






BE CIf()NG TUYEN TRUYEN 
KY NTM 75 NAM NGAY THIJ'c%NG BiNII - LIET S 

(27/7/1947 — 27/7/2022) 

I. Hoàn cãnh ra dô'i và nghia cüa Ngày Thirong binh - Lit s 

1. Hoàn cánh ra dô'i 

Cách mng tháng Tam näm 1945 thành công, nuâc Vit Nam Dan chü cong 
hôa (nay là nix6c Cong hôa xâ hi chü ngbia Vit Nam) ra dyi chua duqc bao lâu thI 
thirc dan Pháp quay 1.i xâm luçxc nuóc ta mt 1ri nCra. Vti tinh thn qut cuông, 
hen quyt bão v thành qua cách mng, gi v&ng nn dc 1p cho T quc, quân và 
dan ta dã anh dung chin du chng 1i quân xâm luçic. Trong nhüiig nm du cüa 
cuc kháng chin quyt 1it chng thirc dan Pháp, nhiu dng bào, chin s5 dà hy 
sinh, cng hin xucrng máu, süc lirc trên các chin tri.thng. Thm nhuãn do 1 truyn 
thng "Uéng nuâc nh(i ngun", "Dn an dáp nghia" cüa dan tc và th.0 hiu sâu 
sc giá trj cüa si,r by sinh, cng hin to 1&n cüa các anh himg 1it s, thuong birth di 
vâi dt nuOc, Dãng, Chinh phü, Bác H và Nhân dan ta dã dành tt cã tInh thuang 
yêu cho các chin si và dng bào dã vi dc lap, tir do cüa T quc ma bj thuong ho.c 
by sinh. 

Du näm 1946, Hôi gii1p binh si bi nan ra d&i 'Thuãn Hóa BInh Trj Thiên), 
ri dn Ha Ni và môt s dja phuong kbác, sau do It lâu dugc di thãnh Hi gi1p 
binh si bj thuong. O Trung uong có Tng Hi và Chü tjch H ChI Minh dirçc bu là 
Chü tich danh dix cüa Hôi. 

Chiu ngày 28/5/1946, tai  Nba hat Lan Ha Ni, Tng Hi giüp binh si bj nn t 
chüc mt cuc nói chuyn quan trçng dkêu gi dng bào gia nhp Hi và hng hái 
giüp d các chin s5 bj thuong tày theo diu kin cüa gia dinh, ChU tjcb H CM Minh 
dã dn dir. 

Sau do, nhiu chucmg trmnh quyên gop, ilng h b di duçc phát dng, dáng 
chit nht là cuc 4n dng "Müa dông binh s5r". Theo sang kin cüa Chii tjch 
H ChI Minh, Uy ban Vn dng dã h9p pbát dng phong trào may áø trn thu cho 
chMn s5. Chiu ngày 17/11/1946, t?.i  Nhà bat Lan Ha Ni, Hi Lien Hip Qu& dan 
Vit Nam dã t chüc 1 xung phong "Müa dông binh s7', m& du cuc vn dng 
"Màa dông biiih s7' trong cã nuóc d giüp chin s5 trong müa dông giá ret vai s1r 
CO mat cüa Chu tjch H CM Minh va các thành viên Chmnh phñ. Ngay ti bui l, 
NgixM dA c&i chic áo len dang m.c d t.ng lai các binh sT. 

Khi cuc kháng chin toàn qu& bang n, ngày 19/12/1946, theo L&i kêu gçi 
toàn quc kháng chin cüa Chü tjch H CM Minh, Nhãn d câ rn.râc dà nht t dung 
dy kbáng chin v&i tinh thn "Quyt tCr cho T quc quyt sinh". S nguai bj 
thixong và by sinh trong chin d.0 tang len, dôi sng cüa chin s, nht là nhing 
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chin s5 bj thucing gp nhiu khó khthi, thiu thn. Trirâc tInh hinh trên, Dàng và 
Nhà nuOc ta dã dua ra nhtng chinh sách quan trçng v cong tác thucrng binh, 1it s5, 
gop phn n djrih d&i s&g 4t cht và tinh thn cho thucing binh, gia dInh lit s5'. 

