
QUIN UY HA DONG BANG CONG SAN VIET NAM 
BAN TUYEN GIAO Ha Dóng, ngày  U  tháng 6 nám 2022 

* 

s6  5,  -HD/BTGQU 

HU'ONG DAN 
Tuyên truyên k nim 75 nãm Ngày Thtro'ng binh - Liit si 

(27/7/1947 - 27/7/2022) 

Thirc hin Huâng dn s 63-HD/BTGTU ngày 27/6/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Thành üy v "Tuyên truyê'n k3 nim 75 nám Ngày Thu'o'ng binh - Lit si 
(2 7/7/1947 - 2 7/7/2022)", Ban Tuyên giáo Qun üy hithng dan cong tác tuyên 
truyn k nim 75 nàm Ngày Thucmg binh - Lit sT trên dja bàn Qun nhix sau: 

I. MJC DICH - YEU CAU 

1. Giüp can b, dàng viên và Nhân dan nhn thüc sâu sac, dy dU v nghia 
cüa Ngày Thrnmg binh - Lit s và six hy sinh, cng hin to lan cüa các bc cách 
mng tin bi, các anh hung 1it s5, thucrng binh, bnh birth, dng bào, chin s5 
trong các cuc d,u tranh vi dc lap, tir do, hôa bIrth, thng nht dAt nuOc và xây 
drng chU nghia xà hi; tü do xác dnh trách thim và có hành dng thi& thirc 
trng thirc hin chInh sách u'u dãi di vai nguai có công, tich circ tham gia xay 
dirng và bâo v dAt nuâc trong tInh hInh mai. 

2. Gop phAn khcii dy nim t1,r hào, tir ton dan tc; giáo diic truyn thng yeu 
nuOc, chü ngha anh hung cách mng, cüng c khi di doàn kt toàn dan tc, tang 
cumg nim tin cüa Nhân dan di vâi sir lânh dto cüa Dàng, Nhà nuàc; c vu, 
dng viên, h trçY thuung binh, bnh binh, than nhân 1it sr và gia dInh ngi.rñ cO 
cong vuçit len thrnmg tat, khó khän, tip tçic cng hin sirc lirc, trI tu trong lao 
dng, san xuAt, cOng tác, chin dAu, hçc tip,... gop phAn bào v, xây dimg dAt 
nuâc, Thu do và qun Ha Dông ngày càng giàu dçp, x1rng dáng là nhng "COng 
dan kiu mu", là tAm guong cho cong  dng và xã hi noi theo. 

3. Các hoat dng tuyên truyn, k nim duçrc t chirc bang các hInh thüc phü 
hçTp, có trng tam, trQng dim, thit thirc, hiu qua, tit kim; 1ng ghép vai vic 
tuyên truyn trin khai thçrc hin các nhim vi chInh trj cüa dja phuong, dn vj. 

II. NO! DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyn lam rö ljch sü, nghIa chInh trj, xã hi và giá trj nhân van 

cüa Ngày Thucmg binh - Lit s; khc sâu do 1 truyn thng t& dep "Uó'ng nu'ó'c 
nhà ngun", "An qua nhà ngithi tMng cay" cüa dan tc; th hin sir trân tr9ng, bit 
an cua Dâng, Nhà nuOc và Nhan dan ta di vOi các thuong binh, list s' và nguai 
có cOng vói each mng. 

2. Quan dim, chü truong cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc dôi 
vài cong tác thuang binh, lit s5, ngithi có cong vai cách mng và t chac 4n 
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dng toàn dan tham gia các phong trào "Din ü7i dáp nghi", "Toàn dan chám soc 
các gia dlnh thuv'ng binh, lit s9 và ngu'ài có cong vó'i cách mcing"; kt qua và han 
chê, bat cp trong các chü tnrong, chInh sách cn phái b sung, hoàn thin d dáp 
1rng vii yeu cu cüa thirc tin. 

3. Tuyên tmyn nhctng thành tiru ni bt trong cong tác thrnmg binh, 1it si', 
ngixôi có cong trong cá nuóc, Thu do Ha Ni va qun Ha Dông 75 nãm qua, nhât 
là vic thirc hin Chi thj s 14-CT/TW ngày 19/7/20 17 cüa Ban BI thu (khóa XII) 
ye "Tiêp tyc tang cixOiig sy' ldnh dgo cia Dáng dO'i vó'i cOng tác ngzthi có cOng vO'i 
cách mgng", Chi thj so 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 cüa Thu tuó'ng ChInh phü v 
"Tang cu'O'ng chi dgo thy'c hiçn chInh sách uu dãi di vO'i ngu'ài cO cOng vài cách 
mang"; nhftng kêt qua ni bt trong cOng tác lânh do, chi dao  cüa cp üy Dàng, 
chInh quyên, vic thirc hin chinh sách, ch d ixu däi dM vOi ngui có công, chäm 
soc thrnmg binh, bnh binh, gia dinh 1it si và phçing duorng M9 Vit Nam anh 
hung cüa Thành ph, Qun và các cp, ngành, dja phuong; cong tác tim kim, quy 
tp hài c& 1it Si'; vic k.hoi dy và phát huy tinh thn tir lirc, ti,r cumg cüa các 
thuong binh, bnh binh, nguñ Co cOng vth cách mng...; du tranh, phê phán 
nhung biu hin tiêu circ trong th?c hin chInh sách, ch d ixu dãi di vâi thucmg 
birth, 1it si và ngu?i có cOng; chü dng rà soát và d xut nhung kin nghj, giái 
pháp thm thirc hin có hiu qua cOng tác thuo'ng binh, liêt si và các ch d, chInh 
sách di vi nguOri có cOng v&i cách mng,... 

4. Biu duo'ng nMng thu'ang binh, bnh binh, gia dInh lit s, ngu?i có cOng 
vâi cách mng vu9t khó vuon len, tIch circ tham gia các phong trào thi dua yêu 
nu&c; phát hin, nhân rng các din hInh tiên tin trong các phong trào "Din oi 
dáp nghia", chung sue gii1p di các gia dInh chInh sách khc phiic khó khán, cài 
thin cuc sang. 

5. Giáo diic th h tré lông bi& on sâu sc và s1r hy sinh to lan cüa các anh 
hung lit sI', thucmg binh, bnh binh, nguai có cOng vOi each mng trong sr nghip 
du tranh giài phóng dan tc và bâo v T quc; tIch circ tham gia phong trào "Din 
o dáp nghii" bang nhUng vic lam thit thirc, ciii th, hiu qua, bi dp lông ti,r 
hào, giCi gin và phát huy truyn théng yeu nuâc cüa dan tc; các hoat dng thäm 
hOi, tang qua thuong binh, bnh binh, gia dInh lit si, ngu?i có cOng yaj each mng 
và cOng tác quàn 1, câi tao,  nâng cp, trüng tu các khu di tIch, các cOng trInh ghi 
cOng 1it si trén dja bàn Qun. 

