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UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, 

LIỆT SĨ, NCC VỚI CÁCH MẠNG 

Số:        /KH-BCĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, 

Người có công với cách mạng thành phố Bắc Kạn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động số 150/KH - BCĐ ngày 10/3/2022 của 

Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, Người có công với cách 

mạng tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Để đảm bảo các đơn vị, địa phương, thành viên 

Ban Chỉ đạo chủ động thực hiện có hiệu quả công tác Thương binh, Liệt sĩ, 

Người có công trên địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp triển khai, thực 

hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đầy đủ, kịp thời, đúng đối 

tượng, đáp ứng nguyện vọng của người có công, thân nhân người có công trên 

địa bàn thành phố. Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, Người 

có công với cách mạng thành phố Bắc Kạn ban hành Kế hoạch hoạt động năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

đã được phân công, nhằm làm tốt công tác Thương binh, Liệt sĩ, Người có 

công trên địa bàn thành phố. 

- Các hoạt động tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của từng ngành thành viên, phối hợp triển khai tổ chức thực 

hiện các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đầy đủ, kịp thời, đúng 

đối tượng, đáp ứng nguyện vọng của người có công trên địa bàn thành phố. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 

19/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Quyết định số 

1631/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác người có công với cách mạng; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 29/11/2017 

của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 



 

 

 

2 

 

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. 

2. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn triển khai, thực hiện Pháp Lệnh ưu 

đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 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 cho UBND các xã, phường, đặc biệt là người làm công 

tác Lao động, thương binh xã hội và người dân. 

3. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi cho các đối tượng người 

có công với cách mạng, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ 

các chế độ chính sách người có công đúng quy định pháp luật. Giải quyết kịp 

thời, đúng pháp luật những phát sinh trong việc xác nhận người có công để 

hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, các đơn thư có liên quan đến thực hiện chế 

độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 

27/7/1947-27/7/2022) như Hội nghị biểu dương Người có công tiêu biểu; các 

hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công và thân nhân của 

người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - 

Liệt sĩ 27/7; tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp và 

các hoạt động khác phù hợp với điều kiện thực tế. 

5. Các địa phương tiếp tục khảo sát nắm tình hình đời sống, thực trạng 

nhà ở của người có công với cách mạng từ đó có những đề xuất, kiến nghị hỗ 

trợ kịp thời, nhất là các đối tượng bị thiệt hại do hỏa hoạn, thiên tai, các hộ 

nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng. 

6. Triển khai, thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của  

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp 

theo. Tiếp tục giải quyết các chế độ chính sách người có công theo quy định.  

7. Phối hợp xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ người có công với cách 

mạng giai đoạn 2. 

8. Tổ chức kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi cho người có 

công với cách mạng tại các xã, phường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực 

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

đối tượng chính sách khác theo quy định hiện hành. 
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- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

và các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ 27/7 trình UBND thành phố ban hành. 

- Tiếp tục phối hợp xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ người có công với 

cách mạng giai đoạn 2.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách 

ưu đãi cho người có công với cách mạng tại các xã, phường. 

2. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các xã, phường 

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển 

khai, thực hiện công tác người có công với cách mạng năm 2022 thuộc lĩnh vực, 

trách nhiệm của đơn vị đã được phân công nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của 

UBND thành phố về công tác người có công với cách mạng. Phối hợp với 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai, thực hiện tốt các 

hoạt động người có công với cách mạng năm 2022. 

(Nhiệm vụ chi tiết theo bản nội dung hoạt động đính kèm Kế hoạch này) 

- Định kỳ 6 tháng, vào ngày 10 tháng 6 và 01 năm, vào ngày 10 tháng 12 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, Người có 

công với cách mạng gửi Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, 

Người có công với cách mạng thành phố Bắc Kạn (qua phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, Người có 

công với cách mạng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2022, yêu cầu các đơn 

vị, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc triển khai, thực hiện ./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 

- Sở Lao động - TB&XH; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- CT các PCT UBND thành phố; 

- Các TV BCĐ thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT, LĐTBXH. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thị Huế 
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NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÁC NGÀNH THÀNH VIÊN BAN CHỈ 

ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ, NGƯỜI CÓ CÔNG 

 VỚI CÁCH MẠNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-BCĐ ngày     tháng 5 năm 2022 của BCĐ công 

tác Thương binh, Liệt sĩ, Người có công với cách mạng thành phố Bắc Kạn) 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Đơn vị  
thực hiện 

Đơn vị  
Phối hợp 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 

Xây dưng dự thảo Kế hoạch triển khai các 

hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, 

Liệt sĩ 27/7; Kế hoạch biểu dương người 

có công tiêu biểu; các hoạt động thăm hỏi, 

tặng quà cho người có công  nhân dịp tết, 

lễ trình UBND thành phố ban hành 

Phòng 

Lao động, 

TB&XH 

Các 

phòng 

ban, 

ngành liên 

quan, 

UBND 

các xã, 

phường 

Trong 

năm 

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn các chế độ, 

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước 

đối với người có công với cách mạng 

Tháng 3-

11 

Thực hiện các chế độ ưu đãi của Nhà nước 

đối với người có công với cách mạng và các 

đối tượng chính sách khác 

Cả năm 

Phối hợp với các đơn vị địa phương tổ 

chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có 

công với các mạng 

Theo KH 

chung 

của TP 

Phối hợp xây dựng phần mềm số hóa hồ 

sơ người có công với cách mạng giai 

đoạn 2.  
 

Xây dựng kế hoạch tổ chức đưa đoàn 

NCC và thân nhân đi thăm, viếng mộ liệt 

sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ. 

Quý II+ 

quý III 

Tổ chức kiểm tra công tác thương binh, 

liệt sĩ, người có công ở các địa phương 

Phòng Lao 

động, 

TB&XH 

UBND 

các  xã, 

phường 

Quý IV 

2 

- Phối hợp giải quyết các hồ sơ đề nghị 

công nhận liệt sĩ còn vướng mắc. 

- Phối hợp hoàn chỉnh lập bản đồ tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh Bắc Kạn và 

bàn giao hồ sơ cho Cục Chính sách theo 

quy định. 

Ban Chỉ 

huy Quân 

sự thành 

phố 

UBND 

các  xã, 

phường 

 

Trong 

năm 
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3 

Phối hợp Hội đồng giám định y khoa thực 

hiện tốt công tác giám định y khoa cho đối 

tượng người có công đảm bảo đúng chất 

lượng và đúng quy định hiện hành. 

Trung 

tâm  Y tế 
 

Trong 

năm 

4 

- Chỉ đạo, tổ chức dâng hương, thắp nến 

tri ân tại các công trình ghi công liệt sĩ vào 

buổi tối ngày 26/7 trên địa bàn thành phố 

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội trong 

trường học phối hợp thực hiện các hoạt 

động chăm sóc, giữ gìn, làm đẹp nghĩa 

trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ. 

Thành 

đoàn 

Các 

phòng 

ban, 

ngành liên 

quan, 

UBND 

các xã, 

phường 

Trong 

năm, cụ 

thể theo kế 

hoạch 

công tác 

của đơn vị 

 

5 

Căn cứ chức năng của ngành tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ được phân công 

theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Các 

ngành 

thành 

viên 

khác 

Các phòng 

ban, ngành 

liên 

quan,UBND 

các xã, 

phường 

Trong năm, 

cụ thể theo 

kế hoạch 

công tác 

của đơn vị 
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