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Kính gửi: - Ủy ban Nhân dân huyện, 

      - Đảng ủy cơ quan Mặt trận - Đoàn thể huyện, 

       - Hội Cựu chiến binh huyện, 

       - Huyện Đoàn, 

       - Cơ quan Quân sự huyện, 

       - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 

      - Đảng ủy 11 xã. 

      

Thực hiện Công văn số 4178-CV/TU ngày 17-4-2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường quản lý hoạt động cựu quân nhân trên địa bàn 

thành phố, Thường trực Huyện ủy yêu cầu: 

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn 

thể chính trị xã hội huyện và 11 xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận 

động, tập hợp lực lượng cựu quân nhân trên địa bàn huyện hoạt động có hiệu quả. 

2- Hội Cựu chiến binh huyện chủ trì, phối hợp với Cơ quan Quân sự huyện, 

Huyện Đoàn, các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, theo dõi về công tác vận 

động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ ở cơ sở. Xây 

dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp hoạt 

động cho các ban liên lạc, câu lạc bộ cựu quân nhân theo Thông tư liên tịch số 

127/2007/TTLT-BQP-CCBVN ngày 24-8-2007 về hướng dẫn vận động, tập hợp 

cựu quân nhân tham gia ban liên lạc, câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở và Hướng 

dẫn số 45/HD-CCB ngày 10-3-2014 về hướng dẫn công tác vận động, tập hợp cựu 

quân nhân ở cơ sở. Định kỳ hằng năm, phối hợp khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả 

hoạt động theo chương trình đã ký kết. 

3- Cơ quan Quân sự huyện thường xuyên nắm chắc và cung cấp số lượng 

quân nhân xuất ngũ hằng năm về địa phương cho Hội Cựu chiến binh huyện; có kế 

hoạch thực hiện vận động lực lượng quân nhân xuất ngũ tham gia sinh hoạt ở câu lạc 

bộ cựu quân nhân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dự bị động viên, tham gia đóng góp 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. 
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4- Huyện Đoàn có kế hoạch phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tích cực 

vận động đoàn viên là cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cựu quân nhân, 

chi đoàn khu dân cư, làm nòng cốt trong việc củng cố hoạt động các chi đoàn ở thôn 

vững mạnh. Tạo điều kiện giới thiệu cấp ủy phát triển Đảng đối với những cựu quân 

nhân là đoàn viên ưu tú. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan đào tạo nghề, 

giới thiệu việc làm, giúp đỡ cựu quân nhân ổn định đời sống. 

5- Ủy ban Nhân dân huyện căn cứ các quy định liên quan chỉ đạo các xã cân 

đối nguồn kinh phí hoạt động, bố trí cho Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên các 

xã để hỗ trợ hoạt động cho ban liên lạc cựu quân nhân các xã. 

6- Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

Nhận được Công văn này, đề nghị cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên,      
- Lưu VPHU. 
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