III. MOT sO HOAT BONG TUYEN TRUYEN Kc-  NIM 

1. T chfrc L dâng hirong, dâng hoa 

- Txi Ha N3i: Lath dao,  nguyen lãnh dao  Bang, Nhà nuOc, lãnh dao Ui ban 
Trung uong Mt tr,n Ti quôc Vit Nam, dai  din lãnh do các ban, b, ngânh, 
doàn th Trung uong và thành ph Ha Ni vào Lang ving Chü tjch H ChI Minh 
và dâng huong, dâng hoa tu&ng nim các anh hung 1it si tai  Dài tu&ng nim các 
anh hung 1it s trên duang Bc Son: Van phông ChInh phü chü trI, phi hop yOj 
các co quan, don vj lien quan thirc hin. 
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- Tzi thành phi H ChiMinh: Thành üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân 
dan, Uy ban Mt trn To quc Vit Nam thành phô Ho ChI Minh dâng hrnmg và 
dt vông hoa tuâng nim các anh hung 1it s5r tai NghI'a trang 1it s' Thành phô. 

- Tçzi Quáng Trj: Tinh üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban 
Mitt trQn T quc Vit Nam tinh Quãng Trj dâng hrnmg và d.t vông hoa tu1ng 
nim các anh hung 1it s' tai  Nghia trang 1it s5' Quc gia Trung Son. 

2. To ch.rc L k nim cp b, ngành 

- Don vj thrc h4n: B Lao dng - Thuong binh và Xã hi chü trI, phôi hçip 
viii các ban, bO,  ngành lien quan. 

- DQc dilii van k5 n&m:  Lãnh do B Lao dng - Thuong binh và Xä hi. 

3. Tfi chtrc Chuong trInh cu truyn hInh tric tip: G.p mt nhân chimg 
ljch si:r, tn an các anh hung lit si, thuong binh, bnh binh và ngithi có cong vâi 
cách mng tai  5 dim cu (Ha Ni, thành ph H ChI Minh, Binh DjIIh, Ha Giang, 
Quâng Nam): Ban Tuyên giáo Trung uo'ng chü trI, chi do Dài Truyn hInh Vit 
Nam thrc hin - dir kin phát song vào 20h00 ngày 27/7/2022 trén kênh VTV1 - 
Dài Truyên hInh Vit Nam. 

4. To chtrc 1 dâng htro'ng và thãp nên tn an các anh hung, liit si tii các 
nghia trang 1it si trên toàn quc: Trung ucmg Doàn Thanh niên Cong san Ho 
ChI Minh chU trI, phM hçip vOi B Lao dng - Thuong binh và Xã hi, cac co 
quan, don vj lien quan thirc hin. 

5. To chti'c các hi nghj: Gp mit, thäm hOi thuong binh, bnh binh, gia 
dInh lit sS, ngutYi có cong vri each mng; t chirc hi nghj biu duong nhftng 
guong din hInh tiên tin trong th%rc hin các hott dng "Din cm dáp nghia", 
"Uó'ng ntthc nhá ngucn"; t chirc t9a dam, hi tháo khoa h9c, các hoat  dng van 
hóa, van ngh, giáo dic truyn thng ljch si:r và dy manh  tuyên truyn các chü 
truong, duO'ng liM cUa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nba nuâc v cong tác 
thucmg binh, 1it sq... Can ct'r diu kin cii th, các cp, các ngành, các da phuong, 
don vj lira chçn t chirc các hoat  dng tuyên truyn kr  nim phü hqp. 

6. Tuyên truyn các hot dng "Din an dáp nghi", "Uó'ng nu'ác nhâ 
ngun", thäm hOi, tang qua cüa Thành ph và các dja phuong, don vj - theo K 
hoch s 75/KH-UBND ngày 04/3/2022 cüa TJy ban nhan dan thành ph Ha Ni; 
K hoch s 153/KH-TJBND ngày 20/4/2022 cüa UBND qu.n Ha Dông v vic t 
chüc các hot dng k nim 75 näm ngây Thixang binh - Lit Si. 

7. To chác các hoçit ctng tuyên truytn trên dja bàn Qucin  bang nhiu 
hInh thá'c: 

- T chuc sinh hott chInh tn thuô'ng k' d tuyên truyn sâu rng trong can 
b, dâng viên và nhân dan ye lông bit on sâu sc và sir hy sinh to iOn cüa cãc anh 
hung 1it si, thuong binh, bnh binh, ngui cO cOng vOi cách mng trong sr nghip 
du tnanh giài phOng dan tc vâ báo v T quc. 

- Tuyên tnuyn tnên các phuong tin thông tin dai  chüng, các trang thông tin 
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din t1r cüa các cci quan, don vj; thông qua các n phm tuyên truyM (sách, tài 
1iu...); thông qua các hot dng van boa, van ngh, th thao, cuc thi tim hiu, các 
hot dng xã hôi... theo diu kin cüa dja phucing, dcm vj. 

- Khai thác, biên soin các bài tuyên truyn däng tâi trên mng xã hi cüa 
Qi4n; dâu tranh phàn bác thông tin, quan dim sai trái, 1un diu xuyên tac  cüa các 
the içrc thu djch, to chüc phàn dng, di tuçmg cci hi chInh trj. 

- Tuyên truyn vic thirc hin thãm hOi, ttng qua cüa Qun và các dja 
phuong, don vj - theo Kê hoch s 1 53/KH-UBND ngày 20/4/2022 cüa Uy ban 
nhân dan qun Ha Dông v "To chz'c các hogt d5ng k3' niçm 75 nám Ngày Thzrnng 
binh - Liêt si' (2 7/7/1947 - 2 7/7/2022) ". 

- Tuyên truyên Hi nghj gp mt, biu dtrong ngLthi có cong tiêu biêu Va 
khen thithng tp th, cá nhân thirc hin t& cong tác "Din on dOp nghla" giai don 
2017 - 2022 theo Thông báo s 699-TB/QU ngày 23/5/2022 cüa Ban Thung vii 
Qun üy Ha Dông k& 1un hi nghj Ban Thumg vi phiên h9p thumg k' ngày 
18/5/2022; K hoach  s 216/KH-UBNID ngày 17/6/2022 cüa UBND Qun. 

IV. TO CH1J'C THIXC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Qun üy: 

Xây dmg hithng dn tuyên truyn; don dc, kim tra cong tác tuyên truyên, 
c dng trên dja bàn Qun. Huàng dn cp üy, t chüc Dàng, doàn th trin khai 
thirc hin có hiu qua dçit sinh hot chInh tr tu tithng sâu rng trong can b, dãng 
vien va Nhan dan theo D ciicing tuyên truyn cüa Ban Tuyên giáo Trung uang 

biên soan (co d czrong kern theo). Phi hçp, tham gia t chüc các hot dng k 
nim 75 näm Ngày Thuong birth - Lit si (27/7/1947 - 27/7/2022) trên dja bàn nhu: 
Hi nghj tuyên truyn, giao lu'u tpa dam chuyên d, t chirc giao ban, dnh huOng 
tuyên truyn di vi các don V co si trong Dàng b Qun; t chüc biên son tin 
bài däng tài trên Bàn tin Ha Dông, khai thác, biên soan các bài tuyên truyên dang 
tâi trén các trang mng xà hi cüa Qun; dtu tranh phân bác thông tin, quan dim 
sai trái, 1un diu xuyên tac  cüa các th hxc thu djch, t chcrc phán dng, di tuçlng 
co hôi chInh tn; huécng dn cOng tác van hóa, van ngh, trang tn, tuyên truyên, cô 
dng trirc quail; t chüc nm bt và dnh hurng du 1un xã hi,... 

