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Chi Lăng, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

KẾ HOẠCH 
Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 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 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-BCĐ ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ 
đạo 24 tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết thực  hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 
ngày 14/10/2015 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; 

 

 Ban Chỉ đạo 24 huyện Chi Lăng 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 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm đánh giá kết quả triển khai tổ chức 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 của Thủ 
tướng Chính phủ; 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 sắc 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, tiết kiệm, 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 (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. 

III. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Hình thức thực hiện 

a) Cấp huyện: Tổ chức Hội nghị tổng kết. 
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b) Cấp xã, thị trấn: Tổng kết bằng văn bản báo cáo 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 

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

- Thành phần tham dự: 

+ Đại biểu Ban Chỉ đạo 24 tỉnh; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lãnh 
đạo Phòng Chính trị, Trưởng Ban Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

+ Thành viên Ban Chỉ đạo 24 huyện; 

+ Chủ tịch Hội đồng chính sách xã, thị trấn; 

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn. 

3. Thời gian, địa điểm 

a) Thời gian:  

- Cấp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 1/2 ngày vào 08 giờ 00 ngày 
28/6/2019. 

- Cấp xã, thị trấn báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo 24 huyện trước ngày 
25/6/2019. 

b) Địa điểm 

 Tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

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 hỗ trợ 
kinh phí địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 
huyện) 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và 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; thực hiện 
công tác tổ chức tại Hội nghị. 

- 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 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 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 
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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. 

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

2. Phòng Nội vụ  

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. 

3. Hội đồng Chính sách các xã, thị trấn  

- Tổ chức tổng kết bằng văn bản bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, báo cáo đúng 
thời gian quy định. 

- Cử đại biểu dự Hội nghị tổng kết tại huyện đúng thành phần, thời gian, địa 
điểm theo quy định. 

- Chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị.   

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Hội đồng Chính 
sách các xã, thị trấn quán triệt và 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 Lạng Sơn; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ 24 huyện;  
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 
- Các Phòng: Nội vụ, LĐTBXH-DT; 
- UBND các xã, thị trấn;  
- CVP, PCVP HĐND& UBND huyệ; 
- Lưu: VT, BCHQS. 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Vi Quang Trung 
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