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COÂNG TAÙC CHAÊM SOÙC THÖÔNG BINH, GIA ÑÌNH LIEÄT SÓ,
NGÖÔØI COÙ COÂNG ÔÛ QUAÛNG TRÒ
Lê Thị Tường Anh

Q

GV. Khoa Nhà nước - Pháp luật

uảng Trị là một trong những sách người có công, 1.032 Bà mẹ Việt Nam
địa phương luôn gương mẫu, anh hùng. Trên mảnh đất này là nơi yên

đi đầu trong công tác chăm nghỉ của 52.508 liệt sĩ tại 72 nghĩa trang liệt
sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang lớn cấp quốc
công với cách mạng. Thấm nhuần đạo lý gia là nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và
truyền thống cao đẹp “Uống nước, nhớ
nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”,
trong những năm qua, công tác này đã được

Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân
dân quan tâm, chung sức đồng lòng làm dịu
đi những hy sinh mất mát của những người,

nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, là địa chỉ hàng
năm của biết bao đồng chí, đồng đội và
đồng bào ở mọi miền đất nước đến tưởng

niệm, tri ân.
Trong những năm qua, Tỉnh đã giải
quyết được 2.530 trường hợp đối tượng

những gia đình đã hiến dâng máu xương và hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước,
cuộc sống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trong đó đã thực hiện hoàn thành việc giải
và xây dựng Tổ quốc.
quyết hồ sơ tồn đọng thương binh, liệt sỹ và
Trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc,
Quảng Trị là vùng đất gánh chịu hậu quả
hết sức nặng nề không thể một sớm, một

trợ cấp đối với 57 trường hợp mới được suy
tôn liệt sỹ, 166 trường hợp công nhận
thương binh, giải quyết trợ cấp hàng tháng

33.000 hộ gia đình hưởng chế độ chính

và giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho

chiều khắc phục được. Dân số chỉ chưa đầy
63 vạn người nhưng có tới 18.841 liệt sĩ,
11.045 thương binh, 3.083 bệnh binh, hơn

cho 173 đối tượng là người tham gia hoạt
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa
học, 31 người có công giúp đỡ cách mạng
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2.103 người tham gia hoạt động kháng
chiến, người có công và thân nhân của

theo nguyện vọng của gia đình. Trung tâm
đón tiếp thân nhân liệt sỹ đã đón tiếp, phục

phí vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
năm 2010 được 7,6 tỷ đồng, trong đó xây
dựng được 160 căn nhà tình nghĩa với số

mộ liệt sỹ, đón tiếp, phục vụ 495 đoàn thân
nhân, gồm 1.620 người đến di dời hài cốt
liệt sỹ về quê và đón tiếp 5.370 thân nhân đi

người có công. Các hoạt động đền ơn đáp
nghĩa và chăm sóc người có công tiếp tục
được quan tâm, đạt kết quả cao. Tổng kinh

tiền 5 tỷ 352 triệu đồng, tu sửa 45 nhà của
đối tượng chính sách với số tiền 318 triệu
đồng, tặng 271 sổ tiết kiệm tình nghĩa với

vụ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt
sỹ ở các nghĩa trang cho 2.140 đoàn, gồm
6.680 người đến thăm viếng và tìm kiếm

tìm mộ liệt sỹ.
Có thể khẳng định rằng, sự quan tâm,
chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với

số tiền 305,5 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh, các những người có công với cách mạng là chủ
cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội trương và việc làm nhất quán, thường
tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà xuyên của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Công

cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết tác chăm sóc các đối tượng chính sách nói
nguyên đán và các ngày lễ. Ngành Lao chung, chăm sóc thương binh liệt sỹ nói
động-Thương binh và Xã hội đã chuyển riêng đã có chuyển biến rõ rệt và đạt được
quà của Chủ tịch nước đến tận tay cho trên những kết quả rất cơ bản, đời sống vật chất
20.047 người có công và các đối tượng tinh thần của người có công từng bước
chính sách với số kinh phí quà tặng trên 7 được nâng lên. Một trăm phần trăm gia
tỷ 398 triệu đồng.
Đối với công tác mộ và nghĩa trang
liệt sỹ, Sở và các địa phương đã chú trọng

đình chính sách đã có mức sống bằng hoặc
cao hơn mức sống trung bình của cộng
đồng dân cư nơi cư trú. Bên cạnh những cố

hỗ trợ 6 tỷ 950 triệu đồng, nguồn vận động
từ các doanh nghiệp hỗ trợ 1 tỷ 540 triệu
đồng. Tổ chức lễ tiếp nhận, an táng 192 hài

điều kiện chiến tranh, một số hồ sơ lưu trữ
ở nhiều địa phương bị thất lạc, vì vậy việc
xác nhận để xét hưởng chế độ đối với người

nâng cấp, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ
xuống cấp với kinh phí đầu tư là 8 tỷ 490
triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương

cốt liệt sỹ an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ.
Giải quyết gần 500 trường hợp di chuyển
hài cốt liệt sỹ từ nghĩa trang liệt sỹ về quê

gắng và kết quả đạt được, công tác thương
binh liệt sỹ ở Quảng Trị còn một số tồn tại,
vướng mắc cần được khắc phục đó là: do

có công còn gặp không ít khó khăn. Ở một
số cơ sở xã, phường, nhất là ở các xã
nghèo, việc chăm lo đời sống, hỗ trợ nhà ở,
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giải quyết việc làm cho con em các gia đình
thương binh, liệt sỹ, các đối tượng chính

tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước,
lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

có công đối với cách mạng trong thời gian
qua ở Quảng Trị có thể rút ra một số kinh
nghiệm bước đầu như sau:

vững như quan tâm đến dạy nghề, tạo việc
làm, giúp đỡ phát triển sản xuất kinh doanh.
Chăm lo giáo dục, đào tạo cho con em

truyền thống “ Uống nước, nhớ nguồn”;
làm cho mọi người hiểu rõ tầm quan trọng,
ý nghĩa chính trị, xã hội và đạo lý của việc

trung tuyên truyền cổ vũ những tấm gương
thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong
lao động, học tập, làm kinh tế và hoạt động

sách và gia đình người có công còn nhiều
Ba là, tập trung nguồn lực giúp đỡ
khó khăn.
các gia đình chính sách còn nhiều khó khăn,
Từ thực tiễn công tác chăm sóc người cải thiện cuộc sống một cách thiết thực, bền

Một là, các cấp ủy, chính quyền,
đoàn thể các cấp cần đặc biệt quan tâm làm
tốt công tác vận động, giáo dục đạo lý

thực hiện tốt công tác ưu đãi, chăm sóc
thương binh, liệt sĩ và người có công; thực
hiện công tác này với phát triển kinh tế-xã

thương binh, gia đình liệt sĩ và người có
công để tiếp nối truyền thống cha anh trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập

văn hóa, xã hội.
Có thể nói, sự quan tâm, động viên
thường xuyên, kịp thời của cộng đồng đối

hội bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm của với người có công, đặc biệt là các đối tượng
mình
thương binh, gia đình liệt sĩ là hết sức cần
Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác thiết, góp phần làm vơi đi những đau
tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh xã hội thương, mất mát, tạo điều kiện để họ vượt
hóa công tác chăm sóc người có công, làm qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
cho mọi người nâng cao nhận thức và trách
Để đền đáp xứng đáng với sự hy sinh
nhiệm; xác định rõ thực hiện tốt công tác
này là nghĩa cử cao đẹp của mỗi công dân
và của toàn xã hội. Tiếp tục phát động sâu

lớn lao của hàng triệu thương binh, liệt sĩ,
trách nhiệm của mỗi chúng ta phải làm tốt
hơn nữa, thường xuyên hơn nữa công tác

các gia đình chính sách, đồng thời qua đó

phần xây đắp những giá trị cao đẹp trong
đời sống tinh thần của xã hội.

rộng và vững chắc phong trào “ Đền ơn đáp chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình
nghĩa”, và các phong trào tình nghĩa để có liệt sĩ và người có công, xứng đáng với
thêm nguồn lực chăm sóc tốt hơn đời sống truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp

