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KẾ HOẠCH 
Tổng kết thực hiện 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 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 1073/HD-BCĐ ngày 21/5/2019 của Ban Chỉ 
đạo 24 Quân khu 1; Kế hoạch số 75/KH-BCĐ ngày 04/6/2019 của Ban Chỉ 
đạo 24 tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết thực hiện 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. Ban Chỉ đạo 24 huyện Hữu Lũng xây 
dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 
49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 
huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách đối dân công hỏa 
tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện; làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên 
nhân và những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; khen 
thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất xắc trong 
tổ chức thực hiện. 

 2. Yêu cầu 

Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tổng kết nghiêm túc, chặt 
chẽ, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

 1. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện  
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đề 
xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; kiến nghị, 
đề xuất (có Mẫu đề cương báo cáo tổng kết gửi  kèm theo). 

 2. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực 
hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND huyện tặng giấy khen 05 tập thể, 05 cá 
nhân xuất sắc tiêu biểu). 
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III. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Hình thức thực hiện 

 a) Cấp huyện: Tổ chức hội nghị tổng kết. 

 b) Cấp xã, thị trấn: Tổng kết bằng văn bản, không tổ chức hội nghị; báo 
cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 24 huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Cơ 
quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện). 

2. Thành phần (Hội nghị cấp huyện) 

- Đại biểu cấp trên: Ban Chỉ đạo 24 tỉnh; Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thủ 
trưởng Phòng Chính trị; Đại biểu Ban Chính sách/ Bộ CHQS tỉnh (có giấy mời riêng).  

- Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 24 huyện. 

 - Ban Chỉ đạo 24 huyện. 

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc.  

 - Chủ tịch Hội đồng Chính sách các xã, thị trấn. 

 - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn.  

 3. Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

 4. Thời gian: Thời gian: 1/2 ngày (bắt đầu từ 08 giờ ngày 27/6/2019). 

 IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

 Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết được trích từ kinh phí thực hiện Quyết 
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và kinh 
phí chi thường xuyên của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Kinh phí khen thưởng do 
Phòng Nội vụ thực hiện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 - Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan 
liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị; chuẩn bị nội dung, chương 
trình Hội nghị; in ấn, cấp phát tài liệu cho các đại biểu; trang trí khánh tiết, bảo 
đảm ăn, nghỉ; thực hiện công tác tổ chức Hội nghị. 

 - Theo dõi, đôn đốc Ban Chỉ đạo 24 các xã, thị trấn báo cáo tổng kết.  

 - Tổng hợp báo cáo kết quả Hội nghị và kết quả thực hiện Quyết định số 
49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, 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 trên địa bàn huyện theo quy định. 

 - Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xem xét, thẩm định đề nghị Chủ tịch 
UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện 
chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống 
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Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 
49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Bảo đảm kinh phí phục vụ Hội nghị và thanh, quyết toán theo quy định. 

 2. Phòng Nội vụ huyện 

 Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xem xét, thẩm định đề 
nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu 
trong thực hiện 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 
theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ; thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

 3. Ban Chỉ đạo 24 các xã, thị trấn 

 Quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch chặt chẽ, nghiêm túc; xây dựng 
báo cáo tổng kết bảo đảm chất lượng, đúng thời gian, gửi về Ban Chỉ đạo 24 
huyện (Qua ban Chính trị/Ban Chỉ huy Quân sự huyện) trước ngày 20/6/2019. 

 Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 24  
các xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực 
hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo về Cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo 
24 huyện (qua Ban Chính trị/Ban Chỉ huy Quân sự huyện) để được hướng dẫn, 
giải quyết. 

 Kế hoạch này thay cho giấy mời./.  
 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 24 tỉnh; 
- Bộ CHQS tỉnh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ 24 huyện; 
- Các Phòng: NV; LĐ,TB,XH-DT; 
- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, BCĐ 24 huyện.  