Ngày 16/2/1947, Chü tjch H Clii Minh dã chInh thirc k)? Sc 1nh s6 20/SL 
"Quy djnh chE d hitu bdng, thwctng tt và tin tudt tz si". Day là vthi bàn pháp quy 
du tiên khng djnh vj tn quan trng cüa cong tác thirnng binh, 1it s5 và sir quan 
tam cüa Dàng, Nhà nlxâc dn thucng binh, bnh binh và gia dInh lit s. 

Tháng 6/1947, dai  biu cüa Tng b Vit Minh, Trung rnmg Hi phii nir Ciru 
quc, Trung uang Doàn thanh niên Ciru quc, Ciic ChInh tn quàn di qu& gia Vit 
Nam, Nba Thông tin Tuyên truyn và mt s dja phucrng dä hçp t.i Di Tr (Bc 
Thai) d bàn v cOng tác thucmg binh, 1it s và thrc hin Clii thj Chü tjch 
H ChI Minh chçn mt ngày lam ngày Thixmg binh - Lit s5. T.i cuc h9p nay Ca. 
d.i. biu dä nht trI ch9n ngày 27 tháng 7 là ngày "Thixcxng binh toàn quc". Tü do 
h.ng 11am cr vào djp nay, Chü tjch H Clii Minh du giri thu, qua thäm hOi, dng 
viên, nhâc nhâ mçi ngutñ phãi bit un và ht lông giüp d& thucrng binh, gia dInh lit 
s5. Dc biêt, tr sau Chin th.ng Din Biên Phü, ChInh phñ và Chü tjch H Clii Minh 
cãng quan tam hon dn cOng tác thuong binh, 1it s. 

Tü thàng 7 11am 1955, Dáng và Nhà nuóc ta quyt djnh di "Ngày Thrnmg 
binh toàn qu&" thành "Ngày Thumg binh - Lit s5" d ghi nhn nhftng hy sinh lan 
lao cüa ding bào, chin si Ca nuOc cho chin thng ye yang cüa toàn dan tc. 

Sau ngày giài phóng min Nam, thng nht dt nuóc, theo Clii thj 223/CT-
TW ngày 8/7/1975 cüa Ban BI thu Trung uang Dãng, tr näm 1975, ngày 27 
tháng 7 hng nàm chInh thüc tri thành "Ngày Thuang binh - Lit s7' cüa cà nuóc. 

2. 1nghta 

Ngày Thuong binh - Lit s' có nghia ljch sü, chInh tn, xã hi sâu s.c, do là: 

- Th hin s1r tip ni tnuyn thng "hiu nghia bác ái", "ung nithc nhó 
ngun", "n qua nhó ngu&i trng cay" cüa dan tc; th hin s1r bit on, trãn trçng 
càa Dãng, NIìà nuâc và Nhãn dan ta d& vth nh'Ctng ngu&i dã hy sinh, cng hin vi 
dc l.p, tir do và thng nht cUa T quc, vi hnh phi1c cüa Nhân dan. 

- Khng djnh vic chäm soc thucmg binh, bnh binh, gia dInh lit s' và nguôi 
có cOng là vinh dr, là trách nhim cüa các cp, các ngành, t chüc chfnh tn - xa hi 
và cUa mci nguii, cüa th h horn nay và mai sau di vói sr eng hin, hy sinh cüa 
the anh hang, lit s, thucTng binh cho c1c lip,  tr do cña dan tc, cho hnh phüc cüa 
Nhân dan. 

- Gop phn giáo diic truyn thng cách mng, qua do phát huy tinh thn yeu 
11rn9c, cOng c và bi dp nim tin vào s1r nghip each m.ng ma Dãng, Bác Ho và 
Nhãn dan ta dà lua chn. 
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II. Nhfrng kt qua dt thrqc trong cong tác thu'o'ng binh, 1it s Va ngu'ôi 
có cong v&i cách mng 75 näm qua 

1. Xây drng, hoàn thin và thrc hin chInh sách, pháp luut, chl ct3 u'u ddi 
d6i vôi Ihwo'ng bin/i, bnh bin/i, gia dinh lift sfr, ngzth'i Co cong vói cOch m(zng 

