n Ch� th� s� 24-CT/TW ngày 15/5/2013 c�a B� Chính tr� 

(khóa XI) “v� ti�p t�c ��y m�nh công tác tìm ki�m, quy t�p hài c�t li�t s� ��n n�m 

2020 và nh�ng n�m ti�p theo”, B� CHQS t�nh �ã ph�i h�p v�i ��i K90/C�c Chính 



tr�/Quân khu 9 tìm ki�m, quy t�p ���c 42 hài c�t li�t s� (trong �ó: 05 xác ��nh ���c 

danh tính; 37 không xác ��nh ���c danh tính). 

 - Th�c hi�n công tác giám ��nh ADN �� xác ��nh danh tính li�t s�, S� Lao 

��ng - Th��ng binh và Xã h�i �ã có Công v�n �� ngh� C�c Ng��i có công cho ý 

ki�n ch� ��o l�y m�u 44 ngôi m� li�t s� ch�a bi�t tên �� giám ��nh ADN xác ��nh 

danh tính li�t s�. K�t qu� có 03 tr��ng h�p xác ��nh ���c danh tính li�t s�. 

- ��u t� s�a ch�a m�, ngh�a trang li�t s�: T� ngân sách c�a Trung ��ng và 

��a ph��ng �ã ��u t� nâng c�p, s�a ch�a m�, ngh�a trang li�t s� huy�n Trà Cú, Ti�u 

C�n, C�u Kè, th� xã Duyên H�i; s�a ch�a và xây m�i 51 nhà bia ghi tên li�t s� t�i 

các xã, th� tr�n trong t�nh th�t khang trang, �� các thân nhân c�a li�t s� ��n th�m 

vi�ng ng��i thân c�a mình nhân ngày Th��ng binh - Li�t s� hàng n�m, 30/4, T�t 

Nguyên �án,…... 

IV- CÔNG TÁC TH��NG BINH, LI�T S� VÀ NG��I CÓ CÔNG 

V�I CÁCH M�NG TRONG GIAI �O�N HI�N NAY 

��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII c�a ��ng kh�ng ��nh trong nh�ng 

n�m t�i, ti�p t�c: “Th�c hi�n t�t chính sách xã h�i, b�o ��m an sinh và phúc l�i xã 

h�i, an ninh con ng��i, t�o chuy�n bi�n m�nh m� trong qu�n lý phát tri�n xã h�i, 

th�c hi�n ti�n b� và công b�ng xã h�i, nâng cao ch�t l��ng cu�c s�ng và h�nh phúc 

c�a Nhân dân...”. �� phát huy ���c nh�ng k�t qu�, thành tích �ã ��t ���c trong 

su�t 75 n�m qua, ��ng th�i ti�p t�c ��y m�nh công tác ch�m sóc th��ng binh, b�nh 

binh, gia �ình li�t s�, ng��i có công v�i cách m�ng, trong th�i gian t�i c�n t�p trung 

th�c hi�n t�t m�t s� nhi�m v� gi�i pháp sau: 

 - C�p �y, chính quy�n, M�t tr�n T� qu�c và các t� ch�c chính tr� - xã h�i ti�p 

t�c tuyên truy�n sâu r�ng h�n n�a ch� tr��ng, chính sách c�a ��ng, Nhà n��c ��i 

v�i th��ng binh, b�nh binh, gia �ình li�t s�, ng��i có công trong cán b�, ��ng viên 

và Nhân dân; nâng cao nh�n th�c v� vi�c th�c hi�n t�t chính sách �u �ãi ��i v�i 

ng��i có công v�a là tình c�m thiêng liêng, trách nhi�m cao c� c�a c� h� th�ng chính 

tr� và toàn dân, v�a là y�u t� b�o ��m th�c hi�n ti�n b� và công b�ng xã h�i, th� 

hi�n sâu s�c tính �u vi�t và b�n ch�t t�t ��p c�a ch� �� ta, góp ph�n c�ng c� kh�i 

��i �oàn k�t toàn dân t�c, t�ng c��ng ni�m tin c�a Nhân dân vào ��ng, Nhà n��c. 

