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  ỦY BAN NHÂN DÂN	                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH VĨNH LONG		                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	  ---------			                     ----------------------------------------	
    Số: 13/2004/CT-UB			TX  Vĩnh Long, ngày 07 tháng 6 năm 2004


CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc hoàn thành dứt điểm hồ sơ tồn đọng
khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

Việc khen thưởng thành tích tham gia hoạt động kháng chiến và có công giúp đỡ cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ, chống Pháp và trước cách mạng tháng 8 năm 1945, đã được Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện từ năm 1982. Cuối năm 1982 tỉnh Cửu Long được Viện Huân chương chọn làm điểm cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tính đến nay Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành tốt công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, tuy nhiên vẫn còn số hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm; có nhiều nguyên nhân khác nhau, song chủ yếu là chính sách khen thưởng chưa có chế độ ưu đãi thỏa đáng và kịp thời; Hồ sơ đề nghị khen thưởng chưa đầy đủ xác nhân thành tích; Thành tích tham gia kháng chiến và có công giúp đỡ cách mạng chưa đủ tiêu chuẩn khen thưởng theo Điều lệ qui định.v.v...
Thực hiện Chỉ thị 26/2003/CT-TTg, ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hoàn thành việc giải quyết tồn đọng công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Thời gian kết thúc vào ngày 31/12/2004;
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ thị :
1. Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ đủ tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước khen thưởng, bảo đảm không để sót đối tượng có đủ tiêu chuẩn và điều kiện khen thưởng, cũng không khen sai, khen nhầm, khen trùng, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình khai man thành tích, xác nhận thành tích sai sự thật, gây khó khăn cho việc xem xét đề nghị Nhà nước khen thưởng;
2. Những huyện có số lượng hồ sơ tồn đọng nhiều, nên sử dụng thêm cán bộ có kinh nghiệm và am hiểu về chính sách khen thưởng kháng chiến, giúp đỡ cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng thực hiện tốt chính sách. Thông báo rộng rãi bằng nhiều phương tiện thông tin để mọi người đều được biết;  
3. Những trường hợp thành tích ít đã được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen về thành tích giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến rồi, nay không đặt vấn đề cho làm hồ sơ lại, nhằm mục đích nâng mức khen lên Huy chương để được hưởng trợ cấp ưu đại. 
4. Những trường hợp xét khen thưởng lần này, phải là những hồ sơ thực sự có thành tích, đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo qui định ghi trong Điều lệ khen thưởng của Hội đồng Nhà nước ban hành và là những trường hợp chưa khen lần nào. 
5. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện, thẩm định và tổng hợp hồ sơ đề nghị về UBND tỉnh, thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng trước ngày 30/7/2004, để tỉnh tổng hợp trình Chính phủ cho kịp thời gian Thủ tướng Chính phủ đã qui định;

6. Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long, có trách nhiệm xem xét thành tích từng hồ sơ, đối chiếu với tiêu chuẩn của Điều lệ qui định, giúp cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng các huyện, thị xã tổng hợp từng mức khen, từng đối tượng khen thưởng theo đúng Chính sách và đúng tiêu chuẩn.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thường trực HĐ Thi đua Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.
											        	         				            		           KT CHỦ TỊCH UBND TỈNH
							            	PHÓ CHỦ TỊCH    
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã;
- Thường trực Tỉnh ủy. (Báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu 3.16.

							           Đã ký: Phạm Văn Đấu                                                            




