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UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND Cẩm Lệ, ngày       tháng      năm 2018 

                              

BÁO CÁO  

Kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch 408/KH-UBND ngày 17/01/2018  

của UBND thành phố về tổ chức triển khai Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 

01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng 

 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo 

 Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU 

ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về 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, UBND quận Cẩm Lệ đã ban hành Kế hoạch số 1256/KH-

UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018 với 07 nội dung và giải pháp cụ thể để triển 

khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; xác định chăm lo, 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ 

thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống và toàn xã hội. 

 Trong từng nội dung và giải pháp, UBND quận đã chỉ đạo và phân công cụ 

thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện. 

2. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 

 Ngay từ khi Kế hoạch số 1256/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018 của 

UBND quận được ban hành, qua 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch về công 

tác chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng có được 

kết quả như sau: 

- Tất cả người có công đã được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đầy đủ và 

kịp thời; giải quyết tốt các vấn đề còn tồn đọng; cải cách thủ tục hành chính tạo 

điều kiện thuận lợi để người có công được hưởng thụ các chính sách ưu đãi của 

nhà nước; thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

làm công tác chính sách; làm tốt công tác kiểm tra sau chi trả, không để xảy ra 

tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

- Việc tiếp nhận và lập thủ tục chuyển đi nơi khác, lập hồ sơ mới hưởng 

đều hướng dẫn đúng theo qui trình; 

- Thực  hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo đối với đối tượng chính 

sách và con của họ được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng nguyên tắc, đúng quy 
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định. Về chế độ này thường xuyên biến động, nhưng với sự theo dõi quản lý tốt 

nên thời gian qua, không có trường hợp nào thắc mắc, khiếu nại;   

- Chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, tham quan cho người có công với cách 

mạng: hàng năm phòng thực hiện việc phân bổ số lượng điều dưỡng người có 

công và phối hợp với các địa phương xét, chọn đúng, đủ, kịp thời, không bỏ xót 

đối tượng và chống trùng lặp. Trong năm 2018, đã giải quyết điều dưỡng tại nhà 

trong 02 đợt cho 477 đối tượng; điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng 

người có công Miền Trung trong 02 đợt cho 80 đối tượng; điều dưỡng tập trung 

tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Quảng Bình 26 đối tượng; tập trung ở 

địa phương khác ngoài thành phố trong 02 đợt cho 70 đối tượng. Thông qua việc 

thực hiện chế độ điều dưỡng, nghỉ dưỡng kết hợp tham quan, chăm sóc sức khoẻ 

cũng là giải pháp nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các đối tượng chính 

sách;  

- Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người có công với cách mạng và 

thân nhân của họ được tổ chức thực hiện, cấp phát kịp thời vào đầu năm, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người có công được chăm sóc sức khỏe, khám chữa 

bệnh; 

- Vận động các cấp, các ngành, Mặt trận, hội đoàn thể và các tầng lớp nhân 

dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và 

thân nhân của họ; bằng những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, cụ thể 

nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “Tất cả gia đình chính sách có mức sống cao 

hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú”; 

- Vận động thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thu đạt và vượt chỉ tiêu của cấp trên 

giao. Chính nguồn thu này đã góp phần vào việc trợ cấp khó khăn cho đối tượng 

chính sách mắc bệnh hiểm nghèo và thường xuyên đau ốm, từ đó làm cho phong 

trào “ Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển và có ý nghĩa sâu sắc hơn.  

- Hằng năm, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận tổ chức đi thăm 

và tặng quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có 

công với cách mạng nhân dịp Tết và 27/7 nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên, 

khích lệ tinh thần đối với người có công với cách mạng;  

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận phát động 

phong trào mỗi đoàn viên thanh niên có những việc làm tốt thiết thực nhằm tri 

ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng; phát động phong trào 

Chi đoàn Thanh niên phường chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại địa 

phương, giao lưu văn nghệ, tặng quà tình nghĩa cho gia đình chính sách... 

- Phối hợp với UBND các phường đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ. Trong năm 2018 đã quy tập được 03 

mộ liệt sĩ vào nghĩa trang phường Hòa Thọ Tây. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia 

đình có công cách mạng. Trong năm 2018 hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho 

189 hộ gia đình người có công với cách mạng có nhà ở xuống cấp trong đó 49 

nhà xây mới, 140 nhà sửa chữa, hoàn thành trước 27/7/2018.  
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- Công tác hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, 

tuyên dương Bà Mẹ VNAH, đến nay không còn hồ sơ nào tồn đọng tại địa 

phương, tất cả hồ sơ ở các phường chuyển về quận đều được chuyển về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố kiểm tra và trình UBND thành phố giải 

quyết. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng, đảm bảo các chế độ, chính sách thực hiện một 

cách khách quan, công bằng, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; 

3. Những khó khăn, vướng mắc 

Trong công tác thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 

còn một số vướng mắc sau: 

Về công tác quản lý đối tượng: Một số đối tượng chính sách đã chuyển hộ 

khẩu đi khỏi địa phương hoặc có hộ khẩu tại địa phương nhưng nhà di dời, giải 

tỏa đi nơi khác, một số đối tượng chính sách có chế độ và hộ khẩu nhưng thực ra 

đối tượng vẫn sinh sống ở nơi khác rất khó khăn trong việc theo dõi và quản lý 

đối tượng. 

4. Dự kiến nội dung hoạt động năm 2019 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch sửa chữa xây mới nhà ở cho người có công 

với cách mạng năm 2019 hoàn thành đúng tiến độ. 

- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ đối với các gia đình liệt sĩ đủ điều 

kiện nhưng chưa được tặng thưởng Huân chương Độc lập, chưa được tuyên 

dương Bà Mẹ VNAH; 

- Tiếp tục rà soát, xác minh giải quyết dứt điểm những trường hợp đề nghị 

xác nhận liệt sĩ còn tồn đọng; 

- Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng tập trung kết hợp với  

tham quan các tỉnh ngoài thành phố Đà Nẵng; 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá về công tác chăm sóc đối tượng 

người có công với cách mạng; 

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời 

sống của gia đình chính sách trên địa bàn quận. Phấn đấu vận động thu Quỹ Đền 

ơn đáp nghĩa vượt và đạt chỉ tiêu do cấp trên giao. 

Trên đây là Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND 

của UBND thành phố./.  

Nơi nhận: 

- TT Quận ủy, HĐND quận (b/c); 

- Sở LĐTBXH thành phố (b/c); 

- VP HĐND và UBND quận; 

- Lưu: VT, LĐTBXH Huyền.07. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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