T� �ó, bi�n nh�n th�c thành hành ��ng thi�t th�c, c� th�, tích c�c góp ph�n vào vi�c 

th�c hi�n t�t chính sách �u �ãi ng��i có công, nâng cao hi�u qu� và ��a các phong 

trào "��n �n �áp ngh�a", "Toàn dân ch�m sóc các gia �ình th��ng binh, li�t s� và 

ng��i có công v�i cách m�ng" tr� thành ho�t ��ng th��ng xuyên trong m�i m�t c�a 

��i s�ng xã h�i. 

 - T�p trung lãnh ��o, ch� ��o th�c hi�n ��y �� ch� tr��ng, chính sách c�a 



��ng, pháp lu�t c�a Nhà n��c ��i v�i th��ng binh, b�nh binh, gia �ình li�t s�, ng��i 

có công. Trong �ó, ��c bi�t quan tâm các gia �ình ng��i có công có hoàn c�nh khó 

kh�n, ng��i có công hi�n �ang s�ng cô ��n, không n�i n��ng t�a, các gia �ình 

ng��i có công vùng ��ng bào dân t�c thi�u s�, vùng sâu, vùng xa, vùng c�n c� ��a 

cách m�ng tr��c �ây, ph�n ��u không �� h� ng��i có công thu�c di�n h� nghèo. 

 - Ti�p t�c làm t�t công tác tu b�, tôn t�o ngh�a trang li�t s�, công trình ghi 

công li�t s�; ��y m�nh tìm ki�m, xác ��nh danh tính li�t s�, quy t�p hài c�t li�t s�, 

k�p th�i thông báo và t�o �i�u ki�n thu�n l�i �� thân nhân li�t s� ��n th�m vi�ng. 

- Nâng cao n�ng l�c, hi�u l�c, hi�u qu� qu�n lý nhà n��c ��i v�i công tác 

ng��i có công v�i cách m�ng. Rà soát, b� sung, hoàn thi�n h� th�ng chính sách, 

pháp lu�t �u �ãi ng��i có công, ��c bi�t chú tr�ng gi�i quy�t các v��ng m�c, t�n t�i 

phát sinh liên quan �� k�p th�i �i�u ch�nh, b� sung cho phù h�p v�i s� phát tri�n c�a 

��t n��c. Quan tâm gi�i quy�t h� s� �� ngh� xác nh�n ng��i có công còn t�n ��ng, 

b�o ��m ch�t ch�, th�u lý, ��t tình �� nh�ng ng��i có công và gia �ình ���c th� 

h��ng ��y �� các chính sách �u �ãi c�a ��ng và Nhà n��c. 

- T�ng c��ng �ng d�ng khoa h�c k� thu�t tiên ti�n, ph�i h�p hi�u qu� gi�a 

các b�, ban, ngành Trung ��ng và ��a ph��ng trong th�c hi�n công tác ng��i có 

công v�i cách m�ng; chú tr�ng các bi�n pháp nâng cao trình �� chuyên môn, nghi�p 

v�, c�ng nh� ý th�c, trách nhi�m c�a nh�ng ng��i làm công tác này. 

- Thúc ��y cán b�, ��ng viên, công ch�c, viên ch�c, �oàn viên, h�i viên và 

các t�ng l�p Nhân dân tích c�c tham gia có trách nhi�m ��i v�i công tác ng��i có 

công và phong trào "Toàn dân ch�m sóc các gia �ình th��ng binh, li�t s� và ng��i 

có công v�i cách m�ng", �ng h� qu� "��n �n �áp ngh�a". Tôn vinh, bi�u d��ng 

nh�ng t�m g��ng th��ng binh, b�nh binh, gia �ình li�t s�, ng��i có công �ã phát 

huy ý chí t� l�c, t� c��ng, v��t khó v��n lên, tích c�c lao ��ng, s�n xu�t, tham gia 

các phong trào thi �ua yêu n��c... 

- K�p th�i phát hi�n, nhân r�ng các �i�n hình tiên ti�n, bi�u d��ng, khen 

th��ng các t�p th�, cá nhân có nhi�u thành tích �óng góp trong các phong trào "��n 

�n �áp ngh�a", "Toàn dân ch�m sóc các gia �ình th��ng binh, li�t s� và ng��i có 

công v�i cách m�ng", chung s�c giúp �� các gia �ình ng��i có công kh�c ph�c khó 

kh�n, c�i thi�n ��i s�ng. 

BAN TUYÊN GIÁO T�NH �Y 

 