- K tfi S.c lnh s 20/SL do Chü tjch H ChI Minh k ban hành ngày 
16/2/1947 "Quy d/nh cM d5 hwu bang, thu'cmg tt và tin tuat tz Si" dn nay, nhftng 
quan dim ca bàn trong ti.r tu&ng H Clii Minh v cong tác thuong biuh, lit s5 cia 
ducic Dâng, Nha nlxóc ta cii th hóa thành các chInh sách, pháp lust ixu diãi di vâi 
thrnmg binh, 1it s5, ngithi có cong vôi each mng và hin tai  dugc b sung, süa di, 
hoàn thiên, thirc hin thng nht trong cà nu6c; tr do gop phn to ra sue manh tng 
hop ye chinh tn, kmh tê va xa hôi, six dOng thun giia Dang, Nba nucic, Nhân dan 
va ban than ngucn co cOng vrn each mang, nãng cao nhãri thuc cua toan xã hOi cung 
vcfci Nba nu6c chäm lo cho ngu?ii có cOng vói each mng, phát buy truyn thng, dao 
l "Ung flhxâc nhâ ngun", "Dn on dáp nghia" cüa dan tc trong thyi kSr  m(i. 

Các chInh sách, pháp lut v iru dãi di vth thucing binh, 1it s51 và ng1xii có 
cOng v&i each ming tr khi tin hãnh cong CUC di mói dt nixâc nàm 1986 dn nay 
d có nh11ng thay.di quan trçng d phü hqp v&i tInh hinh kinh t - xä hi và ngày 
Càng cluçic ma rng v di ti.rçrng, bao phü h&u ht các m.t cüa diii sang, trong do 
ni bt nMt là vic ban hành Pháp 1nh Uu dâi ng1x1i hot dng each mng, lit s 
và gia dInh 1it s, thucmg binh, bnh binh, ngithi hot dng kháng chin, nguai có 
cOng giüp di each mng nàm 1994 và Pháp lnh quy dnh danh hiu vinh dir nba 
nixac "Ba me Viêt Nam anh hung" nã.m 1994, Pháp lnh Tfu dãi ngui có cOng vói 
each mang nm 2005; các Ngh djnh cüa ChInh phü quy djnh muc trçi cp, phi cp 
iru dâi di vói ng1xi có cOng vâi each mng',... Näm 2020, trên cci sO' tang kt vic 
thirc hin Pháp 1nh T5u dãi ngixO'i có cOng vO'i each m.ng s 26120051PL-
UBTVQH1 1 và s 04/2012/UBTVQH13, Chinh phü tninh UST ban ThuO'ng vi Qu& 
hi ban hành Pháp lnh U'u dài ngui có cOng vâi each m.ng (Pháp lnh so 

02/2020/UBTVQH14) có hiu 1irc thi hãnh tü ngày 01/7/2021 vO'i nhiu dim mâi, 
huàng tói nãng cao ch d iru dãi và mO' rng s nguO'i huO'ng iru dâi cho ngixO'i có 
cOng v6i each mng cia t?o  diu kin d ngtthi có cong n hrc vuçit len khó khn, n 
djnh cuôc sng, dng thO'i to môi tnr&ng thun lçii d cac cci quan, th chüc va cá 
nhân tham gia tIch cire vào cOng tác "Dn on dáp nghia". 

Dn nay, Pháp lnh llu dâi nguO'i có cOng vói each mng và eáe vn bn 
hixâng dn cia kjp thO'i th ch boa quan dim, chü trwing, du&ng 1i cüa Dãng v uu 
dâi nguO'i có cOng vói each mng qua các thôri kS',  dc bit Chi thj s 14-CT/TW, 
ngày 19/7/2017 cüa Ban BI thu v tié tyc tang cithng s Mnh ä'go cza Dáng dói vài 

1 Nghj djnh s6 70/2017/ND-CP ngày 06/6/2017, Nghj dnh s 99/2O18fND-CP ngày 12/7/2018, 
Ngh djnh so 58/2019/ND-CP ngày 01/7/2019,... 
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cong tác ngwài Co cOng v&i cách mgng, dã tip tiic chu.n hóa các diu kin, tiêu 
chun xem xét cong nhn ngithi có cOng vâi each mng theo diing nguyen tc cht 
chê, that sir xCrng dáng, ton vinh diing d& tuqng; ch dO mi dãi ngiRii có cOng vâi 
each mng và than nhãn duçic quy djnh thng nht, rô rang; kjp thiñ b sung cã. v 
di tirçing và ch dO thii humg di v6i nguôi có cOng, than nhân nguôi có cOng vài 
each rnng. 

