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1. Hoàn can!: ra dô'i
Cách rnng tháng Tam nàm 1945 thành công, nuc Vit Nam Dan chñ cong
hôa (nay là nuOc CHIXHCN Viêt Narn) ra dôi chua ducc bao lâu thi thirc dan Pháp
quay lai xâm 1uc nu'c ta môt ln na. Vi tinh thn ".... thà by sinh tat ca, chü
nht djnh không chju mt nuôc, nht dinh không chju lam no 1", quail và dan ta dà
anh dung chin d.0 chng lai quail xâm 1uçic. Trong nh&ng näm dâu cüa cuc
kháng chin quyt liêt chng thuc dan Pháp, nhiu dng bào, chiên s9 dã ngã
xung, hy sinh mt ph.n xucing máu trên các chiên tru?ing. Vó'i truyn thng dio
l "ung nuoc nhr ngun", "Dn on dáp nghia", Dàng, ChInh phü, Bác Ho Va
nhân dan ta da dành tt cá tInh thuong yêu cho các chin si và dông bào dã vi dc
tçr do cüa T quc ma bj thuong hoc hy sinh.
lap,

Du nãm 1946, Hôi giñp binh si bj nan ra di Thun Hóa (BInh Trj Thiên),
ri dn Ha Nôi và môt s dja phirong khác... Sau do It Iâu dtxc dôi thành Hi gi1ip
binh si bj thuong. O Trung uoiig có Tng Hi và ChO tjch H Chi Minh ducic bâu
là Chü tjch danh dir cüa Tng Hi.
Ngày 28-5-1946, Hi gilip binh si bi nan to chrc rnt cuc nói chuyn quan
trong tai Nhà hat LOn Ha Nôi d kéu gçi rni ngui gia nhp Hi và hang hái giiip
dä cac chin s bj thuong, Chü tjch H ChI Minh dã den d1r.
Ngày 17-11-1946, ciTing tai Nba hat Lón Ha Ni, Hi Lien Hip QuOc dan
Vit Nam dà t chirc 1 xung phong "Müa dOng binh sq", m du cuc 4n dng
"Màa dông binh sq" trong cã nuic d giliip chin s5 trong müa dông giá ret. Chü
tjch H Chi Minh dã dn dir bui 1 và Ngithi dã cyi chic áo dang mc dê tng
binh s.
Khi cuc kháng chin toàn quc büng n, ngày 19-12-1946, theo L?.ii kêu
g9i toàn quc kháng chin cüa Chñ tjch H Chi Minh, nhân dan câ nuc dã nht t
dirng dy kháng chin vói tinh th.n "Quyt tir cho T quc quyêt sinh". So ngithi
bi thuong và by sinh trong chin du tang len, dyi song cüa chin s', nhât là nhItng
chin s bj thuong gp nhiêu khó khãn, thiêu thôn.
Truôc tInh hInh trén, Dáng và Nba nu&c ta dã dua ra nhiêu quyêt djnh vó'i
nhung chInh sách quan trpng v cong tác thuong binh, 1it s, gop phân On djnh
dOi sng v.t ch.t và tinh thin cho thuong binh, gia dmnh lit s'.
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Ngày 16-2-1947, Chü tjch H ChI Minh cia chInh thrc k Sc lnh sé, 20/SL,
quy djnh ch d huu bng, thixong tt và tin tut tü si. Day là van bàn pháp quy
du tiên khng dnh vj trI quan tr9ng cüa cong tác thuong binh, 1it s di vi
cuc kháng chin và sir quan tam cüa Dàng, Nhà nuâc, ChInh phñ dn thuang
binh, bênh binh và gia dInh 1it s5.
Tháng 6-1947, di biêu cüa Tong b Vit Minh, Trung hong Hi phi act
Ciru quc, Trung uong Doàn thanh niên CCru quc, Cic ChInh trj quân di quc
gia Vit Nam, Nha Thông tin Tuyên truyn và mt s dja phucing cia h9p ti Di
Tr (Bäc Thai) âê bàn ye cong tác thuong binh, Iit s và thc hin Chi thj cüa H
Chii Tjch ch9n mt ngày nào do lam ngày Thuong binh Lit s'. Tai cuc h9p nay
các di biu cia nht trI ch9n ngày 27 tháng 7 là ngày "Thucing binh toàn quôc".
Tir do hang näm cir vào dp nay, Chü tjch H Chi Minh du gl'ri thu, qua thãm
hôi, dng viên, nhc nh mçi nguci phãi biêt on và h& lông gi'ip dô thuong binh,
gia dInh Iit s. Dtc bit, tr sau Chin th&ng Din Biên Phi:i, Chinh phii va Chi
tjch H ChI Minh càng quan tam hon dn cong tác thucng binh, liêt s'.
Tui tháng 7 nãm 1955, Dáng và Nhà nithc ta quyêt djnh dôi "Ngày Thuong
binh toàn quôc" thành "Ngày Thucmg binh, Lit s" d ghi nhn nhttng hy sinh lthi
lao cia dng bào, chiên si cá nuc cho cbin thng ye yang cüa toàn dan tc.
Sau ngày giái phóng mien Nam, thông nhât T quc, theo Chi thj 223/CTTW ngày 8-7-1975 cüa Ban BI thu Trung acing Dâng, tr nãm 1975, ngày 27 tháng
7 hang näm chInh thüc tth thành "Ngày Thuong binh, Lit s" cüa cà nu&c.
Môi nàm ci den "Ngày Thuong binh, Lit s7' nMt là vào djp k' nim närn
trOn, toàn Dàng, toàn dan và toàn quân ta li to chixc nhiu hott dng thit thrc, dy
tInh nghia chäm soc thuong binh, gia dInh 1it s, ngi.thi có cong vài cách mng.

2. Ynghia
Ngày Thucmg binh Lit s5 có nghia lch sir, chInh trj, xã hi sâu sic, do là:
- Truyên thng "hiu nghia bác ái", lông qu tr9ng và bit on cüa Dàng, Nba
nrnc và nhân dan ta di vói nhUng ngithi d hi sinh, cng hin vi dc lip, tr do và
thng nht cüa To quôc, vi hanh phüc cüa nhân dan; qua do phát huy tinh thin yeu
mthc, cUng c và bi dap niêm tin vào sir nghip cách mng ma Dàng, Bác H và
nhân dan ta cia lua chon.
- TOn vinh các anh hiing, 1it s, throng binh và ngthi có cOng; khng dinh
s.r cOng hiên, by sinh cüa hç cho dc lip, tir do cüa dan tôc, cho hanh phic cia
và
nhân dan là vô giá. Vic chäm soc thuong binh, bnh binh, gia dInh liêt
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ngui có cong là vinh du, là trách nhiêm cüa các cp, các ngành, t chrc chInh trj xà hôi và cüa mçi ngu'ài, cüa th h horn nay và rnai sau.
- Dàng, Nhà nu'Oc vã nhân dan ta trân tr9ng dánh giá cao nhUng cOng hin,
hy sinh to lan cüa dng bào, chin s déi vói T quc; dng thai cüng luôn chü
trong giáo dic thirc trách nhim, nghia vii cong dan và lông bit m sâu sac cüa
các tng hfp nhân dan, cüa các th h cách rnng déi vOi thuung binh, 1it s5' Va
ngthi cO cong vi cách mang.
II. Mt so thành tiru ni bt trong cong tác thtro'ng binh, lift s5T Va ngurôi
có cong vri cách mng 70 nàm qua
1. Xây dyng và th,'c hin tIuing nhái trong cá ntthc ,n51 h thng chInh
sách, chit d3 u'u ddi diii vó'i thiwng binh, bnh binh, gia cinh 1it s9, ngitrô'i có
cong vói cad, mçlng
- K tr Stc lnh s 20/SL do Chü tjch H ChI Mirth k ban hành ngày
1 6/2/1947 dt "ché' d hitu bdng thuing tat và tien tuá't tt s5Y" dn nay, h thông
các van bàn quy phrn pháp 1ut v uu dãi nguai có cOng vai each m.ng dã duçic
nghiên ciiru xây dirng, ban hành tuang di toàn din, dy dU và kjp thi, bào dam
chit lucing d trng buac ci th hóa thrang li, chU truung ciita Dàng và Nba nuac,
là co s0 pháp 1 cho vic trin khai thirc hiên dng b các chInh sách, ch do 'i.ru
dài di vi ngu'ai có cong và than nhân; cci bàn dáp 1rng yêu c.0 d ra.