Huàng dn các don vj t chtrc các hott dng tuyên truyn k nim 75 nàm 
Ngày Thuong binh - Lit si bang các hInh thüc phong phü, da dng, phü hçip vâi dc 
dim, diu kin thi.rc t nhu: Sinh boat chi b, doàn th& tham quan bào tang, di tIch 
cách mng; gp mitt, giao lu'u, tça dam giüa các nhân chirng 1ch sU, các anh hung 
luc luçmg vu trang, thuong bnh binh tiêu biu v&i the h tré,... gn vii tuyên tmyn 
thrc hin Nghj quy& s 1 5-NQ/TW ngày 05/5/2022 cüa Bô ChInh trj v "Phuvng 
hztáng, nhim vyphát trié'n Thi dO Ha Ni dé'n nárn 2030, tcm nhIn dAn nàrn 2045", 

Nghj quyt dai  hi Bang b các cp thim kST 2020 - 2025, Nghj quy& Dai  hi  dai 
biu toàn quc 1n thir XIII cüa Bang, 10 chuong trInh cOng tác cüa Thành üy (khóa 
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XVII); 06 chuang trInh, d an cüa Qun üy khóa XXI; k& qua thirc hin các chi thj, 
nghj quyêt cüa Dâng, nhim vi chInh tr cüa dan vj, da phuang. 

Chi do, hung dn di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên, h thông thông 
tin ca sâ dy mtnh tuyên truyn v guang din hInh là thuang binh, than nhân lit 
sT, ngii?ii có cong vri cách mtng tiêu biu trong lao dng san xut, phát triên kinh 

- xã hi cüa dja phucing d nhân rng trong xA hi. 

Phi hçp vó'i các phông, ban, ngành lien quan tuyên truyën tot các hot dng k' 
nim 75 näm Ngày Thuang binh - Lit sI' (27/7/1947 - 27/7/2022) trên dja bàn Qun. 

2. Mt trn To quôc vã các t chfrc chInh trj - xã hi Qun: Chi do, 
hithng dn t chirc tuyên truyn, ph bin dn can b, doàn viên, hi viên và Nhân 
dan các chü trilang cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuOc v Cong tác 
thuong binh, lit si, nguii có công; tIch crc hu&ng 1mg phong trào üng h Qu 

o dáp ngh7a" d to ngun hrc chàm sóc, giüp d các d6i tuçing chInh sách, 
ngLrii có công,... gp khó khàn v sinh hott và nhà a; gn vói th%rc hin Cuc 4n 
dng "Toàn dan doàn kê't xdy dy'ng nóng thón mài, do thj van minh" và các phong 
trào thi dua yêu nuâc,... 

Doàn TNCS H ChI Minh Qun huang dn, chi do các cp b Doàn dua 
ni dung tuyên truyn k' nim 75 nàm Ngày Thuang binh - Lit s lng ghép trong 
ni dung sinh hoat và các hoat dng cüa Doàn, Hi, Dci, dy manh  cong tác giáo 
diic truyn thng cho th h tré; phi hqp t chirc g.p m.t, giao luu, t9a dam giüa 
các nhân chimg lch sir, các anh hung lirc luqng vu trang, thuang bnh binh tiêu 
biu vâi doàn vien thanh niên; biu duang guo'ng thanh niên tiêu biu trong hçc 
t.p, cong tác, san xut là con thuang binh, 1it sr'; t chüc thàm ving nghia trang 
1it s5 trén dja bàn thành pM và pMi hçip tham gia các hoat  dng "Din oii, dáp 
nghia", chäm soc nguai có cOng,... 

3. Phông Van hoá và Thông tin; Trung tam Van hóa - Thông tin và 
The thao Quân: 

Chü dng xây dirng k hoch ci th trin khai thirc hin t chüc các hott 
dng thông tin, tuyên truyn trên các phuang tin thông tin di chüng và h tMng 
thông tin ca sâ, c dng trirc quan; van boa, van ngh, th thao, trin lam,... phiic 
vu Nhân dan; thuang xuyên theo dOi, don dc, kim tra ni dung thông tin trên các 
citm thông tin c dng, áp phIch, khu hiu a các dja phuang dam bão tInh thai sr 
và mang nghTa tuyên truyn giáo diic; pMi hqp don dc, 4n dng Nhân dan treo 
ca To quôc trong djp k' nim theo quy djnh cüa Qutn. Tuyên truyn v các boat 
dng k nim 75 näm Ngày Thuang birth - Lit si dam bao kjp thai, dUng djnh 
huo'ng chInh trj, tu tuang; thu&ng xuyên theo dôi, kim tra và kjp thai tham muu, 
phôi hçip xU 1 nhthig truang hçip sai phm trong vic däng tái, pM bin thông tin, 
quan dim sai trái, xuyên tac  (nu co)... 

Tang cuang thai luçng chuyên m1ic, dàng tài bài vit ton vinh Mc Vit Nam 
anh hUng, biu duong các gia dInh lit si, thuang binh, bnh binh tiêu biu, nhüng 
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tp th& cá nhân tiêu biu trong th?c hin chinh sách di vth thixccng binh, bnh 
binh, gia dInh 1it sT và ng1i6i co công; tuyên truyn chü trucmg, chInh sách cüa 
Dãng, Nba nithc, Thành ph và Qun v cong tác thxang binh, liêt si, ngithi có 
công, các hoat  dng "Den on dáp nghia" và kt qua trin khai K hoch s 
1 53/KH-UBND ngày 20/4/2022 cUa Uy ban nhân dan Qun v "To chz'c các ho4t 
dQng kj> niçm 75 nàm Ngày Thu'ong binh - Liçt si (2 7/7/1947 - 27/7/2022)" gän vi 
gn v&i tuyên truyn thrc hin Nghj quyt s 1 5-NQ/TW ngây 05/5/2022 cüa B 
ChInh trj v "Phitong hzthng, nhiçm vy phát trien Thi dO Ha Nt7i dIn nàm 2030, 
tam nhIn den nám 2045", Nghj quy& di hi Dãng b các cap nhim k' 2020 - 
2025, Nghi quyt Dai hi dti biu toân quc thn thir XIII cüa Dáng, 10 chuang 
trInh cong tác cüa Thânh üy (khóa XVII); 06 chiiang trInh, d an ci:ia Qun üy 
khóa XXI; k& qua thirc hin các chi thj, nghj quyt cüa Dâng, nhim viii chInh trj 
cüa dan vj, dja phuang. 

EMu tranh, phãn bác thông tin, quan dim sai trái, thu djch, tuyên truyn 
xuyên ttc các chü tnrang, chInh sách cüa Dâng, Nba nuâc, nhftng bài hc kinh 
nghim trong xây dirng Dâng, chInh quyn và trong cOng cuc di mOi cüa Dâng 
và Nhân dan ta, các thânh tru trong sr nghip xây dimg va bão v T quc Vit 
Nam xã hi chü nghia, xây dimg qun Ha DOng giàu dp, van minh. 

4. Các t chtrc co s& dãng: Can cir vào hithng dn vâ diêu kin c th cüa 
tüng dja phuang, don vj, xây drng k hoach t chirc các hInh thiirc k nim 75 näm 
Ngày Thuang binh - Lit si phü hçp, c vu, dng viên t chüc, cá nhân tIch c11c 

tham gia hott dng "DIn on, dáp nghia ", "Uó'ng nzthc nhó' ngudn", giüp d gia 
dInh thuong binh, bnh binh, ngrnñ có cOng vi dt nuóc gn vi tuyên truyn thirc 
hin Nghj quyêt s 1 5-NQ/TW ngày 05/5/2022 cüa Bô ChInh tr v "Phuvng 
hwâng, nhim vy phát triln Thi do Ha Ni dIn nàm 2030, tam nhIn den nám 
2045", Nghj quyt dai  hi Dâng bO các cp nhim 2020 - 2025, Nghj quyt Dai 
hi dai  biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dáng; 10 chuang trInh cOng tác cüa Thânh 
üy (khóa XVII); 06 chuang trInh, d an cüa Qun üy khóa XXI; kt qua thirc hin 
các nhim vi chInh trj cüa don vj, dja phuang. 

Thucmg xuyên nm bt du 1un xã hi, din bin tu tixàng cüa can b, dãng 
viên, nhân dan; cung cp kjp thii thOng tin, tài 1iu tuyên truyn v các hot dng 
kST nim 75 näm Ngay Thiiong binh - Lit si tci nhân dan. Du tranh phân bác 
thông tin, quan dim sai trái, 1un diu xuyên tc cüa các th içrc thu djch, t chüc 
phân dng, di tuçmg cci hi chInh trj. 

V. KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 
1. Nâng cao hiu qua và dua cOc phong trào "DIn on dáp nghia" trà thành 

hogt dç5ng thu'Ong xuyen trong ä'ài sIng xa hi! 

2. Toàn dan chàm soc thuvng binh, bnh binh, gia dInh lit sjY, ngu'ài cO 
cOng vài cách mgng! 

3. Chung s&c ghp do' ngu'ài cO cOng v&i cách mqng khlc phyc khó khán, cái 
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thin d&i song! 

4. Chám lo thutrng binh, liêt s5Y, ngu'ô'i Co cOng là dgo lj, trách nhim và tlnh 

thu'o'ngyêu thng chI, dong bào cla mói ngu'ài Vit Nam! 

5. Thtrong binh, bênh binh, gia dinh liét s9, ngwài cO cOng vu'çrt khO vu'o'n 
len, tIch cy'c lao dng, san xuá't, tham gia các phong trào thi dua yêu nzthc! 

6. Toàn the dng bào, dóng chI, chiê'n s9 cá ntthc tiêp tyc quán trit sáu sac 
và thy'c hin tat tu' twcmg H Chi Minh v cong tác thucing binh, lit s9! 

7. SoXng,  chiln dá'u, lao dng, hQc tp và lam vic x&ng dáng vái các bc tié'n 
nhán, vó'i nhi7mg ngzthi dâ hé't lông hy sinh vi dan, vi nzthc! 

8. Dáng, Nhà nzthc và Nhân dan dài d&i nhO' oh các anh hung - lit s9, 
thu'ung binh, ngu'ài cO cOng vO'i nu'ó'c dâ xá than vi 5zr nghip giái phóng dan t5c, 
xáy dyng và báo v T quO'c! 

9. T quac dài dài ghi nhà cOng cm các anh hung lit s9! 

Ncyinhân:  
- Ban Tuyên giáo Thànhüy (b/c), 
- rr Quân üy, UBND Qun (b/c), 
- PhOng VHU, Tf VHITFI Qun, 
- MTTQ và các doàn the Qun, 
- Các TCCS Dáng, 
-Lu'uTG. 



DE CUUNG TUYEN TRUYEN 
K NIM 75 NAM NGAY T}ILJUNG BINH - LIT S 

(27/7/1947 — 27/7/2022) 

I. bàn cãnh ra d&i Va nghTa cüa Ngày Thiro'ng binh - Liit s5 

1. Hoàn cãnh ra 

Cách mng thong Tam näm 1945 thành công, nir&c Vit Nam Dan chiX cong 
hôa (nay là nixâc Cong  hôa xã hi chiX nghTa Vit Nam) ra d&i chua &rçic bao lâu thI 
thrc dan Pháp quay lai  xâm hrçic rnróc ta mt 1.n nita. Vâi tinh thn qut cumg, 
kiên quyt bão v thành qua each mng, gi vrng nn dc 1p cho T qu&, quãn và 
dan ta d anh dung chin du chng li quân xâm lucic. Trong nhng nm dâu ciXa 
cuc kháng chin quyt lit chng thrc dan Pháp, nhiu dng bâo, chin s dã hy 
sinh, c6ng hin xixmig máu, süc lrc trén các chin trixng. Thrn nhun do 1 truyn 
tMng "Ung nuâc nhâ ngun", "Dan on dáp nghTa" cüa dan tc và thu hiu sau 
sac 'giá frj cüa sr hy sinh, cng hin to ion cüa các anh hXng 1it s5, thuong birth dôi 
vol dt mrOc, ãng, Chfnh phü, Bác H và Nhân dan ta cia dành tht ca tInh thuong 
yêu cho các chin sT và dng bào cia vi dc l.p, tir do ciXa T quc ma b thircrng hoc 
hy sinh. 

Du nàm 1946, Hi giiip binh sT bj nn ra di 0 Thun Hóa (BInh Tr Thiên), 
ri ctn Ha Ni và rnt s dja phuong khác, sau do ft lâu ducic di thành HOi  giüp 
birth st bj thixong. O Trung uong có Tng Hi và Chü tjch H ChI Mirth ducic b.0 là 
Chü tjeh danh dr.cüa Hi. 

Chiu ngày 28/5/1946, tai  Nhà hat LOn Ha Ni, Tng Hi giüp binh si bj nn t 
chi'rc mt cue noi chuyn quan trçng dkêu gç1 dng bào gia nhp HQi và hang hái 
giip d các chin s5' bj thucmg tiXy theo di&u kin cXa gia clmnh, Chü tjch H CM Minh 
cia dn d. 

Sau do, nhiu chwxng trInh quyên gop, ng h b di ducic phát dng, dáng 
chü nhât là cuc 4n dng "Mra dông birth sr. Theo sang kin cüa Chü tjch 
H ChI Minh, Uy ban vn dng cia hçp phát dng phong trào may áo trn thu cho 
chin s. Chiu ngày 17/11/1946, ti Nba hat LOn Ha Ni, Hi Lien Hip Quc dan 
Vit Nam cia t chirc l xung phong "Mua dông birth s7', mO du euc vn dng 
"Miia dông binh s9" trong Ca nuOc d giüp chin s trong müa dông giá ret vOi sr 
CO mt cüa ChX tj.ch H Chi Minh và các thãnh viên ChInh phü. Ngay tai bui l 
Ngix?yi cia c&i chic áo len dang m.c d tng lai các binh s. 

Khi cuOc  kháng chintoàn quéc bOng n& ngày 19/12/1946, theo Li kêu goi 
toãn quc kháng chin ci:ia Chü tich  H ChI Minh, Nhân d cã nuOc cia nhât t drng 
d.y kháng chin vOl tinh th.n "Quyt ti'r cho T quc quyt sinh". s6 ng'ithi bj 
thucing và hy sinh trong chin du tang len, cIM sng cüa chin s5, nht là nhng 



chin s5 bj thucmg g.p nhiu khó khn, thiu than. Trithc tInh hmnh trên, Dãng va 
Nhànithc ta dâ thra ra nhng chinh sách quan tr9ng v& cong tác thuang binh, lit s5, 
gop phn n dnh dcii sng v cht và tinh than cho thucng binh, gia dInh lit s5'. 

