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UY BAN NHAN DAN
TiNH QUANG TRI

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc lap - Tr do - Hnh phüc

s:3dO4 /UBND-VX

Quáng Trf, ngày,lO tháng

7 nãm 20.20

V/v Thirc hin Cong din s 06/CDLDTBXH ngày 08/7/2020 cüa Bô
Lao dng — Thixcing binh và Xâ hi

KInh gCri:
- S& Lao dng — Thizong binh và Xâ hi;
- UBND các huyn, thj xä, thành ph&
Ngày 08/7/2020, B Lao dng - Thuong binh và Xã hi có Cong din s
06/CD-LDTBXH ye viêc don dôc hoàn thành các nhiêm vu, muc tiêu theo Chi
thi so 14-CT/TW ngày 19/7/2020 ye tang cixmg sr länh dao cüa Dãng dOi v&i
cong tác ngtthi có cong v&i cách mtng và. triên khai Ké hoach k5' nim 73 nãm
ngày Thtwng binh - Liit s5 (Sao gzi kern theo).
UBND tinh Co

kin nhis sau:

Giao Sâ Lao dng — Thirong binh và Xä hi chU trI, phi hgp vài các
co quan, don vj. lien quan và UBND các huyn, thj xä, thành phO thirc hin
các ni dung theo chi dao cüa B Lao dng — Thixong binh và Xã hi tai Cong
diên néu trên./.

Noinhân:
- Nhu trén;
- Sâ Xây dirng;
- BCH Quân sir tinh;
- Luu VT, VX.
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BQ LAO DQNG - THUNG BiNB CONG HOA XA HO! cHLJ NGHIA VIET NAM
VA XA HQI
Dc lap - Tr do - Hnh phüc
- ;67'-LDTBXH
UBNDTfNHQUANGI

Ha N5i, ngày 08 tháng 7 nàm 2020

' So
Ngày

CONG DIN
Ye vic dn dc hoàn thành các nhim vy, myc tiêu theo Chi thj
chuyen:..T4.CTIF ngày 19/7/2017 cüa Ban BI thu v tang ctrô'ng si lãnh do
Sôv'akbiêuHS a3 ig-di vói cong tác ngtrô'i có cong vói cách mng và trin khai
K hoch t chüc k nim 73 näm ngày Thtrong binh - Lit si

BQ TRU'ONG BQ LAO DQNG - THUNGBINH VA XA HQI din:
ChU tich Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thuc Trung llcmg.
Sau 03 nàm thrc hin Chi thj s 14-CT/TW ngày 19/7/20 17 cüa Ban BI
thu ye tiêp tic tang cu&ng sir lành dao cüa Dâng dôi vri cong tác ngithi co
cong vài cách mng, t?i các dia phiwng, vic thuc hin chInh sách ru dãi dôi
vri ngthi có cong vi each mang và than nhân duqc các cap us', chInh quyên
quan tam triên khai thrc hin và dt duçc nhiéu kêt qua quan trQng; hiêu hire,
hiu qua quán 1' nhà nuâc dôi vâi cong tác nglsi co cong tiêp tic thrçc nâng
cao; dã c bàn hoàn thành vic xem xét, giâi quyêt hO so'xac nhân ngui có
cong con tn d9ng và h trçi ngui có cong có khó khãn ye nhà a; phong trão
"bàn dan chäm sOc các gia dInh thuo'ng binh, 1it si và nguai cO cOng v&i
cách mang", üng h qu "Den an dáp nghia" ngày càng phát triên sâu rng,
duçic xa hi dông tInh, huàng trng; d&i sôngcüa gia dInh ngu&i CO cong vri
each mang không ngirng duçrc cái thin; nhiêu thisang binh, bnh binh, than
nhân 1it si và nguai cO cOng dã cO chI vucin len, tiêp tiic có nhiêu dóng gOp
vào sir nghip xây dirng và phát triên dat nuac.
Ben canh nh&ng kt qua dat thrc là chü yu thI vn cOn mOt s dja
phucing, do diêu kin kinh tê: xã hi cOn khó khàn, sr thiêu tp trung trong
lãnh dao, chi dao nên viêc triên khai môt so nOi dung cua Chi thi con châm,
chua dat thrqc m1lc tiêu, yêu câu dé ra, nhât là khâu: Giái quyêt hO sci ton dong;
cong tác m, nghia trang 1it Si; vic ho trçY cãi thin nhà a, xây diyng, cãi tao,
nâng cap các cci sâ nuôi dirOng, diêu dixOng cho nguai cO cOng vâi cách
mang... Dé tiêp tic thirc hin hiu qua Chi thj so 14-CT/TW cUa Ban BI thu và
Kê hoach to chirc k' nim 73 nãm ngày Thucing binh - Lit si (27/7/1947 27/7/2020), Bô truOng Bô Lao dng - Thumg binh và Xã hi dê ngh ChO tjch
Uy ban nhân dan cac tinh, thành phO quan tam, chi dao, thrc hin hoàn thânh
các ni dung, yêu câu trong nàm 2020 nhu sau:
1. Tip tic thc hin CO hiu qua miic tiêu, yêu cAu và các giãi pháp v
cOng tác ngu&i có cOng vói cách mang theo Chi thj so 14-CT/TW, trong dO dc
bit quan tam, uu tiên bô tn nguôn 1%rc, huy dng sir tham cüa toàn xa hôi dé

thirc hin tt hon nüa cong tác chãm soc thuong binh, gia dInh 1it si, ngthi cO
cong vOi miic tiêu den hêt näm 2020, 100% gia dInh ngi.thi cO cong vài cách
mng cO müc song bang hoãc cao hon mIrc trung bInh cüa cong dông dan cu
no'i Cu trü.
2. Tip tc nâng cao hiêu lrc, hiu qua quân l' nhà nithc di v&i cong
tác nglx&i có cong vi cách mng, nhât là viêc giãi quyêt dirt diem ho so dé
nghj xác nhn ngthi cO cong vi cách mng con ton d9ng theo Quyêt djnh sO
408/QD-LDTBXH ngày 20/3/2017 cüa B tnràng Bô Lao dng - Thuong binh
và Xã hi, vài miic tiêu kêt thüc vic xem xét, giái quyêt hO so ton dçng vào
nãm 2020; dOng thai tiêp tjc hixOng dan giãi quyêt dôi vài các dôi ttrng ngithi
cO cong v&i cách mng cOn vu&ng mac ti dja phuong.
3. Hoãn thành h tr? ngithi Co cong vài cách mng v nhà r theo Quyt
djnh so 22/2013/QD-TTg ngây 26/4/2013 cüa Thu ti.ràng ChInh phO và vic xOa
nghèo dOi vài ho nghèo có thành viên là ngithi Co cOng vi cách mng.
4. Hoàn thành vic sfra thông tin trén bia mO: di vii nhing m lit si
chua có du các thông tin theo quy djnh ti diem c khoãn 1 Diêu 13 Thông tu lien
tjch so 13/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC ngày 03/6/2014 cüa B Lao dng Thucing birth và Xã hi và Bô Tài chInh thI bia mô chi ghi thông tin dà rO vào
dOng tuong 1mg; dôi vài nhüng m 1it si không có thông tin hoc dang khãc
chi "Lit si vô danh" hoc "Lit si không xác djnh duçc danh tInh",... thI trên
bia m ghi "Lit si chira xác djnh chrcrc thông tin".
5. Can ci'r chrc näng, nhim vi di.rqc giao, d nghj Chü tjch Uy ban nhân
dan các tinh, thành phô trrc thuc Trung uong quan tam, chi dao triên khai Kê
hoach sO 2217/KH-LDTBXH ngày 18/6/2020 cüa Bô Lao dng - Thi.rcrng binh
và Xã hôi ye vic to chi'rc các hot dng k' nim 73 nam ngày Thi.rong binh Lit ST (27/7/1947 - 27/7/2020) theo huàng trang trQng, thiêt thrc, hiu qua và
tiet kiêm; dam bão các diêu kin dim các Ba mc Vit Nam anh hung tham dr
Gap mt d?i biêu Ba mc Vit Nam anh hung toàn quOc duçic tO chi'rc tai thu do
Ha Ni; dOng th&i các dja phwmg tO chirc các hoat dng thiêt thirc gp m.t,
thãm, t.ng qua các Ba mc Vit Nam anh hung cOn l?i a dja phiwng không có
diêu kin ra dir Gp mt a thU dO Ha Ni, phU hcp vai tInh hInh và diêu kin cii
the cOa dja phuong.
B truâng B Lao dng - Thuang binh và Xã hi d nghj Chü tjch Uy ban
nhan dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung uong quan tam, thirc hiên tOt các
ni dung neu tren./.
No n/i In:
- Nhu trén;
- Thu tuYng ChInh phü (d báo cáo)
- PTTg Vu Thc Dam (dê báo cáo);
- Bô truâng (dê báo cáo); Các Thir truâng;
- S LDTBXH các tinh, tp tivc thuc TW (de thfh);
- Thing tam Thông tin (dé dang tài);
-L.ru:VT,NCC.
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