- Sau 75 11am thc hin, các chinh sách, ch d ixu di ngu&i có cong vâi each 
rnng và gia dInh ngi.rôi có cong vth each mng dã diiçic nghiên cru, b sung và diu 
chinh phà hcip vol diu kin kinh t - xã hOi  ciia dt nuOc trong trng thOi kr. Theo 
do các ch dO uu dãi duqc thc hin da dng gm trq c.p, phi.i cp h.ng tháng, trq 
cAp mOt  lAn và các ch d uu dãi khác nhi.r: h trçl y t giáo diic, trang cAp dng c1i 

chinh hinh, phiic hi chüc nàng, tao  vic lam, h trçi, cãi thin nhà 0, min hoc giãm 
tin sü dicing dAt, vay vn kinh doanh và min ho.c giàm thu. Ngithi có cong tü 
t'irng d& tuqng có các ehInh sách chàm soc dc thu nhu: Chinh sách trçi cAp nguOi 
phiic vi di vOi Barn9 Vit Nam anh hiing, thucrng binh, ngu0i huOng chInh sách 
nhu thuang binh có t) l tn thuang ca th hr 81% trO len, bnh binh có t) l ton 
thuang ca th hIr 81%tr& len sng 0 gia dinh... và di.rçc chthn soc vOi nhiu hmnh 
thüc da dng nhur tai  gia dinh, cong dng, các ca sO y t và các Trung tam nuôi 
duôiig, diu duông nguOi eó cOng v6i each mng. 

Di vOi müc trçi cAp, phu cAp tru dãi, tü näm 1994 dn nay, ch dO trçi cAp, 
phii cAp iru dài ngu0i có cOng duçic diu chinh gn lin vOi vic thc hin câi each 
chmnh sách tin luang, bào him xa hOi  và frçi cAp ixu dãi nguOi có cOng, theo do ch 
dO trçr cAp, phi uu dãi dã qua nhiu 1n diu chinh, hrng buOc kh.c phic nhftng 
han ch v mirc, v nguyen tc và phuong thi'rc diu chinh dOe  1p vOi ch dO tin 
lucmg, bào him xa hOi,  phü hap vOi diu kin cüa ngãn sách nhà nuOc, gop ph 
11mg btrOc cài thin, nãng cao dOi sng cüa ngui có cong. Müc chun d xác djnh 
müc trq cAp i.ru dãi nguOi có cong nm 2012 là 1.110.000 dng; hr nm 2019 dn 
nay mrc chuAn là 1.624.000 ding (cao hon mirc krang co sO là 1.490.000 dng cua 
can bO,  cong chirc hiên nay). Hin nay có gAn 1,2 triu nguOi có cong dang huOng 
ch dO uu dãi hang tháng. 

Dc bit trong bi cãnh djch bnh Covid- 19 có nhftng din bin phi'rc tap, ânh 
huOng không nhó tOi san xuAt và d0i sng Nhan dan, Chinh phu dà kjp thOi ban hành 
Ngh4 quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 v the bin pháp h trçi ngu0i dan gp khó 
khàn do dai  djch Covid-19, Quyt djrih s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 quy 
djnh vic thirc hin các chinh sách h trçY ngi.rOi dan g.p khó khn do dai  djch Covid-
19, tao  ca sO d thc hin trin khai chi trã h trçi kjp th&i, dAy dü cho 994.626 d6i 
tuqng thuOc lTnh vijc ngu0i có cOng vOi kinh phI khoãng 1.483 t dOng. 
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2. Cong Mc xác nhIn, cong nhin ngwô'i có cOng vri cách mlng 

- Cong tác xác nhn ngithi có cong vói each mng duçic trin khai ch.t chê, 
cOng khai, minh bach theo diing quy djnh cüa pháp 1u.t; có act phi hcip ch.t chê cüa 
các c.p, cac ngành, CC co quan chirc n.ng, huy dng trách nhim cüa Ca h thng 
chInh trj và toàn xâ hi. Dn nay, toàn quc d xác nhn duçic trên 9,2 triu ngi.rôi 
có công, trong do: 

+ Ngix?i ho.t dng each mng trixâe ngày 01/01/1945: g.n 9.000 nguôi. 

