
  

 XÃ HÀM PHÚ LÀM TỐT CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ VÀ 
NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG NĂM 2022 

 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), 

UBND xã Hàm Phú tổ chức đưa thân nhân gia đình liệt sĩ viếng nghĩa trang Liệt sỹ 

Tỉnh, dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã và tổ chức họp mặt các thương 

binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã để tưởng 

nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm 

chiến đấu, anh dũng hy sinh, biết ơn các thương binh, bệnh binh đã cống hiến một 

phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 

nhất đất nước, cũng như trong cộng cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát huy truyền thống chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng, Đảng, chính quyền 

và nhân dân Hàm Phú ra sức khắc phục 

hậu quả của chiến tranh để lại, đồng thời 

tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ 

cho sản xuất cũng như phục vụ đi lại của 

nhân dân.  

Toàn xã có 153 liệt sỹ, trong đó 

liệt sỹ chống pháp 12 liệt sỹ, chống mỹ 

137 liệt sỹ, bảo vệ tổ quốc 04 liệt sỹ. Gia 

đình liệt sĩ có 127 hộ. 

Cấp ủy, chính quyền luôn quan 

tâm theo dõi chế độ chi trả trợ cấp cho 

gia đình chính sách kịp thời, đúng tiêu 

chuẩn trong năm, không để xảy ra hiện 

tượng sai sót. Tổng số người chính sách 

được hưởng trợ cấp hàng tháng là150 người, chiếm tỷ lệ 0,6% so với số dân với 

tổng số tiền chi trả tiền trợ cấp hàng 

tháng 256.449.000 đồng. Nhân dịp tết 

nguyên đán Nhâm Dần, UBND xã tổ 

chức thắp hương tại nghĩa trang tỉnh, 

ngoài ra được sự chỉ đạo của UBND 

huyện, đảng ủy, UBND xã đã vận động 

các nhà hảo tâm trên địa bàn xã tặng quà 

tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ 

cận nghèo hộ khó khăn để bà con có đủ 



  

điều kiện vui xuân đón tết. Vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương 

cũng như các cơ quan ban ngành, đoàn thể từ Trung ương, Tỉnh, Huyện tặng quà 

các gia đình nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo, học sinh khuyết 

tật với tổng trị giá công tác cứu trợ nhân đạo là 659.800.000 đồng. Chủ Tịch Nước 

tặng quà cho đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng tuất liệt 

sỹ, thân nhân thờ cúng liệt sỹ với số tiền 51.800.000 đồng, UBND tỉnh tặng quà 

cho đối tượng thương binh,  bệnh binh, người có công cách mạng tuất liệt sỹ, thân 

nhân thờ cúng liệt sỹ, đối tượng hưởng một lần với tổng số tiền 271.600.000 đồng. 

UBND huyện thăm tặng quà cho đối tượng bệnh binh, thương binh nhân dịp tết 

nguyên đán 03 phần trị giá 3.000.000 đồng. 

Nhân kỷ niệm 47 năm giải phóng quê hương Hàm Thuận, UBND huyện 

tặng 03 phần quà trị giá 3.000.000 đồng. Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, 

Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, thân nhân 

thờ cúng liệt sĩ với tổng số tiền 62.100.000 đồng, UBND huyện thăm tặng 3 phần 

quà trị giá 3.000.000 đồng đồng. 

Xác định công tác đền 

ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ 

thường xuyên cần có sự 

quan tâm chỉ đạo kịp thời. 

Từ đó cùng với nhiệm vụ 

lãnh đạo phát triển kinh tế - 

xã hội, công tác đền ơn đáp 

nghĩa luôn được triển khai 

xuống địa bàn khu dân cư, 

vận động nhân dân tham gia 

thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định và được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Trong năm đã vận động nhân dân đóng góp quỹ ĐƠĐN được 18 triệu/18 triệu đạt 

100% kế hoạch huyện giao.  

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã lập danh sách đề nghị điều dưỡng tập 

trung và tại gia đình 42 người trong đó điều dưỡng tại nhà 30 người, điều dưỡng 

tập trung 12 người. 

Trong năm 2022, UBND huyện đã công nhận 42 người công dân kiểu mẫu 

và 13 gia đình cách mạng gương mẫu.  

Phong trào phụng dưỡng đỡ đầu cho các gia đình chính sách được cấp ủy, 

chính quyền quan tâm, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đã nhận phụng 

dưỡng cho 07 gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ VNAH. Ngoài ra còn thường 

xuyên thực hiện việc chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách như: tổ chức họp 



  

mặt nhân ngày 27/7, ngày lễ lớn, ngày tết cổ truyền của dân tộc thăm tặng quà cho 

các gia đình chính sách neo đơn khó khăn, người có công khi ốm đau bệnh tật. Tổ 

chức thăm hỏi phúng điếu những người thuộc diện chính sách khi qua đời.  

 Những kết quả đạt được trong công tác chăm lo cho gia đình cách mạng của 

xã là một cố gắng lớn của đảng, chính quyền và nhân dân trong xã. Kết quả đó có ý 

nghĩa sâu sắc đối với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xoa 

dịu nổi mất mát và hạn chế bớt khó khăn cho thân nhân và gia đình chính sách, 

động viên vươn lên  trong cuộc sống.  

 

 

 

 

 


