
Bình Dương chú trọng công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 

 

TTĐT- Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các gia đình chính 
sách, người có công. Đây được coi là nhiệm vụ thường xuyên, qua đó thể hiện sự tri ân 
sâu sắc đối với những người đã hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Chăm lo đời sống người có công  

Theo thống kê, hiện Bình Dương đang quản lý trên 60.000 hồ sơ người có công (NCC), trong đó có gần 9.000 NCC được 

hưởng trợ cấp thường xuyên. Trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn chú trọng công tác "Đền ơn đáp 

nghĩa", huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, NCC với nhiều hình thức phong phú, thiết thực 

như: chăm sóc sức khỏe NCC, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng thăm, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng 

sổ tiết kiệm,… 

Tỉnh đã cân đối ngân sách mua bảo hiểm y tế hàng năm cho vợ (hoặc chồng) của thương bệnh binh đã hết tuổi lao động, 

con thương bệnh binh, con liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đã hết tuổi lao động. Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương bệnh binh nặng 

được chăm sóc sức khỏe theo chế độ khám chữa bệnh cán bộ trung cao. 100% Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được 

các tổ chức, cá nhân phụng dưỡng đến cuối đời với mức hỗ trợ hàng tháng từ 400 nghìn đến 1 triệu đồng, các thương 

bệnh binh nặng và các gia đình liệt sĩ khác có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu chăm sóc... Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ chi 

phí tang lễ cho gia đình khi NCC từ trần với mức trung bình khoản 15 đến 25 triệu đồng cho một trường hợp. 

Năm 2015, nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ, tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho 56.331 

lượt đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Trong năm, tỉnh đã xây mới 49 căn và sửa chữa 266 căn nhà 

tình nghĩa với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. 

Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, NCC với tổng số 

tiền trên 72 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương tặng quà cho 17.843 đối tượng, tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng (mức 

200.000 đồng và 400.000 đồng, tùy đối tượng); ngân sách tỉnh tặng quà cho 47.003 lượt đối tượng, tổng kinh phí trên 65 tỷ 

đồng (trong đó mức chi cao nhất là 3,5 triệu đồng đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, chồng Mẹ Việt Nam anh hùng; thấp nhất 

là 1 triệu đồng đối với NCC hưởng trợ cấp một lần). 



Bên cạnh đó, đoàn lãnh đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành đã 

đến tận nhà để thăm, tặng quà và chúc tết 45 người có công tiêu biểu thường xuyên đau ốm, bệnh tật do tuổi cao, sức khỏe 

yếu với tổng số tiền là 90 triệu đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thăm và tặng 

quà Tết cho 27 Trung tâm, với số tiền 195 triệu đồng. 

 
 

Ông Trần Thanh Liêm (bìa phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và tặng quà Tết Bính Thân 2016 các gia 

đình chính sách trên địa bàn TX.Thuận An 

Hàng năm, tỉnh đều tổ chức trao tặng trang thiết bị nôị thất cho gia đình của Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách 

nghèo từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh đã tổ chức bàn giao 06 căn 

nhà tình nghĩa (trị giá 80 triệu đồng/căn) gồm 03 căn taị xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng), 03 căn ở TX. Thuâṇ An (P.An 

Thaṇh, P.An Phú và xã An Sơn); bàn giao 06 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 60 triệu đồng do công ty TNHH Lốp Kumho Việt 

Nam tài trợ. Ngoài ra, tổ chức bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa tại phường Uyên Hưng và xã Vĩnh Tân (TX.Tân Uyên) với 

tổng kinh phí 430 triệu đồng (trong đó Quỹ Nghĩa tình Chiến Khu D tặng 60 triệu đồng, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình 

Dương tặng 80 triệu đồng); tặng 18 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 9 triệu đồng. 

Tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

Thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã thường xuyên tổ chức tìm kiếm và qui tập đưa hài cốt liệt sĩ vào an táng ở các nghĩa 

trang liệt sĩ. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2015), tỉnh đã quy tập hơn 100 

hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 3 và các đơn vị phối hợp thuộc Sư đoàn 9 - Bộ Tư lệnh Miền hy sinh vào đêm 21/11/1965 tại 

làng 10, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng và long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt  sĩ 

huyện Dầu Tiếng. 



 
 

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh 

Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 301 ngày 

27/2/2015 của Cục NCC, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt 

sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, Sở đã tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Lao động, Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã, thành phố những nội dung cơ bản của cuộc điều tra. Hiện Sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát và nghiệm thu 

phiếu điều tra, đến nay đã nghiêṃ thu phiếu taị 5 huyện, thị xã thu nhận 4.129 phiếu điều tra đủ thông tin về liệt sĩ, thân 

nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo yêu cầu của Cục NCC. Dự kiến công tác này sẽ hoàn thành trước ngày 31/7/2016 nhằm xây 

dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu thông tin, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý và thực hiện các chính sách đối với liệt sĩ theo quy định.  



 
 

Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Tuấn Anh 

Song song đó, hệ thống các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh luôn được chỉnh trang, nâng cấp; các phần mộ liệt sĩ được tu bổ 

theo hướng bền vững và thường xuyên được chăm sóc sạch đẹp để xứng đáng là những công trình văn hoá truyền thống 

cách mạng mang tính giáo dục cao. Công tác quản lý nghĩa trang luôn được cải thiện để phục vụ nhu cầu tìm kiếm và thăm 

viếng mộ liệt sĩ. 

 