- Nhiu v.n d bt hop I do ljch s1r d lai cüng nhu vn d mi nay sinh
trong qua trInl-i chuyn di co ch và nhng tn d9ng v chinh sách sau chiên
tranh, nhu' vn d xác nhn liêt s', thucing binh; chinh sách .ru dãi di vai thanh
niên xung phong, nhUng ngi.thI tham gia kháng chin bj nhim cht dc hóa h9c;
chInh sách uu dãi v giáo dc - dào tao, chàm soc sirc khOe, cài thin nhà , chê d
trV cp di vdi môt s dM tuçnig nguai có cong vai cách mng ducc các cp, các
ngành quan tarn, giái quyt hiu qua.
- Vic xác nhn và giài quyt ch d uu dãi di vâi ngithi có cOng dt
duGc k& qua tIch circ. Dn nay, toàn quc dä xác nhn khoàng 9 triu ngui có
cOng, trong do:
+ Nguai hoat dng each mng tru'Oc ngây 01-01-1945: gn 9.000 ngui.
+ Nguai hott dng cách mng tr ngày 01-01-1945 dn trinc tng khai
nghia 19/8/1945: 16.500 ngu&i.
+ Lit s5: gân 1.2 triu nguii; than nhân lit s g.n 500.000 ngiiai.
+ Ba m Vit Nam anh hung: trên 117.000 nguai.
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+ Anh hiing 1irc hxçing vu trang nhân dan, Anh hung lao dng: gân 1.300 ngthi.
+ Thucing binh và nguô'i huing chInh sách nhu thucing binh: gân 600.000
ngi1i; thucrng binh 1oti B: trên 40.000 ngu1i.
+ Bnh binh: gn 185.000 ngithi.
+ Ngi.thi hoat dng kháng chin và con dé cüa h9 bj nhim chit dc hóa h9c:
gân 3 12.000 ngui.
+ Ngui hot dng each mang, hot dng kháng chin bj dch b.t tü, dày:
gân 111.000nguii.
+ Ngithi có cong giüp di cách mng: 1.897.000 ngui.
+ Ng'iRii hoat dng kháng chin giài hóng dan tc, bão v T quêc và lam
nghia vi1 Quôc té: gân 4,1 triu nguii.
- Hiên câ nuâc có trên 1,4 triu ng'ithi có cong và than nhân dang huâng trg
cp iiu dãi hang tháng; qua rà soát, co bàn ng'ithi có cong dã dugc hu&ng dy dñ
các ch d, chInh sách ci:ia Dâng và Nhà rnróc.
Theo két qua rà soát närn 2014 cüa Bô Lao dng, ThLlong binh và Xã hi
ph& hçp vâi Uy ban Trung ung Mt trn To quOc Vit Nam, trong s 2.070.842
di tucmg duçic rà soát có 1.982.769 trithng hçp (chirn 95,75%) dã hming dü ch
d; chi có 86.20 1 truàng hçip, chim 4,16% kê khai là hithng chi.ra dy dü; 1.872
tnthng hçp, chirn 0,09% hutng sai chInh sách.
2. Phong irào chãm soc thirong binh, bnh binh, gia thnh 1i1 s9 và ngwlri
có cong vOi each msngphá1 lriên sâu r3ng 1w Trung wong dn djaphwong và dã
dU dwic hiu qua thilt thrc, 1h hin tInh cam, trdch nh&m và truyn thiing
van hóa tat dep cüa dan tc
- Cp üy dàng, chInh quyn các cp dã tIch crc trin khai và thixc hin có
hiu qua các phong trào chäm soc thucing binh, bnh binh, gia dInh lit s5 và nguôi
có cOng bang nhng vic lam thit thirc thông qua: Qu9 "Dn n dáp nghia", xây
dixng nhà tInh nghia, vi.thn cay tInh nghra, s tit kim tInh nghia, chäm soc b, me
1it s' già yu cô dan, con 1it s m coi, phing dumg Ba mc Vit Nam anh hung.
Tir näm 2007 den näm 2017, cà nuc dã dóng gop xây dirng Qu5 "Dn an,
dáp nghia" han 3.48 1 t' dng, trong do, qu Trung uang han 4 1,36 t dng, qu
dja phuang han 3.440,4 t' dông; xây drng gAn 90.000 nba tInh nghia, si:ra chüa
gân 75.000 nba tInh nghia vOi tong trj giá gân 12.200 t' dông; tng gân 159.000 s
tjM kim tmnh nghTa trj giá gân 95 5.000 t' dông.