+ Ngithi hoat  dng each mng tr ngày 01/01/1945 dn truâc tng kh&i nghia 
19/8/1945: 16.500 ngu1i. 

+it s: gn 1,2 triu nguii; than nhan 1it s5 gn 500.000 ngix?i. 

+ Bàmç Vit Nam anh hung: trên 139.000 ngi.thi. 

+ Anh hng hrc luçmg vu trang nhãn dan, Anh hiing lao dng: gn 1.300 nguôi. 

+ Thuong birth và nguOi hithng ehInh sách nhu thuong binh: gn 600.000 
nguii. 

+ Bnh binh: gn 185.000 ngithi. 

+ Ngithi hoat dng khang chin và con dé eüa h9 bj nhim cht dc hóa hpc: 
gn 3 20.000 ngu&i. 

+ Nguii hoit dng each mng, ho?.t  dng kháng chin bj djch bt tu, dày: gn 
111.000 ngu?ii. 

+ Nguxi eó cOng giüp ds each ming: 1.897.000 nguôi. 

+ Ngu&i hoat  dng khang chiên giãi phóng dan tc, bào v T qu& Va lam 
nghia vi Quc t& g.n 4,1 triu ngui. 

- Cong táe rà soát, giài quyêt eác h so tn d9ng dã dircic chi dao,  huâng dn 
thrc hin diing quy trInh, ch.t chê, bài ban, trong do tp trung vào các ni dung: Giãi 
quyt h so tn dng, giài quyt ch dQ cho cáe trumg hcip 1it s, thucmg binh và 
ngu?iii huâng ehInh sách nhu thtrang binh; hoàn thin h so xét t.ng, truy tng danh 
hiu "Ba mc Vit Nam anh hung", giãi quyt eh d ngithi hoat dng kháng ehlêfl 
bj nhim eh.t dc hóa hóa và eon dé cüa nguii hot dng kháng chin bj n1iim cht 
dc boa hçc. Trong eác nàm tr 2016 - 2021 âã thm djnh trInh Thu ttthng ChInh phü 
cOng nhn và cp bng T quc gbi cOng di vói han 4.200 1it s5, cp di li hon 
90.000 bng T qu& ghi cOng. Nhung h so không diX diu kin dä ducrc kt 1un và 
giâi thich rô eho d& ti.rçing, tránh d xày ra tInh trng don this khiu ni. 

3. Cong Mc chám soc dôi scfng gia dinh thu'o'ng bin/i, 1it s9, ngwô'i có cong 
vó'i cách mzng 

Xáe dnh cong tác chäm soc gia dInh thuang binh, 1it s5 và ngithi cO cOng 
vâi each mng là trách nhim, tInh cam và vinh d d th hin lông bit on sâu sc 
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di vth nhfing ngu&i dâ có cong lao trong sii nghip giài phóng dan tc, xây drng, 
bão v T quc; cp üy dãng, chInh quyn các cp dà tIch circ tri&i khai và thrc hin 
có hiu qua các phong trào chm soc thuang binh, bnh binh, gia dInh lit s5 và 
ngu&i có cong vâi nhiu hoat  dng C1I th, thit thc bang nhng vic lam d.y trách 
nhim và nghia tInh. 

Trong giai don tr näm 2017 - 2021, s xã phi.thng lam t& cong tác thumg 
binh - liêt s5i lien tuc tang d.n tü là 96,6% dn 99% 2017 dat  96,6%; näm 2018 
dat 98,11%, nm 2019 dat  98,37%, nm 2020 dat  98,7%, näm 2021 dat  99%); clii 
tiêu mirc sng cüa ngithi có cong vi each mang có mirc sang bng ho.c cao hm 
mirc sng cüa ngu?ii dan nai Cu trü thug dn tü 98% dn 98,6% (n.m 2017 dat  98%; 
näm 2018 dat 98,42%, nàm 2019 dat  98,63%, närn 2020 dat  99%, nm 2021 dat 
98,6%). 

