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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI

Số: 01/2014/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Lào Cai, ngày 25 tháng 3 năm 2014

CHỈ THỊ
Về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công  

với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
trong 2 năm 2014 -2015 và Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW 
ngày 05/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban thường trực Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính 
xác việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công 
với cách mạng, nhằm phát hiện kịp thời những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực 
hiện chính sách và đồng thời xây dựng các giải pháp để khắc phục, kiến nghị, chỉnh 
sửa, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong thời 
gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Lào Cai và các ngành có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm 
vụ sau:

a) Tổ chức tuyên truyền về cuộc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối 
với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 và thực hiện các chính 
sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; xây dựng Chương trình phối hợp 
tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
trong 2 năm 2014-2015 bao gồm các đối tượng: Liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, Thương binh, Bệnh binh, Người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học, Người có công giúp đỡ cách mạng, Cựu thanh niên xung 
phong kháng chiến.

b) Xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc tổng 
rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát 
việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn; 
biên soạn tài liệu, mẫu biểu để phục vụ chương trình rà soát; xây dựng dự toán kinh 
phí phục vụ chương trình rà soát gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quyết định.

c) Trên cơ sở kết quả cuộc tổng rà soát, thực hiện các nội dung sau:
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- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan xem xét, giải quyết chính sách 
theo đúng quy định của Nhà nước cho người có công đủ điều kiện nhưng chưa được 
hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi (theo danh sách báo cáo của Uỷ 
ban nhân dân các huyện, thành phố); hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện kịp 
thời các chính sách cho đối tượng là ngưòi có công với cách mạng.

- Phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong chính sách và thực hiện chính sách 
ưu đãi đối với người có công với cách mạng để kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh trong thời gian tới; kiến nghị với các cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ chính sách ưu đãi đối với 
người có công với cách mạng theo quy định hiện hành, trong đó đặc biệt quan tâm 
đối với người có công thuộc diện hộ nghèo, còn khó khăn về nhà ở, người có công 
sống cô đơn không nơi nương tựa, người có công và gia đình người có công ở vùng 
sâu, vùng xa.

- Tổ chức đánh giá kết quả rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người 
có công với cách mạng; kiến nghị biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá 
nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, phong 
trào “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi 
người có công với cách mạng; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm pháp luật trong thực 
hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Chủ trì phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các 
ngành liên quan xây dựng báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả tổng rà soát 
người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh và định hướng thực hiện chính sách 
người có công các năm sau trình Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp cuối năm 2015.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai:
a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền các chính sách ưu đãi 

của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Chương trình 

tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
trong 2 năm 2014 -2015; xây dựng báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả tổng 
rà soát người có công với cách mạng chưa được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà 
nước trong 2 năm 2014 -2015 và định hướng chính sách người có công các năm sau 
trình Hội đồng nhân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2015.

c) Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với ngành 
Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, lập danh sách người có công với cách 
mạng chưa hoặc chưa được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước cũng 
như việc thực hiện các chính sách tại địa phương; giám sát việc tổ chức triển khai 
thực hiện chương trình này.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh, Công an tỉnh tổ chức rà soát đối tượng người 
có công thuộc phạm vi quản lý để cung cấp số liệu và phối hợp chặt chẽ với Sở Lao 
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động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai 
thực hiện Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối 
với người có công với cách mạng.

4. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện Chương trình phối hợp tổng 
rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh Lào Cai:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước 
và các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Tập trung vào các chính sách: Chính sách trợ cấp hàng tháng và 
trợ cấp một lần cho người có công và gia đình người có công với cách mạng; Chính 
sách hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế đối với gia đình người có công với 
cách mạng; Chính sách ưu đãi trong giáo dục đào tạo; Chính sách hỗ trợ nhà ở cho 
người có công; Chính sách điều dưỡng; Chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 
và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin...

b) Giới thiệu về các tấm gương điển hình, người có công tiêu biểu trong việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vượt khó, khắc phục mọi khó khăn 
để vươn lên làm giàu đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

6. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội 
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Lào Cai thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi của 
Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

b) Chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp thực hiện việc tổng rà soát các 
chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, cụ thể như sau:

- Hội Cựu chiến binh tỉnh: Thực hiện rà soát đối tượng thương binh, bệnh binh, 
liệt sỹ, gia đình liệt sỹ.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Rà soát đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
- Tỉnh đoàn: Rà soát đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng.
- Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai: Rà 

soát đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Hội Cựu thanh niên xung phong và Tỉnh đoàn: Rà soát đối tượng Cựu thanh 

niên xung phong kháng chiến.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể liên quan, Uỷ ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
a) Tổ chức triển khai thực hiện cuộc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu 
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đãi đối với người có công với cách mạng tại địa phương.
b) Tổng hợp số liệu và xây dựng báo cáo kết quả cuộc tổng rà soát việc thực 

hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đang sinh sống, cư 
trú trên địa bàn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai để tổng hợp chung toàn tỉnh và chịu trách nhiệm về 
kết quả tổng rà soát của địa phương; báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp vào kỳ 
họp cuối năm 2015.

c) Tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách đối với người có công với cách 
mạng, khắc phục những sai sót tiêu cực, đề xuất xử lý những trường hợp sai phạm 
trong quá trình thực hiện chính sách.

8. Tiến độ thực hiện: Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người 
có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 được thực hiện theo kế hoạch do Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
(Chỉ thị được đăng tải toàn văn trên Công báo Lào Cai, Báo Lào Cai, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng


