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   UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:             /KH - LĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Cao Bằng, ngày        tháng   10  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Hội nghị tuyên truyền chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước  

đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác 

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch Hội nghị tuyên truyền chế độ chính sách của Đảng, 

Nhà nước đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng cụ thể như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH 

Tuyên truyền những nội dung cơ bản về các chế độ, chính sách của Đảng, 

Nhà nước đến công chức cấp xã, thôn, bản, đối tượng là người có công với cách 

mạng và các đối tượng chính sách khác biết và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ 

và đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

 Tuyên truyền các văn bản: 

1. Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành Trung ương về 

tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách 

mạng. 

2. Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác người có công với cách mạng. 

3. Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chế độ, chính sách, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 

kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế. 

4. Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/41975 đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc. 

 5. Quyết định 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng 

khen của thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, bằng khen của chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

 6. Thông tư 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, 

dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng 

chiến và con đẻ của họ. 
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 7. Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối 

tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và 

đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012. 

 8.  Thông tư 24/2019/TT-BCA ngày 16/8/2018 của Bộ Công an quy định 

điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân 

thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg 

ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

9.  Thông tư 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc phòng hướng 

dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ 

yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

10. Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 quy định chế độ hỗ trợ và 

một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người 

tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang 

định cư ở nước ngoài. 

11. Thông tư số số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và 

thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.  

12. Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/02/2019 của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 

16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

13. Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 

hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 

của Thủ tướng Chính phủ. 

14. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 

ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

15. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ Quy định 

mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 

III. THÀNH PHẦN 

 - Cấp huyện: Lãnh đạo Phòng Lao động- TBXH, Cán bộ phụ trách công tác 

người có công. 

- Cấp xã : Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu 

chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân; Công chức Văn hóa Xã 

hội và đại diện đối tượng người có công, đối tượng chính sách khác. 

- Cấp xóm: Bí thư Chi bộ; Trưởng xóm; Trưởng ban MTTQ, Chi hội trưởng 

Cựu chiến binh; Chi hội trưởng Phụ nữ; Chi hội trưởng Nông dân; Bí thư Đoàn 

thanh niên. 

IV.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM (có lịch tổ chức Hội nghị kèm theo) 
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V. KINH PHÍ: Kinh phí tổ chức hội nghị do Sở Lao động- Thương binh và 

Xã hội đảm nhận, thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành. Cán bộ không hưởng 

lương được hỗ trợ tiền ăn. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Người có công   

Chuẩn bị nội dung hội nghị, tài liệu để phát cho các đại biểu tham dự hội 

nghị, báo cáo viên. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: chuẩn bị kinh phí tổ chức hội nghị theo kế 

hoạch 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, 

Quảng Hòa: 

- Giúp mời đại biểu tham dự hội nghị theo kế hoạch và lập danh sách đại biểu 

tham dự hội nghị. 

- Chuẩn bị hội trường, ma két, tăng âm, nước uống và các điều kiện cần thiết 

để tổ chức hội nghị. 

Trên đây là kế hoạch hội nghị tuyên truyền chế chế độ, chính sách đối với 

người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện  

Hà Quảng, Nguyên Bình và Quảng Hòa quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Phòng LĐTBXH huyện Hà Quảng, Nguyên Bình; 

Quảng Hòa; 

- Phó GĐ phụ trách; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu: VT, NCC (X8b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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