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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi  

Người có công với cách mạng năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 27/7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với 

cách mạng giai đoạn 2017-2025. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân.  

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với gia 

đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên 

tục, thống nhất và đồng bộ, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp 

với đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về chính sách ưu đãi Người có 

công với cách mạng, cụ thể: Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng số 
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02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các 

văn bản liên quan. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng. 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. 

- Tuyên truyền, phổ biến tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính sách 

người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh 

năm 2022.  

- Tuyên truyền các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).  

- Tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND 

ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và 

người có công với cách mạng, công tác hỗ trợ nâng cao mức sống hộ gia đình 

người có công.  

2. Hình thức tuyên truyền 

- Phối hợp với cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình thực hiện 

tuyên truyền. 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về chính sách 

ưu đãi Người có công với cách mạng tại một số huyện, thành phố. 

- In ấn tài liệu, lắp đặt pano áp phích có nội dung tuyên truyền tại một số 

điểm trên địa bàn tỉnh.  

3. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến từ nguồn ngân sách nhà nước năm 

2022 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng tại Quyết định số 

9099/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi 

Người có công với cách mạng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  
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- Giao Phòng Người có công chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, 

các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Phòng Người có công hướng dẫn 

sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện, phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố  

Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách Ưu đãi Người có công 

với cách mạng năm 2022 trên địa bàn quản lý.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi Người có 

công với cách mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề nghị các phòng 

chuyên môn và tương đương, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc các 

huyện, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố trên địa bàn tỉnh triển 

khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận:  
- UBND tinh (BC); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố (PH); 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện (TH); 

- Phòng LĐTBXH TPLS (TH); 

- Phòng NCC; KH-TC (TH); 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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