Vic h trq nguôi có cOng vOi cách mng có khó khän v nhà a theo Quy 
djnh s 22/2013/QD-TTg ngày 26 tháng 4 nm 2013 cüa Thñ ti.râng ChInh phü den 
nay dã duçic hoàn thành. Ca nuâc có tng s 393.707 h ngu&i có cong cn h trçi 
v nhà a (gm 184.695 h xây mói và 209.012 h si'ra chüa) dà duçc thm tra, cp 
tr ngân sách Trung uong khoãng 10.654 t3 dng. 

Qu5 Dn an dáp nghia cà nuó!c vn dng duçic han 4.900 t) dng. Phong trào 
tang s ti& kim cüa Ca nuóc dt han 6 1.600 s vâi tng kinh phi là han 113,7 t) 
dng. Xây dirng mcci han 3 6.400 nhà tmnh nghTa, süa chia gn 24.000 nhà tinh nghia 
trj giá gn 2.140 tSr dng. Phong trào nhri phiing duöng các m Vit Nam anh 
hung duçc tip tiic dy math,  gop phn tIch c11c chäm lo dñ sng cüa các di tuqng 
và gia dInh có cong vâi each mng, tInh dn tháng 12/2021 Ca nuâc có 3.736/139.882 
Ba me Vit Nam anh hiuig cOn sng duge các dan vj nhn phing du0ng. Djp lé, têt, 
kSr nim ngày 27/7 hng nàm, ngoài qua cüa Chü tjch nuróc, 0 tt cà các djà. phi.ran 
du t chirc gp mat, thàm hOi, tng qua các gia dInh chmnh sách. 

Ben canh  do, vâi chI tr lirc, tçr cir?mg, nhiu thucing binh, bnh binh, than 
nhân lit s5 và gia dinh nguai có cOng dä vugt len thuang tat,  khó khan, hOa mInh 
vào cuc sang, tip tic cng hin sirc hrc, tn tu trong lao dng, san xu.t, cong tác, 
chin d.u, h9c t.p,... gop phn bào v và xây drng qué huang, dt nuóc ngày càng 
giàu dçp, ximg dáng là nhftng "Cong dan kiu mu", là tm guang sang cho cong 
dng và x hi noi theo. Dn nay, chi tiêu h gia dinh nguai có cong vth cách mng 
có mirc sang hung ho.c cao han mirc s6ng trung bInh dan cu noi cu trã dat  9 8,6%. 

4. Cong tác tim kilm, quy 4p  hài cost llt sj; xây drng, tu bE nghTa trang, 
cong trinh twö'ng nim lift sj; nâng c4p các c7 só nuôi dwöng, diu du'ông cho 
ngithi có cong vó'i cách mçzng 

Xác djnh cOng tác tim kim, quy tp hài c& lit s5' là mt trong nhftng nhim 
vi trçng tam cüa hoat dng "Dn an dáp nghTa", là trách nhim cña ca h thng 
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chInh trj, gop phn dáp irng nguyen vçng cüa than nhân, gia dInh 1it s5; thii gian 
qua, các cp, các ngành, dja phuang, dcin vj dâ quán trit, trin khai thirc hin nghiêm 
tao, tIch cue, hiêu qua Chi thi s 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 cüa B ChInh trj v 
'Tiêo tic ddy mgnh cong tác tim kiê'm, quy tp hài ct liçt s9 tIc nay dn nám 2020 
và nhing näm tiêv theo", Quyt djnh s 1237/QD-TTg, ngày 27/7/2013 cüa Thu 
tiróng ChInh phü v viçc phê duyçt D an tim kiIm, quy tp hài c6t lit sjY tic nay dIn 
nám 2020 và nh1-ng nám tiêio theo, Quy& djnh s 1 50/QD-TTg, ngày 14/01/2013 
cUa Thu tuâng ChInh phü ye' vic phê duyçt De' an xác djnh hal cIt lift s9 cOn thilu 
thông tin. Vói vic trin khai quyt 1it, dng b cáo giài pháp, cong tác nay dã duçc 
thurc hiên toàn diên, hoàn thành cx bàn cáo mic tiêu, nhim vii d.t ra. 