Thirc hin Quyt djnh sO 22/2013/QD-TTg, ChInh phñ dã cap cho cc dja
phuang trên 2.450 t' dng d h trçi cho 80.000 h gia dInh ngithi có cong khó khãn
v nba a; 100% các mc Vit Nam anh hung duct các dun vj nhn phng duOiig;
98% xã, phumg lam tt cOng tác Thucmg binh - Lia sS, 97% ngithi có cong vai
cách mang có m1rc sng bang hoc cao hun mirc sng ngui dan no'i cu tri.
- Ban than thu'ang binh, bnh binh, gia dInh chInh sách, ngui có cOng vâi
cách mang cQng n 1'trc phn d.0 vucjn len tth thành nhng tm guong tiêu biêu,
din hinh nhân t mói trong các lTnh virc cüa dai sng xa hi.
3. Cong tác tim kilm, quy tip hài cat 1it s9, xây dy'ng, tu bi nghb trang,
cong trinh twó'ng nim 1it sj dwçrc chá tr9ng và dzt du'rc két qua tich crc
- Dáng, Nba nuc Va quân di dc bit quan tam lãnh do, chi do và tang
cuang quan h hqp tác quôc tê trong vic tim kiêm, quy t.p hài cot lit s5. Nba
rnxóc dâu tu nâng cap các trung tam giám dnh ADN ciia các b, ngành nhäm day
nhanh viêc xác dinh danh tInh hài cot liêt s5.
- Các cp, các ngành, dia phuong, dun v dã tIch circ trong viêc phát hin,
quy tp m 1it s5 và ghi danh, ghi cong 1it s.
- Cong tác thông tin, tuyên tmyn phiic vi cOng tác tim kim, quy tp hài c&
1it s cia tio si.rc lan tOa trong các tang lrp nhân dan.
- Bng phtrang pháp thrc chrng, phuong pháp giám dnh AND, các co quan
chiirc näng cia quy tip, lay mâu hài cot 1it s, sinh phâm than nhân 1it si, phân
tich hang chic nghIn trung hçp, gop phân phic v tIch circ cho cOng tác tim kiêm
hài cot lit s thai gian qua.
Thai gian qua, Ca nixac cia tim kiêm, quy tp duc 939.462 hài cM 1it s'; an
tang tai 3077 nghia trang trong Ca nuâc.
- Vic xay dxng, tu b6 nghia trang, cOng trinh tu&ng nim lit sS duçc các
cap, các ngánh chü trng và cia d?.t duct nhüng kêt qua cii the.
Hin câ nuâc có 9.637 cOng trinh ghi cOng 1it s', bao gôrn dài tuang nim,
nhà bia'ghi ten lit s, nghTa trang lit s. Nhiêu cong trInh trô thành cong trinh
van hóa, có giá trj ye m' thut, giáo dc truyên thông: Nghia trang Din Biên
Phi.'i, Nghia trang 1it s Truang Son, Nghia trang Duang 9, Den 1it s Ben
Du.TYc, Khu tithng nim lit s thanh niên xung phong ti ngã ba Dông Lc;
Truông BOn, tinh Ngh An...
III. Phát huy thành tkru dtt thry'c, khc phic hn ch bat cp, tiép tc
dy minh cong tác thu'o'ng binh, 1it s và ngu*i có cong vói cách mng trong
giai doin hin nay
Nghj quyêt Dai hi d.i biêu toàn quôc 1n thir XII cüa Dàng cia xác dinh:
"Thc hin chInh tot chInh sách chám soc ngwài CO cong trên co sO' huy dç5ng mçi
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nguón 1itc xã h5i ké't hçrp vài nguón lyc cia Nhà rn.thc; báo dam ngzthi có cong có
m&c sing tic trung blnh trà len". D dat ducc mic tiêu nay, cn tp trung thirc hin
t& mt s nhim vi giài pháp sau:
- Các cp, các ngânh cn chi dao thuc hiên tot các chü truang, chInh sách uu
dãi khác v lcinh t - xã hi di vfxi ngithi co công, dc bit quan tam dn cong tác
giáo dc dào tio, dy ngh& tto vic lam cho ngithi có cong và con em cüa h9; gilip
di thit thrc v v.t ch.t và tinh than di vói các d& tuçmg chInh sách, nht là di
tugng cOn nhiu khó khãn d ph.n du dn näm 2020 dat 100% h ngithi có cong
có mirc sng b.ng hoac cao han mirc sng trung bInh cüa cong dng dan cu fbi CU
trii. Dng thO'i, tin hành rà soát, b sung và hoàn thin h thng các chInh sách u'u
dãi di vâi ngu&i có cong cho phü hçip vi tInh hInh cüa dt rnthc. Thirc hin dan
chO, cong khai, minE bach mi chInh sách v ngui có cong.
- Lam tot han cong tác tu bô, ton tao các nghia trang4 lit s9 và cong tác tim
kiêm, quy tp hài cot lit s, xác djnh danE tInh lit s9, thông báo và tao diu kiin
cho các gia dInh nguôi than den thäm viêng. Tiên hành so tng kk, riit kiñh
nghirn, phát hin và nhân rng nhtrng tQp th, cá nbân din hInh tiên tin trong
cong tác thuang binh, 1it s9 và ng.thi có công; qua do thCic d.y các phong trào
an dáp nghTa", "Toàn dan chAm soc ngi.thi có cOng vói nu'óc" phát trin rng
khp, di vào chiu sâu và dem 'a hiu qua thi& thic; dng'thOi biu throng nhiing
t.rn guong thuang binh, bnh binh và ngthi có cOng tiêu biu.
- Dy manE và thirc hin tat vic lap, xét duyt ha so thumg xuyên; tp trung
giài quyt ha so d nghj xác nhn ng.thi có cong cOn tan d9ng, nht là nh&ng ha so
dã duct xác l.p trong nhimg giai doan truc day nhung chua ducic xem xét giài
quyt do chua bâo dam thu tijc, coi day là nhim viii quan tr9ng.
- Tao mi diu kin thun li d các thuang binh, bnh binh, gia dInh lit s'
và ngui có cong tip tic phát buy chI tr lrc t1r ci.thng, phát trin san xut, cãi
thin di sang và tham gia các boat dng xä hi, gop ph.n tIch ciic vào six nghip
xây drng quê huong dt nrnfrc vôi phuong châm "Nba nrnc, nhân dan và nh[ng
ngithi ducic hithng chInh sách uu dãi cñng phn du".
- Dy manh tuyên truyn truyn thang yêu nuóc và dao nghia "Uang nuóc
nh nguan" trong các tang ló'p nhân dan, nht là trong th h tré, lam cho mi
ngu0i nhn thüt sâu sc và trân tr9ng tn an cOng lao to lan cüa các anh hung lit s9 va nhüng ngui có cOng vai nuac; bin nhn thirc và tInh cam tat dp do
thành hành dng thit thirc gop phn thrc hin tat chInh sách uu dãi nguii có
cOng vOi cách mng.
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IV. Mt s hot dng chinh trong dp k nim 70 nãrn Ngày Thuxng
binhLiêts5
1. T chiirc L k' nim 70 näm ngáy ThuGng binh Lit s9 quy mô cap quôc
gia váo ngày 27-7-20 17 ti Thñ do Ha Ni. Danh nghia th chirc Lé k nim: Ban
Chtp hành Trung uang Dáng, Quc hi, Chü tjch nuc, ChInh phñ, Uy ban
Trung ucing Mt trn T quc Vit Nam và thánh ph Ha Ni do thânh ph Ha
Nôi chi1i tn.
2. T chirc Hôi nghi biu diicrng ngu6i có cOng vii cách mng tiêu biêu toàn
quc vào ngày 26-7-20 17 ti thành ph6 Ha Ni. Bô Lao dng, Thuong binh và Xã
hôi chü trl thi.xc hiên.
3. T chirc cu truyn hmnh (trrc tip trên VTV 1) tn an các anh hirng 1it s',
thiicmg binh, bnh binh và ngithi có cOng vói cách mng ti 5 diem câu Ha Ni,
thành ph H Chi Minh, Quâng Tn, Din Biên và Thai Nguyen vào lüc 20h00'
ngày 27-7-20 17. Dài Truyn hInh Vit Nam chü trI thirc hin.
