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Số: 09/2006/CT-UBND

Phủ lý, ngày 21 tháng 3 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg
Của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện kết luận của Bộ chính trị tại Thông báo số 186/TB-TW ngày
01/06/2005. Thủ tướng chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg về
chế ñộ chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước.
Việc thực hiện chính sách nói trên có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc thể hiện
sự quan tâm của ðảng, Nhà nước ñối với người có công lao trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ. Song quá trình triển khai thực hiện sẽ có những khó khăn phức tạp vì
người ñược hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg gồm nhiều ñối
tượng, liên quan ñến nhiều ngành, thời gian ñã lâu hồ sơ lưu trữ không còn nhiều, ñòi
hỏi phải triển khai ñồng bộ, khẩn trương cụ thể, chặt chẽ.
ðể thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị và Quyết ñịnh số 290/2005/QðTTg, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Cấp uỷ, chính quyền các cấp và các cơ quan, ban ngành liên quan có trách
nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến tuyên truyền quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ
và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương ñến cơ sở thôn xóm, tổ dân
phố ñể nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, nội dung chế ñộ chính sách của ðảng và Nhà nước
ñối với những người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2. Giao cho Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng Thương binh Xã
hội; Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai
thống nhất trong toàn tỉnh.
3. Trên cơ sở Ban chỉ ñạo và Hội ñồng chính sách thực hiện Quyết ñịnh 47 tiếp
tục thành lập Ban chỉ ñạo và Hội ñồng chính sách thực hiện Quyết ñịnh số 290 ở các
cấp. Thành lập bộ phận giúp việc ở cấp tỉnh và tổ chức tư vấn ở cấp huyện, thị xã, xã,
phường, thị trấn làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh ñạo, chỉ ñạo tổ chức
thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg.