Ngày 16/2/1947, Chü tjch H ChI Minh d chinh thirc k Sc lnh s 20/SL 
"Quy djnh chl dç5 hwu bo2ng, thwcng tLt và tin tdt tz't si". Day là vn ban pbáp quy 
d&u tiên khng djnh v tn quan trçng cña cong tác thixcing binh, lit s5 và sr quan 
tam cüa Dãng, Nhà nuâc dn thucmg birth, bnh birth và gia dInh lit s5'. 

Tháng 6/1947, dai  biu cüa Tng b Vit Minh, Trunguong Hi phi nfl Ciru 
quc, Trung ixong Doàn thanh niên Cru quc, Cic Chmnh tij quan di quc gia Vit 
Nam, Nba Thông tin Tuyên truyn và mt s dja phuccng d hçp ti D.i Tx (Bc 
Thai) d ban v cong tác thucmg binh, lit s và thrc hin Chi thi Chü tjch 
H& ChI Minh ch9n mOt ngày lam ngày Thuangbinh - Lit s. Ti cuch9p nay các 

' ' . S dvi. bieu da nhat tn chçn ngay 27 thang 7 la ngay Thuong birth toan quoc . Tu do 
h&ng nàrn cü vào dip  nay, Ch tjch H CM Minh du gui thu, qua thàm bOi, dng 
vien, nhc nh& mçi ngui phãi bi& on và ht lông gitp di thizang binh, gia dinh lit 
s. D.c bit, tir sau Chin th&ng Din Biên Phü, Chinh phü và Chü tjch H CM Minh 
càng quan tam hon dn cong tao thuong binh, lit s5. 

Tr tháng 7 nàm 1955, Dáng và Nhà nixôc ta quyt dnh di "Ngày Thrrcmg 
binh toãn quóc" thành "Ngày Thucrng binh - Lit s5" d ghi nhn nhfrng hy sinh loii 

lao cüa dng bào, chin sT cà nuâc cho chin th.ng Ye yang cüa toàn dan tc. 

Sau ngày giâi phOng min Nam, th6ng nht dt nuó'c, theo Chi thj 223/CT-
TW ngày 8/7/1975 cüa Ban BI thu Trung trong Dàng, tr nm 1975, ngày 27 
tháng 7 hng n.m chInh thrc tr& thành "Ngày Thucrng birth - Lit s5" cüa Ca nuâc. 

2. 1nghia 

Ngày Thi.rong binh - Lit s5 có nghia ljch sir, chfnh trj, xã hi sâu sic, dO là: 

- Th hin sir tip ni truyn thong "hiu nghTa bác áî", u&ig nuóc nhO 
nguàn", n qua nh6 ngu&i trng cay" cüa dan tc; th hin sir bit on, trân tr9ng 
cfia Dàng, Nba nuOc và Nbân dan ta dOi v&i nihflng nguäi d hy sinh, cOng hin vi 
dc lap, tr do và thOng.nht ci:ia TO quOc, vi hnh phüc cüa Nhãn dan. 

- Kh.ng djnh vic chain soc thtxong binh, bnh binh, gia dinh lit s và nguYi 
có cong là vinh d, là trách nhini cüa cáo cp, cáo ngành, tO chuc chinh tn - xhi 
Va cüa 11191 nguM, cüa th h horn nay và mai sau dOi vâi sr cOng hin, hy sinh cüa 
cáo anh hung, 1it s', thuong binh cho dc lap, tçr do cüa dn tc, cho hnh phüc cUa 
Nhandan. 

- Gop phn giáo dic truy&n thOng each mng, qua do phát huy tinh thn yêu 
nuâc, cOng cO Va bOi d&p nirn tin vào sr nghip cách mng ma Dâng, Bác H va 
Nhân d ta d lra 0h9n. 
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EL Nhü'ng kt qua dt thrçrc trong cong tác thircrng binh, Iit s5 và ngtrM 
có cong vói cách mng 75 näm qua 

1. Xây dyizg, lioà,z thin và thc lzin climnh sách, pháp luiI, clii d3 wu da1 
€t6 vó'i thwctng binh, bnh binh, gia din!: 1it sj, ngwài có cong vái cdch mzng 

- K tir Sc 1nh s 20/SL do hü tjch H ChI Minh k ban hành ngày 
16/2/1947 "Quy djnh ch dç5 hwu bang, thwong tat và tin tuá't tz sr" dn nay, nhüng 
quan dim cci bàn trong ftr tithng H CM Minh v cong tác thucing binh, 1it s5 dã 
duçxc Dãng, Nba nrOc ta c1 th hóa thành các ehInh sách, pháp 1ut ru dãi d& vâi 
thuang birth, 1it s, ngi.thi co cong v&i each mng và hin tai  ducic b sung, sira di, 
hoàn thin, thre hin thng nht trong Ca nuóc; tr do gop ph.n tao  ra sirc manh  tng 
hçp v chInh trj, kinh t và x hi, sir dng thi4n gita Dãng, Nhà nithc, Nhãn dan 
va ban than nguai có cong vâi each mang, nâng cao nhân thi'rc cüa ton x hôi cung 
v&i Nhàpuóc chäm. 10 cho ngu&i có cong vâi each mng, phát huy truy&n thng, dao 
l Ung niràc nhó ngun°, Dn m dáp nghi&t cüa dan tc trong thii k' mâi. 

Các chInh sách, pháp 1ut v iru di di vài thuong binh, 1it s5 và ng'thi có 
Cong v&i each mang tir khi tin hãnh cOng cuc di m&i & nuâc nm 1986 dn nay 
da có nhing thay.di quaii trçng d phi hçp vd tmnh hinh kinh t - xã hOi Va ngày 
càng di.rçic m& rng v di tuçing, bao phü hu h& các mt cüa dM sang, trong do 
nai bt nht là vic ban hành Pháp 1nh I1u di ngi.thi hoat dng each mng, lit s' 
và gia dInh 1it s9', thucmg binh, beth  binh, ngithi hoat dng kháng chin, ngixôi có 
cong giuip d each mng n.m 1994 và Pháp 1nh quy djnh danh hiu vinh d nhà 
rnthc "Bàmç Vit Nam anh hing" n.m 1994, Pháp 1nh Tfu dâi ngu&i có cOng vi 
each mang  nm 2005; các Nghj djnh cüa ChInh phii quy djnh m'crc trçi cp, phi cp 
iru di d6i vói ngithi Co cOng vyi each mng',... Nm 2020, trên co s& tang kt vic 
thrc hin Pháp lnh Tfu di nguäi có cOng vâi each mng 5a 26/20051PL-
UBTVQH1 1 và séi 04/20 12/UBTVQH13, ChInh phü trInh U5'ban Thuàng y' Quac 
hi ban hành Pháp 1nh Uu dâi ngithi Co cong vói each mng (Pháp 1nh sa 
02/2020/UBTVQH14) có hiu 1trc thi hãnh tr ngày 01/7/2021 vâi nhiu dim mói, 
hu&ng tói nãng cao ch d uu di và mO rng sa ngtthi hu&ng ru dâi cho ngui Co 
cong vâi each mng dà tao  diu kin d ngthi có cOng na lrc vuçxt len khó khàn, an 
dnh cuQe s6ng, dang thai tao  môi tru&ng thun 1i d các Co quan, ta chüc và cá 
nhân thani gia tIch crc vào cOng táe an dáp ngbiaH. 

Dn nay, Pháp 1nh U'u di ngu1i CO cong v&i each mng và eác vn ban 
htr&ng dn d. kjp thxi th ch hóa quan dim, ehii tnrcing, du6ng iai cUa Dâng ye uu 
dãi ngui cO cOng v&i each mng qua cé.o thà'i k5', dc bit Chi thj s 14-CT/TW, 
ngày 19/7/20 17 cUa Ban Bi thu v nip tic rang cwôiig slânli dQo cña Dáng dói vái 

1Nghj dnh s 70/2017/ND-C? ngày 06/6/2017, Nghj djnh sa 99/2018/ND-C? ngày 12/7/2018, 
Ng14 dinh s 58/2019/ND-CP ngày 01/7/2019,... 
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Cong tác ngw&i có cOng vái cách mçrng, d tip t1ic chu.n hóa các diu kin, tiêu 
chun xem xét Cong nhn ngithi Co cong vâi each mng theo dung nguyen tAc ch.t 

ch, that  sr xurng dáng, ton vinh dung di ttrqng; ch d i.ru däi ngtthi có cong vth 
each mng Va than nhn &IçIC quy djnh thing nht, rO rang; kjp thi b sung cà ye 
di tuçing và ch dO thii hu&ng d& vói ng1xYi Co công, than nhãn ngi.thi eO Cong v&i 
each mng. 

- Sau 75 nàm thxc hin, các chinh sách, ch dO iru dài nguci có cong vri cáeh 
mang và gia dInh ngthi cO cOng vâi cách mng d duqc nghiên curu, bô sung và diêu 

0 *
fl 0 -  A * 

chinh phu hqp vâi dieu kiçn kmh te - xa hi cua dat nuâc trong trng thcii ky. Theo 
do the ch dO un däi duçie thirc hin da dung gm trçi cap, phii cap hang tháng, trV 
c.p mOt  1.n và các ch dO uu dâi khác nhu: h trq y t, giáo die, trang cp diing ci 
chinh hinh, phiic hi chirc nng, to vic lam, h trçl, cal thin nhà &, min hoc giãm 
tin si'r diing dt, vay vn kinh doanh và mi&1 hoc giàm thu& Nguii có cong thy 
trng d& tuçrng Co các chInh sách chm soc dc thu nhu: Chinh sách trçY c.p ngui 
phi.ic vi di v&i Ba mc Vit Nam anh hung, thwmg binh, ngu.M hithng chInh sách 
nhu thmmg birth có t5r 1 tn thuang cci th tir 81% tr& iOn, bnh birth có t5 l tn 
thuxng cci th tr 81% trä iOn sng i gia dlrih... và duçic chm soc vâi nhiãu hInh 
thCre da dng nhu tai gia dInh, cong dng, cac ca sâ y t và các Thing tam nuôi 
diiöng, diu duOng ngithi có Cong V& each mng. 

Di vâi mire trçf cap, phi? cp ixu dãi, ttr nàm 1994 dn nay, ch dO trç cap, 
phi.i cp uu dãi nguäi có cong dirçrc diu chinh gn lin vâi vic thi?c hin eài each 
chInh sách tin hrrng, bão him xã hOi  và trçl cp uu di ngtthi co công, theo do ch 
dO trçi cp, phi c.p xu dãi d qua nhiu i.n diu chinh, trng buâc kh.c phlc nhfrng 
hn ch v mire, v nguyen tc và phung thirc diu chinh dOe  1p vâi ch dO tin 
krcmg, bào him x hOi,  phñ hcip vol diu kiin cüa ngn sách nhà nuOc, gop phn 
tirng buOc câi thin, n.ng cao d?ii sng cCia ngi.thi có cong. Mire chun d xác djnh 
mire trçi cp i.ru di ngirôi có côngnm 2012 là 1.110.000 dàng; tir nm 2019 d&i 
nay mire chu.n là 1.624.000 ding (cao hcin mire lining ca s& là 1.490.000 ding eua 
can bO,  cOng chire hin nay). Hin nay có gn 1,2 triu nguô'i cO cong dang h'tthng 
chê dO uu di hang tháng. 

Dcbit trong bM earth dch bnh. Covid-19 cO nhttng din bin phirc tap, ãnh 
huOng không nhO tOi san xut và d&i sing Nhn dan, ChInh phu d kjpthM ban hanh 
Nghj quy& s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 v cáo bin pháp h trçl ngu?ñ dan g.p khO 
khàn do dai  djch Covid-19, Quy& djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 quy 
djnh vic thc hin cáe chInh sách h trçi ngithi dângp khO khn do dai  djch Covid-
19, tao  ca sO dê thi?C hin frin khai cM trã h trq kp thi, d.y dii cho 994.626 di 
tucrng thuOc lTnh vre nguOi cO cOng vol kinh phi khoãng 1.483 tr dàng. 
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2. Cong tác xdc nh?in, cong nh?in ngithi có cOng vói cdch mng 

- Cong tác xác nhn ngithi có cong vâi each mng dxqc trin khai chat  chê, 
cong khai, minh bach theo dung quy djnh cüa pháp lut; có sr phi hcip ch.t chê cüa 
các cap, các ngnh, các c quan chirc nAng, huy dng trách nhim cüa câ h tMng 
chInh trj và toàn xâ hôi. Dn nay, toãn quc dä xác nhn &rcic trên 9,2 triu ngithi 
có cOng, trong do: 

+ Ngithi hot dng each mng trixâc ngày 01/01/1945: gn 9.000 ngi.thi. 

+ Ngithi hoat dQng each ming tir ngày 01/01/1945 dn truâc Mng khôi nghia 
19/8/1945: 16.500 nguii. 

+it s: gn 1,2 triu nglxi; than nhân lit s5 gn 500.000 ngu1i. 

+Bàmç Vit Nam anh hung: trên 139.000ngithi. 

+ Anh hing 1rc hrqng vu trang nhn dan, Anh hung lao dng: gn 1.300 ngu&i. 

+ Thucmg birth và nguYi hithng chInh sách nhix thuong binh: gn 600.000 
ngu&i. 

+ Bnh binh: gn 185.000 ngu1ii. 

+ Ngui hot dung kháng chin và con dO cüa hç bj nhim cht dc hóa hçc: 
gn 320.000 ngu&i. 

+ Ngu&i hoat  dng cách mng, hoat dng kháng chin bj, dch b.t tü, dày: gn 
111.000 ngui. 

+ Ng.thi có cong giup di cách mng: 1.897.000 ngu&i. 

+ Ngithi hot dng ithang chin giái phóng dan tOc,  bão v T quc và lam 
nghTa vii Quc t: g.n 4,1 triu ngithi. 

- Cong tác rà soát, giái quyt cáo h so' tn dçng dã dixcic chi do, hu&ng dn 
thc hin dóng quy trInh, cht ch, bài ban, trong do tp thing vào cáo ni dung: Giài 
quyêt h so' ton dng, giài quyt ch dO cho các truông hcrp 1it s, thirang binh và 
ngtrôi hu&ng chInh sách nhu thuang binh; hoan thin h so' xét tng, truy tng danh 
hiu "Ba mc Vit Nam anh hung", giài quyt ch dO ngithi hoat dng khng chin 
bj nhim chat dOe  hóa hóa và con dO cua nglr&i hot dng kháng ehin bj nhim ch.t 
dOe hóa hçc. Trong cáo nm tir 2016 - 2021 d. thm dinhtrInh  mu tuOng Chinh phfi 
cong nh.n va cp b.ng T qu6c ghi cong di v&i han 4.200 liit s, d.p di lai hcrn 
90.000 bng T quc ghi cong. Nhffiig h so' không dü diu kin dã dixcic k& 1un và 
giài thIch rO cho di tixçing, tránh d xãy ra tInh trng don thu khiu ni. 

