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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ 

(27/7/1947 - 27/7/2021) 

 

I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH -  

LIỆT SĨ 

1- Hoàn cảnh ra đời 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng 

hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu 

thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “...thà hy 

sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, 

quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm 

đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến 

sỹ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền 

thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác 

Hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sỹ và đồng bào đã 

vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh. 

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), 

rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp 

binh sỹ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu 

là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội. 

Ngày 28/5/1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan 

trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập Hội và hăng hái giúp 

đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự.  

Ngày 17/11/1946, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Quốc dân 

Việt Nam đã tổ chức lễ xung phong “Mùa Đông binh sỹ”, mở đầu cuộc vận động 

“Mùa Đông binh sỹ” trong cả nước để giúp chiến sỹ trong mùa đông giá rét. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo đang mặc để tặng 

binh sỹ. 

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19/12/1946, theo Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề 
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đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị 

thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sỹ, nhất là những 

chiến sỹ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.  

Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với 

những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sĩ, góp phần ổn định đời 

sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ.  

Ngày 16/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL, 

quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy 

đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ đối với 

cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương 

binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. 

Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu 

quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia 

Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ 

(Thái Nguyên) để bàn về công tác thương binh, liệt sĩ và thực hiện Chỉ thị của Hồ 

Chủ Tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tại cuộc họp này 

các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ 

đó hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, 

động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia 

đình liệt sĩ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sĩ.  

Từ tháng 7/1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh 

toàn quốc” thành “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao 

của đồng bào, chiến sỹ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. 

Sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, theo Chỉ thị 223/CT-

TW, ngày 08/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27/7 

hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” của cả nước. 

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm 

tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 

đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách 

mạng. 
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2- Ý nghĩa  

Ngày Thương binh - Liệt sĩ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là:  

- Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà 

nước và nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và 

thống nhất đất nước vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu 

nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và 

nhân dân ta đã lựa chọn. 

 - Tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công; khẳng định 

sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của 

nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người 

có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội 

và của mọi tầng lớp nhân dân, của thế hệ hôm nay và mai sau. 

- Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy 

sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng 

giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các 

tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sĩ và người 

có công với cách mạng.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI 

CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CỦA CẢ NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA 

Với quan điểm, mục tiêu nhất quán của Đảng, Nhà nước là phải gắn kinh tế 

với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế 

đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách và 

trong suốt quá trình phát triển của đất nước, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW “Một số vấn đề 

về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng 

định sự quan tâm của Đảng trong thực hiện chính sách xã hội, nhằm mục tiêu phát 

triển nhanh và bền vững, tập trung vào 2 nhóm chính sách cơ bản, quan trọng trong 

hệ thống các chính sách xã hội là chính sách ưu đãi người có công và chính sách an 

sinh xã hội. 

Ngày 5/11/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 92-KL/TW “Về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách 

xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, đánh giá sâu sắc những thành quả đạt được trong 

thời gian qua, khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và 
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sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đối với công tác chính sách xã 

hội, trong đó có chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Văn kiện Đại hội 

XIII của Đảng cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách 

đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm 

người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư 

trú. Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp 

ưu đãi người có công, giải quyết căn bản chính sách đối với người có công; nâng 

cấp các công trình “đền ơn đáp nghĩa”. 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng đối 

với công tác người có công, trong đó triển khai những nội dung, nhiệm vụ cụ thể 

tại Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017, của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”, năm 2020, 

Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng (sửa đổi) vào ngày 09/12/2020 tại Phiên họp lần thứ 51, có 

hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Pháp lệnh gồm 7 chương và 58 điều đã sửa đổi cơ bản, 

toàn diện, bổ sung nhiều chính sách mới nhằm tiếp tục khẳng định nguyên tắc nhất 

quán của Đảng và Nhà nước: Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của 

người có công và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của 

Nhà nước và xã hội; chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của 

người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, bảo đảm mức sống của người 

có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư 

nơi cư trú. Pháp lệnh sửa đổi cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với người nước 

ngoài có công với cách mạng, bổ sung một số đối tượng người có công với cách 

mạng và thân nhân hưởng chế độ ưu đãi, như người bị địch bắt tù đày do trực tiếp 

hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau 

năm 1975; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc 

được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng; bổ 

sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà 

nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn 

sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ 

liệt sĩ khi còn sống; bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tuất hằng tháng đối 

với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá; quy định mức trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ 

Việt Nam Anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn… 
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Hệ thống các chính sách ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện và 

được cả hệ thống chính trị tham gia triển khai đồng bộ, toàn diện, công tác chăm 

sóc người có công đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo phong trào đền ơn đáp nghĩa 

sâu rộng, xuyên suốt từ Trung ương đến các làng, bản, thôn xóm; chế độ, chính 

sách đối với người có công được mở rộng về đối tượng thụ hưởng với mức trợ cấp 

được nâng lên hằng năm theo điều kiện kinh tế của đất nước, đặc biệt là vấn đề giải 

quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận thương binh, liệt sĩ tại các địa phương, cơ 

quan công an, quân đội đã được giải quyết căn bản trong năm 2020  (Đã xem xét 

giải quyết được 5.900 trường hợp tồn đọng; thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 

cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 2.000 liệt sĩ, thẩm định trên 2.500 thương binh 

và người hưởng chính sách như thương binh). 

Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có 

trên 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mỗi năm giải quyết 

chế độ trợ cấp 1 lần cho 6 đến 8 nghìn trường hợp, đưa trên 580 nghìn lượt người 

có công đi điều dưỡng định kỳ và hỗ trợ giáo dục cho khoảng 40 nghìn lượt người. 

Mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng phù hợp 

với lộ trình điều chỉnh tăng mức tiền lương cơ sở. Giai đoạn 2012 - 2019, mức trợ 

cấp đã tăng lên khoảng 40%, năm 2018 là 1.515  nghìn đồng và năm 2019 là 1.624 

nghìn đồng. 

Từ năm 2012 đến cuối năm 2019, về cơ bản, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ dứt 

điểm nhà ở cho 393.707 hộ người có công trên cả nước, vượt mục tiêu Nghị quyết 

số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012, của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” đề ra. 

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công về nhà ở đã và đang giúp họ ổn định 

hơn trong cuộc sống, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng sống và được các 

tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội đồng tình ủng hộ. Đến cuối năm 2020, có 

99,7% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của 

nhân dân nơi cư trú. 99,5% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt 

sĩ, người có công. 

Mạng lưới các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng 

được quy hoạch tổng thể, rộng khắp trong cả nước với 65 cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân sự đủ để đáp ứng cơ 

bản yêu cầu chăm sóc, điều dưỡng người có công, nhất là thương binh nặng. Đã 

chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình 



6 

 

ghi công liệt sĩ với 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và trên 3.000 các công trình ghi công 

liệt sĩ trên khắp cả nước.  

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

được triển khai tích cực với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. Thời gian qua, các 

cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hàng vạn hài cốt liệt sỹ trong nước 

và ở các nước bạn Lào, Campuchia, cùng với việc đầu tư, nâng cấp các trung tâm 

giám định ADN, đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sỹ, qua đó, góp phần 

làm vơi đi nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sỹ, những người cha, người mẹ, 

người vợ, con em liệt sỹ đang khắc khoải đợi chờ. 

Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có 

công với cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu 

rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng. Phong trào nhận phụng dưỡng các Bà mẹ 

Việt Nam Anh hùng được tiếp tục đẩy mạnh, góp phần tích cực chăm lo đời sống 

của các đối tượng và gia đình có công với cách mạng. Tính đến tháng 7/2020, cả 

nước có 4.952/138.337 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được các đơn vị nhận phụng 

dưỡng.  

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động nặng nề 

đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, 

nhưng Đảng và Nhà nước ta tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chính sách 

thiết thực nhằm hỗ trợ cho các đối tượng là thương binh, liệt sĩ, người có công với 

cách mạng. Ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết 

định số 1142 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021).  Theo đó, mức quà 600.000 đồng tặng người có công 

với cách mạng gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng trước ngày 28/7/2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh 

loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy 

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân 

nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt 

sỹ trở lên đang được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng: 

thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh 

binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi 
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hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở 

xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Bên cạnh đó, mức quà 300.000 

đồng dành tặng đại diện thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt 

sỹ không còn thân nhân). 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ, 

NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ PHONG TRÀO “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH KHÁNH HÒA  

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thương binh, liệt sĩ, người 

có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể 

liên quan triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chế độ, chính sách đối 

với thương binh, liệt sĩ, người có công, tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, 

bệnh binh, gia đình có công, tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản 

xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự 

nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. 

6 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng. Toàn tỉnh hiện đang quản lý 50.861 hồ sơ người có 

công với cách mạng. Trong đó, chi trả trợ cấp hàng tháng tổng số đối tượng là 

6.953 người với số tiền là hơn 11 tỷ đồng/tháng. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trợ 

cấp cho các đối tượng mới được công nhận; thẩm định và phối hợp với Sở Nội vụ 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền trình Chủ tịch nước quyết 

định trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh; hồ sơ 

“Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đến các 

huyện, thị xã, thành phố, các khoản kinh phí trợ cấp 1 lần. Triển khai thực hiện 

việc thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua dịch vụ 

Bưu chính công ích kể từ ngày 01/7/2021. 

Phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường công tác kiểm tra thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách 

mạng và thân nhân; tăng cường công tác quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ; phối hợp 

tham mưu Ban chỉ đạo 515 của tỉnh tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Triển khai công tác 

thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Lễ 30/4 và 01/5, ngày 27/7 cho các đối 

tượng người có công đầy đủ, kịp thời. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã, 
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phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Triển khai, thực hiện Đề án 

“Xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh” giai 

đoạn 2019 - 2023, kinh phí Trung ương ủy quyền cho công tác mộ, nghĩa trang liệt 

sĩ năm 2021. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5833/KH-UBND, ngày 

18/6/2021 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2021) với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, nổi bật như như: tập 

trung chỉ đạo, hướng dẫn xác lập, xét duyệt hồ sơ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

chính sách, chế độ đối với người có công, đảm bảo không để sót đối tượng và theo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai Pháp lệnh số 

02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn thư liên quan đến chế độ, chính sách; tập 

trung chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên 

địa bàn tỉnh năm 2021; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 41 nhà ở cho người có công 

với cách mạng của huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh khó khăn về nhà ở từ 

nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với kinh phí 1,1 tỷ đồng (xây mới 40 triệu 

đồng/nhà; sửa chữa 20 triệu đồng/nhà; tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh 

hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh...  

* 

*      * 

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đây là dịp để mỗi người dân 

Việt Nam tỏ bày sự tri ân những anh hùng, liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, 

người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử 

hào hùng của dân tộc và tự nhắc nhở mình hãy sống sao cho xứng với sự hy sinh, 

cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước. Để hôm nay, chúng ta tự hào rằng: “Đất 

nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA 

 