- N1à nux&c du tu nàng ep cáo trung tam giám djnh ADN cüa các bQ, ngành 
nhm d.y nhanh vice xác djnh danh tInh hài c& 1it s; xây dmg Trung tam 1uu giü 
nguôn gen dã ducic giam dinh dê phuc vu cho cong tao xac dinh hai cOt hêt s' con 
thiu thông tin; diu tra, thu thp thông tin v 1it sT, hài c& 1it sT, than nhân 1it s5 
con thiu thông tin, m 1it s cOn thiu thông tin trong cáo nghTa trang 1it s; xây 
drng phn mm quán 1 và cci s& dfr 1iu thông tin 1it s', than nhãn 1it s5, m 1it 
s5 và nghTa trang 1it s; cng thông tin din tir v m 1it s5, nghia trang 1it s5'. 

- Các cp, các ngành, dja phu(mg, dan vj quàn 1 chat chè dja bàn; t chüc 
don nhn, bàn giao, truy diu, an tang hài c& 1it s trang nghiêm, tr9ng thj, chu 
dào; cong b, trã k& qua xác djnh danh tInh hài c& 1it s' cOn thiu thông tin di1ng 
quy djnh. 

- Vic xây dirng, tu b nghia trang, cOng trInh tithng nim 1it s5 duc Cáo 
c.p, các ngành chü tr9ng và dä d.t duqc nhtthg k& qua Ci th. Hin nay, cà nuâc có 
trên 3.200 nghia trang 1it si và trên 3.000 cáo cong trInh ghi cong 1it si. Hang nAm, 
& Trung ucing và dja phucmg du b trI kinh phi d tu b, nãng cp m 1it si, nghTa 
trang 1it sT, bia ghi danh liêt sT, dn th liêt sT, báo dam bn vErng, trang tr9ng nhàm 
dáp lrng nhu cu cüa nhan dan v vic ton vinh, thm ving m 1it sT, nghia trang 
1it sT, có nghTa giáo diic truyn tMng ljch sü each mng. 

- COng tao quy ho?ch, du tix, nâng cp các cci s nuôi dixoiig, diu duthig 
cho ngi.thi có cong ngày càng duçic chü trçng. Wn nay, B Lao dng - Thucing 
binh và Xâ hOi  dã trinh Thu tu&ng Chinh phü xem xét phê duyt quy hoach mng 
luxOi các cci s& xã hi nuOi duong, diu duông nguñ có cong vói each mng thi kS' 
2021-2030, tm nhin dn nàm 2050 vOi m11c tiêu hinh thânh h thng cci si có dü 
quy mO, näng 1rc dáp 'img yeu cu nuOi duông, diu duOng nguii có công; dam bão 
nguôi Co cong duc tip can, th hu&ng cáo djch vu chm soc toàn din cã v. th 
cht và tinh than. 
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ifi. Cong tác thu'ong binh, 1it s5 và ngirb'i có cong vó'i cách mng trong 
giai doin hin nay 

Dai hôi dai biu toàri quc 1n thr XIII cüa Dàng khng djnh trong nhng nàm 
tói, tip tic: "Thtc hiçn tot chInh sách xd h báo dam an sinh vàphzc k'i xâ hi, 
an ninh con ngwô'i, tço chuyé'n biê'n mqnh me trong quán l•j phát ti-iOn xâ h(5i, thc 
hin tiln b và cong bang xà hç51, nâng cao chit litcing cuc sOng và hgnh phzc cia 
nhán dan...". D phát huy &rçlc nhing k& qua, thành tfch dä d.t duc trong su& 75 
näm qua, dng thii tip tiic dy manh  cong tác chm soc thuang binh, bnh binh, 
gia dInh 1it s5, nguôi có cong vói each mng, trong th&i gian tOi cn tp trung thirc 
hin t& mt s nhim vii giài pháp sau: 

- C.p üy, chInh quyn, M.t trn T quc và các t chüc chInh trj - xã hi tip 
t'tjc tuyên truyn sâu rng han na chft trizang, chInh sách cüa Dãrig, Nhà nuóc 
vói thuang binh, bnh binh, gia dinh 1it s, nguñ có cong trong can b, dãng viên 
và Nhãn dan; nãng cao nhn th(rc v vic thc hin t& chInh sách mi dãi d& vói 
ng1xi có cOng vüa là tInh cm thiêng liêng, trách nhim eao Ca cüa ca h thng chInh 
trj và toàn dan, vra là yu t bào dam thirc hin tin b và cOng bng x hi, th hin 
sâu s.c tInh uu vit và ban cht t& dçp cüa ch d ta, gop phn cüng c khi di 
doàn kt t05n dan tc, tang cuOng nim tin cüa Nhãn dan vào Dáng, Nhà nuâc. Tir 
do, bin nhn thirc thành hành dng thit thc, ci th, tIch circ gop phn vào vic 
thuc hiên t& chfnh sách ixu dãi ngu?ñ có công, nãng cao hiu qua và dua các phong 
trào "Dn on dáp nghTa", "Toàn dan chm soc các gia dInh thuang binh, lit s' và 
nguOi. có cong vói each mng" tr& thành hot dng thu&ng xuyên trong mci mt cUa 
di sng xã hi. 