3. Cong tdc chain soc ioi sang gia ttznlz thwo'ng binh, llt s9, ngufri có cOng 
vó'i each mzng 

Xác dlnh  Cong tao chàm soc gia dInh thuang binh, ha s5 và ngi.thi cO cong 
vâi each mng là trách nhim, tInh cam và vinh dr d th hin lông bi&t an san sc 
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di vui nhffiig nguM dã co Cong lao trong sr nghip giài phóng d.n tc, xây dung, 
bào v T qUc; cp Xy dãng, chinh quyk the cap dà tIch circ triên khai và thrc hiçn 
có hiu qua các phong trào chm soc thucmg binh, brih brnh, gia dinh liçt sy va 
ngu?i1 có cong vâi nhian hoat dng ci th, thiát thrc bang nh'&ng vic lãmdy trách 
nhim và nghTa tInh. 

Trong giai don tir nàni 2017 - 2021, s x phtthng lain t& cong tao thuang 
binh - lit s lien t1c tng dan tr là 96,6% dn 99% nàm 2017 dat  96,6%; nm 2018 
d.t 98,11%, nm 2019 dat  98,37%, n.m 2020 4t 98,7%, nm 2021 dat  99%); chi 
tiêu mire sang cüa nguà'i co cong vâi each mng có mrc s6ng bng ho.c cao han 
mirc sing cüa nguôi dan ncji cu trCi tng dan tü 98% dn 98,6% (n.m 2017 d.t 98%; 
nm 2018 dat  98,42%, nm 2019 dat  98,63%, nàm 2020 dat  99%, nm 2021 dat 
98,6%). 

Vic h trçi ngithi có cOng vói each mng có khó khàn v nhà & theo Quyt 
djnh s 22/2013/QD-TTg ngày 26 tháng 4 nàm 2013 cña Thfi ttthng ChInh ph dan 
nay dã dijqc  hoãn thãnh. Ca nuâc Co tang s 393.707 h ngu?xi co cOng can h trq 
v nhà & (gm 184.695 h xây mâi Va 209.012 h süa cha d duçc thm tra, c.p 
tir ngân sách Trung uang khoàng 10.654 t dng. 

Qu Dn on dáp nghia Ca nuóc vn dng ducic han 4.900 t5 dng. Phong trào 
tng s ti& kim cüa Ca nuâc dat  han 61.600 s vâi tng kinh phi là han 113,7 t' 
dng. Xây drng mâi han 36.400 nhà tinh nghia, sfra chia gan 24.000 nhà tInh ngha 
.trj giá gan 2.140 t' dng. Phong trào nhn phing duông cáo Bàmç Vit Nam anh 
hi'ing &IçIC tip tyc dy manh, gop phan tich crc chthn lo d&i sang cüa các di tuqng 
và gia dInh CO cong vói each mng, tinh dan tháng 12/2021 Ca nixôc cO 3.736/139.882 
Ba mc Vit Nam anh haiig con sang ducc cáo dan vj nh.n phmg duOng. Djp 1, t&, 
k nim ngày 27/7 hang nàm, ngoài qua cüa Chü tjch nuâc, & tt cà các djá phucrng 
du t chirc g.p met, thàm hOi, tng qua cáo gia dmnh chInh sách. 

Ben earth do, vài chI tr hrc, tir cuOng, nhiu thuang birth, bnh binh, than 
nhân 1it s5 và gia dInh ngui có cong d vuçt len thuang tat, khó khn, hOa mInh 
vào cuOc sOng, tiêp trc cng hin src 1c, trI tu trong lao dng, san xut, cOng tác, 
chiên d.u, h90 tp,... gop phan bâo v và xâ.y dirng qué huang, d.t nuâc ngày cãng 
giàu dçp, xirng dáng là nhng "Cong dn kian m.utI, là tm guong sang cho cong 
ding Va x hi noi theo. Ban nay, chi tiêu h gia dInhngu&i có cong vâi each mng 
CO m'(ic song bang hoc cao han müc sOng trung birth dan Cu nai cu trü dt 98,6%. 

4. Công tác tim kilin, quy tip hal c6t llt sj; xây dtng, tu bJ nghta trang, 
cong trInh twóng niçm 1it s9; nâng cap cdc co' so' nuôi diro'ng, ttiu dwo'ng cho 
ngithi có cong vôi cách mçlng 

Xác djnh cong táctIm kim, quy tp hài cOt 1it s là mt trong nhng nhim 
v%1 trçng tam eüa hoat dng "oan an dáp nghTa", là trách nhim tha câ h thOng 
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chinh trj, gop phn clap ng nguyen v9ng cüa than nhân, gia dInh 1it s5; th&i gian 
qua, các cp, the ngành, da phucing, don v dâ quán frit, trin khai thic hin nghiêm 
tüc, tIch c1rc, hiu qua. Chi thj s 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 cüa B Chinh trj ye 
'Tiê tyc ddy mçznh cong tác tim kiem, quy tp hài co't lit s9 tit nay dê'n näm 2020 
và .nhüng nám tiê'p theo", Quy& djnh s 1237/QD-TTg, ngày 27/7/20 13 cüa Thu 
tuâng ChInh phi v viçcphê duyez' D an tim kilm, quy tf p hài c& liçt s9 tz't nay den 
nám 2020 và nhIng nám tiêp theo, Quyt djnh so 150/QD-TTg, ngày 14/01/2013 
cüa Thu tithng Chinh phü v viçAc  phê duyçt D an xác djnh ha! ct liçt s9 c5n thilu 
thông tin. Vol vic trin khai quyt 1it, ding b các giài pháp, cong tác nay d dircic 
thc hin toàn din, hoãn thãnh ca bàn các mic tiêu, nhim vi dt ra. 

- N1a nuOc du ti.r nâng cp cac trung tam giáin dnh ADN cüa the b, ngành 
nhiIm d.y nhanh vic xác djnhdanh tfuh hâi c& 1it s; xây dirng Trung tam luu gift 
nguôn gen d &ro'c giam dinh d phuc vu cho cong tac xac dinh hai cot liêt s5 con 
thiu thông tin; diu tra, thu th.p thông tin v 1it si, hài c& 1it si, than nhãn 1it s 
cOn thi&i thông tin, m 1it s5 cOn thiu thông tin trong các ngliia trang 1it s5; xây 
drng phn mm quãn 1 va. ca sO dft 1iu thông tin 1it s, than nhan ha s5, m ha 
s và nghia trang 1it s; cng thông tin din tCr v m 1it s5, nghia trang 1it s5. 

- Các c.p, các ngành, dja phucmg, dan vj quàn 1 ch.t ch dja bàn; t chüc 
don nhn, bàn giao, truy diu, an tang hài c& 1it s5 trang nghiêm, trçng thj, chu 

I A P. A • P 1 A P. t A P dao; cong bo, tra ket qua xac dnh danh trnh hai cot hçt sy con thieu thong tin dung 
quy djnh. 