4. T chic ! dâng hucing va thp nn tn an các anh hing 1it s5 tai các
nghia trang 1it s trên toàn quc vào 1ic 20h00' ngày 26-7-2017 do Trung rcmg
Doàn TNCS H Chi Minh chü trI thuc hin.
ch1rc hoat dng tn an 1it s' quân tInh nguyen Via Nam tai Lao và
Campuchia vào trung tun tháng 7-2017. DEli sü quán Vit Nam t?i Lao và
Campuchia chü trI thirc hin.
5. T

6. T chiirc L tuing nim cac chin s hy sinh trong Nba th d quôc ti các
tinh, thành ph Co nhà tti d quc.
7. T chi'rc k' nim truyn thng 45 nàm si.r kin Thành c Quáng Trj vã
chu'cing trInh ngh thut "Linh thiêng Thành ct". Hi Chin s5 Thành cô Quâng
Tn nära 1972 chü trI th.rc hiên.
8. Phát dng vn dng, xây dirng Qu Dn on dáp nghia Trung uang. Ban
Thung trrc Uy ban Trung uong Mt trn T quc Vit Nam chü tn thirc hin.
9. Xây dung phim tài 1iu k niêm 70 nàm Ngày Thuang binh Lit s5'. Hang
phirn Tài 1iu và Khoa hpc Trung ucmg thixc hin.
10. T chirc lien hoan van ngh vi chü d "Màu hoa dO" trong doàn viên
thanh niên; phát dng phong tào mi doàn vién thanh lien, m6i can b cong chic
ngành Lao dông, Thiwng binh và Xã hi lam mt vic t&, giiip d It nhât 01 gia
dinh, 01 ngu?i có cong vOi cách mng nhrn tn an các anh hñng ha s 1 và ngithi có
cong vii cách mng. Trung lrnng Doàn TNCS H Chi Minh chO tn thrc hin.
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11. To chirc cuc thi sang tác am nhc v d tài Thuong binh - Lit s. Bô
Van boa, The thao và Du ljch chii tn thuc hiên.
12. Phát dng cuc 4n dtng sang tác các th 1oi truyn ngn, truyn tho,
bñt k, hi kg...; th chi.rc bInh ch9n các tác phrn van h9c ton vinh nguOi có cong
vó!i cách rn1ng. Hi Nhà van Vit Nam chü trI th'çrc hin.
13. To chtrc thäm hOi, tang qua các gia dInh chInh sách và các trung tam
nuôi throng, diu duOng nguôi có cong vói cách mng. B Lao dng ThuGng binh
và Xã hôi chii trI thuc hiên.
14. Tp trung rà soát, giâi quyt h sc cOn tn dng sau chin tranh, phn
du dn ht nàm 2017 giâi quyt can bàn dôi v&i ho sa d ngh cong nhn 1it s,
thumg binh, nguôi huàng chInh sách nhu thuo'ng binh. Bô Lao dng Thuang binh
va Xã hôi, Bô Quc phOng chü tn thirc hin.
15. Tip tc trin khai vic h trçl nguâi có cong vâi each mng có khó khän
ye nhà theo Quyêt djnh so 22/2013/QD-TTg ngày 26 tháng 4 nàm 2013 cüa Thu
tuing ChInh phü, phn du dn ht näm 2018 giài quyt düt dim vic h trq theo
kM qua rà soát. B Xây drng chü trI thrc hin.
16. Tip tc dy mnh cOng tác rà phá born rnIn; tim kim, quy tp hài cM
1it s9, dng th?yi dy nhanh tin d xác djnh danh tInh hài cM ijét s cOn thiêu
thông tin. Bô Quc phOng chü tn thirc hin.
17. Tuyên truyên phô biên chü trucmg, &thng kM cña Dàng, chInh sách pháp
1ut cta Nhà nuOc v uu dâi ngi.thi có cOng v6i each mng; guang din hInh
ngi.thi tM vic t& trong cong tác ngu?i cO cOng vâi each mng; ngui cO cOng
vugt khó yuan len lam kinh t giOi; các tp th& don vj, xã, phung lam t& cOng
tác thuang binh, 1it s. B Thông tin và Truyn thông chü trI thirc hin.
BAN TUYEN GIAO TRUNG UQNG