- T.p trung lânh d.o, chi d.o thirc hin dy dü chü trixang, chmnh sách cüa 
Dãng, pháp 1u.t cüa Nhà rnthc ct& vôi thuong binh, bnh binh, gia dInh 1it s5, ngun 
Co cOng. Trong do, d.c bit quan tam các gia dmnh nguôi có cOng Co hoàn cãnh khó 
khan, ngu?ii có cong hin dang sng cô don, không nol nuang tira, các gia dinh ngu?i 
có cOng yang ding bào dan toe thiu s, yang sâu, vüng xa, vi'ing can dr dja cách 
mng truâc day, phn du không d h ngu?ii có cOng thuc din h nghèo. 

- Tip tic l?m  t& cong tác tu b, tOn t?.o  nghia trang 1it s, cong trinh ghi 
cong 1it s'; dy rnnh tIm kim, xác djnh dänh tInh 1it s, quy t3p hài c& 1it s5, 
kjp thO'i thông báo và t.o diu kin thun lçii d than nhân 1it s5 dn thm ving. 

- Nang cao nng lc, hiu 1c, hiu qua quãn l nhà ntthc di vri cOng tác 
nguñ có cOng vol each mng. Rà soát, b sung, hoàn thin h thong chfnh sách, 
pháp 1ut iru dãi ngi.thi co công, dc bit chü trng giãi quy& các vlx&ng m.c, ton tai 
phát sinh lien quan d kjp thOi diu chinh, b sung cho phi hçp vol slr phát trin cüa 
dt nuâc. Quan tam giâi quyt h so d nghj xác nhn ngu?ñ có cong con tn dng, 
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bâo dam ch.t chê, thu l3', dat  tinh d nhfing ngithi có cong và gia dInh dixcxc thçi 
huäng dy dü các chfnh sách ru di cüa Dâng và Nhà nixóc. 

- Tang cu&ng img d1ng khoa h9c k5 thu.t tiên tin, ph& hqp hiu qua giCa 
các b, ban, ngành Trung uong và dja phixng trong thc hin cOng tác nguôi có 
cOng vci cách mng; chü trçng cac bin pháp nang cao trinh d chuyên môn, nghip 
vii, cing nhu thüc, trách nhim cüa nhftng ngithi lam cOng tác nay. 

- Thiic ct.y can bô, dàng viên, cong chrc, viên chüc, doàn viên, hi viên và 
cac t.ng l&p Nhan dan tIch cixc tham gia có trách nhim di vài cOng tác ngui có 
cOng và phong trào "Toãn dan chàm soc các gia dinh thiimig binh, lit s5 và ngirñ 
có cOngv&i each m.ng", ñng h qu "Dn on dáp ngha". Ton vinh, biu duung 
nhffi1g tam gixcing thirnng brnh, bênh bmh, gia dinh hêt s, ngi.xrn co cong dâ phat 
huy chitii lirc, tu clx&ng, vixcit kho vucin len, tIch circ lao dng, san xu.t, tham gia 
các phong trào thi dua yêu nuóc... 

- Kjp th?ñ phát hiên, nhan rng các din hhih tiên tin, biu ducing, khen 
thu&ng the tp th, ca nhãn có nhiu thành tIch dóng gop trong các phong trào "Dn 
on dap nghia", 'tToãn dan chàm soc các gia dinh thuxxng binh, lit s' và ngui1i có 
cOng v9i each mng", chung sue giüp d các gia dInh ngu&i có cOng khàc phiic khó 
khàn, cãi thin dôi sng. 

BAN TUYEN GL&O TRUNG IOG 
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