
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 

 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Vũ Quang, ngày    tháng 11 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng  

trên địa bàn huyện Vũ Quang 
 
 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 09/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng 

trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 
Đánh giá, thống kê việc công nhận người có công với cách mạng theo 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (từ năm 2013 đến năm 2020) 

trên địa bàn huyện báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân 

dân tỉnh tổng hợp làm căn cứ đề xuất định hướng xây dựng chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tổ chức tổng kết, đánh giá phải được tiến hành nghiêm túc, thiết 

thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đảm bảo dân chủ, khách quan và toàn diện trên 

phạm vi toàn huyện theo đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra. 

- Nội dung tổng kết, đánh giá phải bám sát những quy định về điều kiện, 

tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ công nhận người có công với cách mạng đã được quy 

định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng 

dẫn; phản ánh đúng tình hình thực tế và phải có số liệu minh chứng kèm theo. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 
1. Đánh giá kết quả đạt được trong việc công nhận người có công với cách 

mạng ở cấp huyện, cấp xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan; trong đó tập 

trung vào các nội dung như: Tình hình thực hiện thủ tục hồ sơ; công tác tuyên 

truyền, phổ biến, thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên; công tác bố trí 

nguồn nhân lực thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đánh giá tác động 

của việc công nhận người có công với cách mạng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh, chính trị tại địa phương. 

2. Đánh giá toàn diện các quy định về điều kiện, căn cứ xác nhận và thủ 

tục hồ sơ công nhận người có công với cách mạng. Thông qua đó, nêu rõ những 

bất cập, hạn chế trong quá trình công nhận người có công với cách mạng, đồng 

thời phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất 

cập; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn việc công nhận người 

có công với cách mạng. 

3. Đề xuất, kiến nghị hướng sửa đổi nhằm hoàn thiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

4. Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác công nhận người có công với cách mạng tại địa phương. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy: 

- Báo cáo danh sách và tổng hợp tình hình việc công nhận người có công 

với cách mạng (người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt 

động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945) 

từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020.  

- Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

thực hiện và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác công nhận người 

có công với cách mạng. 

- Đánh giá các quy định về điều kiện, căn cứ và thủ tục hồ sơ công nhận 

người có công với cách mạng và sự phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công 

tác ưu đãi người có công với cách mạng thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 
- Tổng hợp kết quả rà soát việc công nhận người có công với cách mạng 

trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020.  

- Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tổng kết, rà 

soát việc công nhận người có công với cách mạng tại địa phương. 

- Chủ trì, tổng hợp kết quả tổng kết của các xã, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trước ngày 23/11/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn và đề xuất khen thưởng đối 

với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công nhận người 

có công với cách mạng trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Nội vụ: 

- Chủ trì việc tổng kết, rà soát, báo cáo việc công nhận người có công với 

cách mạng trong phạm vi đối tượng thuộc lĩnh vực ngành quản lý, trong đó tập 

trung vào một số nội dung như sau: 

+ Tình hình công nhận người có công với cách mạng (phong tặng hoặc 

truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”). 

+ Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

thực hiện và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác công nhận người 

có công với cách mạng. 

+ Đánh giá các quy định về điều kiện, căn cứ và thủ tục hồ sơ công nhận 

người có công với cách mạng và sự phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công 

tác ưu đãi người có công thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đề 

xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện: 

Chủ trì việc tổng kết, rà soát, báo cáo việc công nhận người có công với 

cách mạng trong phạm vi đối tượng thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo chỉ đạo 

của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội 

dung như sau: 

- Tình hình xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 
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- Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

thực hiện và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác công nhận người 

có công với cách mạng. 

- Đánh giá các quy định về điều kiện, căn cứ và thủ tục hồ sơ công nhận 

người có công với cách mạng và sự đồng bộ giữa các quy định với các văn bản 

pháp luật liên quan. 

- Riêng Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo thêm về công tác phối hợp, 

kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 

1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông 

tin. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Rà soát, lập danh sách và tổng hợp báo cáo việc công nhận người có 

công với cách mạng từ 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020. 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết về việc công nhận người có công với cách 

mạng từ năm 2013 đến nay (theo mẫu gửi kèm, mốc thời gian tính từ 01/01/2013 

đến ngày 30/6/2020; xin ý kiến đóng góp của Cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể chính trị - xã hội) gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/11/2020. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương có thể tổ chức hội nghị tổng 

kết hoặc tổ chức họp đánh giá, tổng kết rà soát việc công nhận người có công với 

cách mạng từ năm 2013 đến nay.  

- Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

thực hiện và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác công nhận người 

có công với cách mạng và các kiến nghị, đề xuất để thực hiện trong thời gian tới. 

- Đánh giá các quy định về điều kiện, căn cứ và thủ tục hồ sơ công nhận 

người có công với cách mạng và sự phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công 

tác ưu đãi người có công thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý. 

Yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Phòng Lao động - TB&XH; 

- Phòng Nội vụ; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Yến 
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