- Vic xay drng, tu b nghia trang, cong trInh tirOng nim li s5 &rgc các 
cp, cáo ngãnh ehu trçng và d dt dtrçic nhftng kt qua. cci th. Hin nay, Ca nuOc CO 
trên 3.200 nghia trang 1it si và trén 3.000 cáo cong trmnh ghi cong 1it si. Hang nm, 
0 Trung uang và dja phuang du b tn kinh phi d tu b& nãng cp m ha si, nghia 
trang ha si, bia ghi danh 1it si, dn th& hit si, báo clam bn vüng, trang trQng nhäm 
clap rng nhu cu cua nhân dan v vic ton vinh, thàm ving m hit si, nghia trang 
1it si, Co r  nghia giáo diic truyn thng ljch si:r each mng. 

- Cong tao quy ho.ch, du t.r, nâng cp cáo ca sO nuôi du0ng, diu duOng 
cho ng.thi cO cong ngày càng duçic chu trcng. Hin nay, B Lao dng - Thucmg 
blith và X hi d tthih mu tuOng Chinh phü xem. xét phê duy quy ho.ch mng 
hxOi cáo cci sO x hi nuOi dumg, diu dung ngu&i cO cong v&i each m.ng thñ k' 
2021-2030, tm nhIn dn nàm 2050 vOi mic tiêu hInh thành h thing ca sO có dü 
quy mô, nng 1irc clap ng yêu cau nuOi du6ng, diu duOng ng.thi co công; dam bào 
ngi.thi c6 cOng duçic tip can, thi hithng cáo djoh vi ohm soc toàn din Ca. v. th 
chat và tinh thn. 
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ifi. Cong tác thirong binh, 1it s5 và ngirôi có cong vó'i cách mng trong 

giai doan hin nay 

Dai hi di biu toàn quc l.n th XIII cüa Dàng khng dnh trong nhQng nm 

t&i, tip tic: "Thtc hiçn tort chInh sack xa hç5i, báo dam an sink và phác lcii xä hi, 

an ninh con ngzr&i, to chuyn bumn mnh me trong quán ljphát triên xä h(5i, th'c 
hiçn tiên bç5 và cong bang x hç5i, náng cao chat lwcmg cuç$c sOng và hnhphi2c cia 
nhdn dan...". D phát huy ducic nhng kt qua, thãnh tIch d dt ducic trong su& 75 

nm qua, ding thi tip tic dy manh  cong tác chm soc thuang binh, bnh binh, 
gia dInh lit s5, nguM cO cong vâi each mng, trong thyi gian t6i cn tp trung th1Tc 

hin t& mt s nhim vli giâi pháp sau: 

- Cp Cy, chInh quyn, Mt trn T quc và cáe t chrc chInh trj - xà hi tip 
tiic tuyên truyn sâu rng han ntra chü tnrang, chinh sách cña Dâng, Nhà nuâc dOi 
vâi thrrcing binh, bnh binh, gia dInh 1it s, ngtthi cO cong trong can bO,  dãng viên 
và Nhãn dan; nãng cao nh.n thic v vic thirc hin t6t chmnh sách iru däi d6i v&i 
ngix&i eó cong vra là tInh cam thiêng liêng, trách nhim cao Ca cüa cà h thing chmnh 
trj và toàn dan, vera là yu th bào dam th%rc hin tin b và cOng b.ng xa hi, th hin 
sâu sc tinh iru vit va ban cht t& dçp cña ch dO ta, gOp phn c'tlng c kh& dai 
doàn kt toàn. dan tOe,  tang ciià'ng nim tin c11a Nhan dan vào Dãng, Nhà nithc. Th 
do, bin nh.n thirc thành hành dng thit thirc, ciii th, tIch c1çrc gop phn vào vice 
thc hin t& chInh sách mi dãi ngi.thi co công, nãng cao hiu qua và dua các phong 
trào "Din an dáp nghTa't, "Toãn dan chm soc các gia dInh thuong binh, lit s5 và 
ngithi có cong v&i each mng" tr& thành hoat  dng thi.thng xuyên trong mci m.t cüa 
dôi sngxahi. 

- Tp trung lanh dao,  chi do thrc hin d&y dü chii tri.rang, chinh sách efia 
Dãng, pháp 1u.t cüa Nba rnthc di vri thixang binh, bnh birth, gia dInh hOt  s5, ngithi 
cO cong. Trong dO, d.c bit quan tam các gia dInh nguM có cOng có hoàn cãnh khO 
khàn, ngithi có cong hin dang sng cô dan, không nai rnrang tra, các gia dmnh nguäi 
cO Cong v1ng dng bào dan tOe  thi&i s& vi1ng sau, ving xa, vCuig can cü dja each 
mng truOc day, phn du khng d hO nguM có cong thuOc din hO nghèo. 

- Tip tiic lam t& cong tác tu b, ton to nghTa trang hOt  s5, cong trinh ghi 
A S$ i A - -. A . 'A cong hçt sy; day manh  tim kiem, xac d1nh danh tmh hçt sy, quy t.p hai cot ht sy, 

kjp thôi thông báo và to diu kin thun lcii d than nhân 1it s$ dn thm ving. 

- Nang cao nang hc, hiu lirc, hiu qua quãn 1 nhà nuóc d6i vOi cong tác 
ngithi có cong vâi each mng. Rà soát, b sung, hoàn thiOn hO thong chmnh sách, 
pháp lut ixu di nguM 06 cOng, dc bia chU trng giài quyêt các vuO'ng mac, ton tai 
phát sinh hen quan d kjp thi diu chinh, b sung cho ph'i hqp vâi sr phät trin oia 
d.t nuOc. Quan tam giãi quyt h sa d nghj xác nhn ngu&i cO cOng cOn tn dçng, 
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bâo dam cht chê, thu l, dt tinh d nhthig nguii có cong và gia dInh ducic thçi 
huâng d&y dU các chmnh sách m dài cüa Dâng và Nhà ni.râc. 

- Thng cu&ng ing ding khoa hçc k5' thut tiên tik, phi hçip hiu qua gifla 
cáo b, ban, ngãnh Trung ucng và dja phixng trong thirc hin cong tác ngthi có 
cong vài each mng; chü trçng các bin pháp nâng cao trinh dQ chuyên môn, nghip 
vii, cong nhu thirc, trách ithim ciia nhing nglx&i lam cong tác nay. 

- Thi'ic d.y can bô, dãng viên, cong chrc, viên chi'rc, doàn viên, hi viên và 
các tng l&p Nh dan tIch cue tham gia có trách nhiin di vâi cOng tao nguM có 
cOng và phong trao "Toàn dan chm soc các gia dInh thung binh, ha s và ngithi 
có cong .vói cách mng", üng h qu "Din on dáp nghia't. Ton vinh, biu ducing 
nMng trn guang thixong binh, bnh binh, gia dInh 1it s, ngui có cong dà phát 
huy chItr lc, tti cu&ng, vixçYt khó vucm len, tIch crc lao dQng, san xu.t, tham gia 
các phong trào thi dua yeu nuâc... 

- Kjp thxi phát hin, nhan rng cáo din hInh tiên tin, biu duong, khen 
thi.r&ng cáo t.p th, cá nhãn có nhiu thãnh tIch dOng gop trong cáo phong trào "Dn 
on dáp ngh1at1, "Toãn dan chäm sOc cáo gia dInh thucmg birth, hiit s5 và ng1xi cO 
cong vâi each m.ng", chung st'rc gi'ip d các gia dlnh ngtthi cO cong khc phic khó 
khn, cái thin dói sng. 

BAN TUYEN GL&O TRUNG TJ'1NG 
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