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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, huyện Trà Cú  

là An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 
 

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An 

toàn khu; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ; 

Căn cứ Công văn số 3327/UBND-NC ngày 03/8/2022 của Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc rà soát, tiếp tục lập hồ sơ đề nghị công 

nhận xã An toàn khu và triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn các xã An 

toàn khu. 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú ban hành kế hoạch lập hồ sơ đề nghị công 

nhận xã An toàn khu (ATK) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Công nhận xã ATK để ghi nhận công lao, ghi danh các địa danh lịch sử, 

thể hiện sự tri ân tập thể và Nhân dân các xã có công lao to lớn trong các thời kỳ 

kháng chiến, thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống 

yêu nước cho các thế hệ, phát huy tinh thần cách mạng của Nhân dân địa 

phương; bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cho các xã ATK, thể hiện sự quan tâm 

của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân vùng căn cứ cách mạng, tạo điều kiện 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong vùng căn cứ cách 

mạng và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, du lịch trên địa bàn các xã được công 

nhận. 

2. Yêu cầu: 

Bảo đảm sự thống nhất chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các 

cấp, có sự phối hợp chủ động, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong quá trình thực hiện. Rà soát toàn bộ các đơn vị hành chính cấp xã trên địa 

bàn huyện có các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến tiêu chí xác định xã 

ATK, vùng ATK; căn cứ các tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK 

theo đúng quy trình thủ tục quy định. 



2 
 

   

II. NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1.  Ban Chỉ đạo huyện: 

Thành lập Ban Chỉ đạo huyện và Tổ Giúp việc thực hiện Quyết định  

số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm:  

- Trưởng Ban chỉ đạo là lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Phó Trưởng Ban chỉ đạo là Trưởng Phòng Nội vụ; 

- Các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.  

- Thành phần Tổ giúp việc gồm các công chức chuyên môn của các cơ 

quan thành viên Ban Chỉ đạo. 

Phòng Nội vụ tham mưu, trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành 

lập Ban Chỉ đạo huyện và Tổ Giúp việc trong quý IV/2022. 

2. Rà soát xã có tiêu chí xã ATK: 

Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đối chiếu 

với các tiêu chí xác định xã ATK, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện các tiêu chí 

đạt được; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện rà soát, kiểm tra các tiêu chí đạt 

được của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh cho ý kiến 

để lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK.  

Thời gian hoàn thành trong quý IV/2022. 

3. Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK: 

Sau khi có ý kiến của Ban chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ 

sơ theo quy định tại Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Cụ thể:  

- Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc lập hồ sơ khoa học đề nghị 

công nhận xã ATK trong giữa quý I/2023. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành thẩm định và trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh vào cuối quý I /2023. 

- Ban Chỉ đạo huyện (Phòng Nội vụ) tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

tổ chức thẩm định, hoàn thành hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý 

II/2023. 
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4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ xã ATK: 

Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, Ban Chỉ 

đạo huyện (Phòng Nội vụ) giúp Ủy ban nhân dân huyện gửi hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định.  

Thời gian hoàn thành cuối quí II/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm thực hiện: 

a) Ban Chỉ đạo huyện có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn việc lập hồ sơ đề 

nghị công nhận xã ATK theo đúng tiêu chí, quy trình thủ tục quy định.  

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện, có trách nhiệm làm 

đầu mối phối hợp hoạt động hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các 

cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo phân công công chức có chuyên môn phù 

hợp tham gia Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo. 

b) Căn cứ nội dung nhiệm vụ của kế hoạch, Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, địa phương có liên quan 

tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định. 

c) Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các địa phương có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện nội dung kế hoạch; hướng dẫn cấp xã thực hiện đảm bảo thống 

nhất, chặt chẽ. Kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương lập dự toán kinh phí, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phân bổ 

kinh phí theo quy định hiện hành. 

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định số 897/QĐ-TTg và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện; thành lập 

Hội đồng thẩm định cấp huyện (Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, tham 

mưu) để thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK theo đề nghị của Ủy ban 

nhân dân cấp xã. Đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị 

công nhận xã ATK trên địa bàn cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà 

nước hiện hành. 

e) Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổ chức thực hiện Quyết định số        

897/QĐ-TTg và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, căn cứ các tiêu chí xác 

định xã An toàn khu, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đề nghị công nhận và 

thực hiện quy trình thủ tục, hồ sơ theo quy định. 
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2. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK do ngân 

sách đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Trên đây là kế hoạch lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK trên địa bàn 

huyện Trà Cú, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan nghiêm túc thực hiện. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh đến Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Nội vụ) để được xem xét, hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.  
 

 
 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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