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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Phụ lục 1 
 

ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, 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 
 

Phần 1 
KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Nêu khái quát đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn tác động trực tiếp 
đến quá trình tổ chức thực hiện chính sách. 

II. NHỮNG ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU 

 1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cấp ủy, chỉ huy 
các cấp; 

 - Vai trò của Ban Chỉ đạo, vai trò của Tổ tư vấn; sự phối kết hợp của các 
cơ quan chức năng trong tham mưu, tổ chức thực hiện; 

 2. Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai tổ chức thực hiện 

 - Công tác quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản về chế độ, 
chính sách; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng triển khai; 

 - Việc tăng cường lực lượng, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn ở các cấp; 

 - Việc thực hiện quy trình lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định ở các cấp; 

 - Về công tác chi trả chế độ trợ cấp, giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến, 
thẻ bảo hiểm y tế; 

 - Công tác kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong 
tổ chức thực hiện; 

 - Về lưu trữ, quản lý hồ sơ….; 

 3. Kết quả thực hiện cụ thể 

 - Tổng số đối tượng dự kiến (khảo sát); số lượng đã có quyết định hưởng 
chế độ trợ cấp (trong đó làm rõ dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống 
pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; 
số còn sống, từ trần; số chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế); 

 - Tổng số kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định; số đã chi 
trả thực tế; 
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 - Số đối tượng được trợ cấp bảo hiểm y tế; số từ trần đã được giải quyết 
mai táng phí; 

 - Dự kiến số người chưa được giải quyết, nêu rõ lý do; 

              (Phụ lục 2, 3 kèm theo) 

Phần 2 

PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

 I. PHƯƠNG HƯỚNG 

 II. GIẢI PHÁP 

 III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Phụ lục 2 
 

KẾT QUẢ 
Thực hiện chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
 
 

Đã lập hồ sơ đang xét duyệt ở các cấp 

TT 
Đơn vị 

(Thôn, khu phố) 
Tổng số 
dự kiến 

Tổng số đã có 
quyết định 

Số tiền tri trả 
(tỷ đồng) 

Đạt tỷ lệ % 

Tổng số đối 
tượng đã cấp 

thẻ BHYT 

Đối tượng từ trần 

đã giải quyết chế 

độ MTP 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        
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Đã lập hồ sơ đang xét duyệt ở các cấp 

TT 
Đơn vị 

(Thôn, khu phố) 
Tổng số 
dự kiến 

Tổng số đã có 
quyết định 

Số tiền tri trả 
(tỷ đồng) 

Đạt tỷ lệ % 

Tổng số đối 
tượng đã cấp 

thẻ BHYT 

Đối tượng từ trần 

đã giải quyết chế 

độ MTP 

12        

13        

14        

 Tổng:       

  
Ghi chú:  

Số đã có quyết định hưởng trợ cấp một lần = ……... người, trong đó: Số còn sống ……. người; đã từ trần …….. 
người; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp ….. người;  chống Mỹ …… người; tham gia chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc……. người; số chưa được hưởng chế độ BHYT….người.  
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Phụ lục 3 
 

TỔNG HỢP 
Số lượng đối tượng chưa được giải quyết chế độ và hồ sơ 

đang xét duyệt ở các cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 
ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

 
 

Đã lập hồ sơ đang xét duyệt ở các cấp 
 TT 

Đơn vị 
(thôn, khu phố) 

Tổng số đối 
tượng chưa được 

giải quyết Tổng số Cấp xã Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp QK 

Dự kiến thời gian 
giải quyết xong 
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Đã lập hồ sơ đang xét duyệt ở các cấp 
 TT 

Đơn vị 
(thôn, khu phố) 

Tổng số đối 
tượng chưa được 

giải quyết Tổng số Cấp xã Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp QK 

Dự kiến thời gian 
giải quyết xong 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

 
Tổng:       

 
 

  
 
 


		2019-06-12T15:24:37+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




