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BÁO CÁO 

Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng 

 

 I. Tình hình triển khai thi hành việc công nhận người có công với 

cách mạng 

 1. Việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

công nhận người có công với cách mạng. 

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng 

UBND huyện Đức Thọ đã ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND  ngày 04/7/2013 

về tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 27/4/2014 về triển khai tổng rà soát và thực 

hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Chỉ đạo Phòng 

LĐTBXH, phối hợp các ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các nội dung chính 

sách ưu đãi người có công; Thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công cấp 

huyện, xã với các thành phần theo quy định. 

 2. Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành công nhận người có công 

với cách mạng 

 - Triển khai thực hiện Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 

của Ủy nam thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu 

đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013 ND-CP ngày 09/4/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh 

ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 

22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy 

định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người 

có công với cách mạng và thân nhân; Thông tư số 28/TTLT/BLĐTBXH- 

BQP…. Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ đã có những văn bản cụ thể để hướng 

dẫn thực hiện để triển khai kịp thời các nội dung về chế độ chính sách đối với 

người có công, thân nhân NCC, thân nhân liệt sĩ. 

Văn bản triển khai hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục hồ sơ công nhận 

người có công với cách mạng mang tính đồng bộ, có sự phối hợp, thống nhất 

liên ngành và hạn chế được sai phạm trong quá trình thực hiện. Đồng thời giải 

quyết những hồ sơ tồn đọng theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo thực hiện 

kịp thời, đúng, đủ chế độ cho đối tượng NCC và thân nhân. 

 II. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác thực hiện việc công nhận 

người có công với cách mạng 

 1. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về công tác thực hiện việc công nhận người có công với cách mạng: 



 - Số lượng công chức chuyên trách phụ trách lĩnh vực người có công cấp 

huyện là 01 người, cấp xã 01 người;  

- Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện gồm các có đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối làm trưởng ban, Trưởng phòng LĐTBXH 

huyện làm phó ban, thành viên gồm cơ quan Tổ chức nội vụ, Công an, Quân Sự, 

Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội TNXP. Ban Chỉ đạo xác nhận người 

có công cấp xã thành phần tương tự. 

- Về cơ bản hoạt động của Ban trong công tác công nhận người có công 

với cách mạng mang tính phối hợp để soát xét các văn bản, giấy tờ liên quan đến 

các hồ sơ xác nhận người có công, trong đó có phân công nhiệm vụ và trách 

nhiệm của từng thành viên trong quá trình tham gia ý kiến về việc xác nhận hồ 

sơ người có công. 

 - Về cơ bản cơ cấu tổ chức cấp huyện và cấp xã về phụ trách người có 

công nói chung và công tác công nhận người có công trong thời gian qua đã có 

sự tham gia của các ban, ngành liên quan, hạn chế được những sai phạm trong 

thụ lý và giải quyết hồ sơ.  

2. Công tác phổ biến, tuyên truyền thủ tục, hồ sơ công nhận người có 

công với cách mạng 

- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi, kịp thời các chính sách ưu đãi người 

có công nói chung, thủ tục hồ sơ công nhận người có công với cách mạng nói 

riêng sau khi Pháp lệnh có hiệu lực; Cùng với các Nghị định, thông tư, văn bản 

hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH, của liên bộ, các cấp, ngành nhằm phổ biến đến 

đội ngũ làm công tác xác nhận NCC của 28/28 xã, thị trấn và nhân dân nói 

chung, Người có công và thân nhân nói riêng nắm được hệ thống chính sách ưu 

đãi của Đảng và Nhà nước qua hệ thống truyền thanh các đơn vị xã, thị và Đài 

truyền thanh huyện. Đồng thời triển khai tập huấn giải đáp một số quy định mới 

sau khi Pháp lệnh được ban hành, có một số điều chỉnh theo các Nghị định, 

thông tư để công chức và đội ngũ tham gia Ban Chỉ đạo xác nhận Người có công 

cấp huyện, xã nắm bắt để trong quá trình chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định. 

 3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ thực hiện 

việc công nhận người có công với cách mạng: 

 - Công chức LĐTBXH cấp huyện và 28/28 đơn vị xã, thị trấn đã được 

tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nghề CTXH và triển khai thực hiện 

Pháp lệnh do Sở LĐTB &XH tổ chức. Cấp huyện trong giai đoạn đã triển khai 

04 buổi tọa đàm, trao đổi nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi người có 

công, thành phần là công chức LĐTBXH của 28/28 xã, thị và Ban xác nhận 

người có công cấp huyện, xã, và các thành phần có liên quan, với số lượng 

người tham gia trên 600 người. 

 4. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình công nhận người có 

công với cách mạng: 

- Từ 2013 đến 2020, đã thụ lý 196 hồ sơ xác nhận Danh hiệu “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng”, với kết quả là 189 Bà mẹ đã được công nhận danh hiệu “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng”; 237 hồ sơ xét công nhận Cán bộ tiền khởi nghĩa và Lão 

thành cách mạng; Tiếp nhận trên 15 hồ sơ xét công nhận liệt sĩ (kết quả 8/15 hồ 



sơ đủ điều kiện và được công nhận), 21 hồ sơ  xét công nhận chế độ thương 

binh, người hưởng chính sách như thương binh (có 3/21 hồ sơ đủ điều kiện 

thuộc thẩm quyền giải quyết), 157 hồ sơ đối tượng chất độc hóa học trực tiếp và 

gián tiếp (123/157 hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết). 

 5. Tình hình tuân thủ pháp luật về công tác công nhận người có công với 

cách mạng: 

 - Quy định thủ tục hồ sơ, thời gian và quy trình thực hiện các bước theo 

quy trình ISO của ngành Lao động TBXH từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Thực 

hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính trên hệ thống công báo điện tử cũng 

như thiết lập hệ thống quy trình ISO, hồ sơ tiếp nhận qua trung tâm hành chính 

công với thủ tục giấy tờ, phiếu hẹn kết quả, và giấy bàn giao nghiệp vụ…. đảm 

bảo theo quy định. Việc giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tuân thủ chặt 

chẽ và nghiêm túc hơn quy định về thời gian các bước, trình tự, số lượng căn cứ 

theo yêu cầu của mỗi thủ tục hồ sơ, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, thiếu 

trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, cố ý làm trái trong quá trình thực hiện chế 

độ chính sách đối với người có công (thời gian để lập danh sách niêm yết công 

khai nơi cư trú, Thời gian để xem xét, giải quyết từng cấp, từng đơn vị…. không 

để tồn đọng hồ sơ). Căn cứ hồ sơ bám sát theo quy định để hướng dẫn người có 

công và thân nhân hoàn thiện, bổ sung kịp thời, đầy đủ nên việc xác định, thẩm 

định chất lượng hồ sơ ngày càng hiệu quả và nhanh gọn hơn. 

 - Các văn bản quy định liên ngành phối hợp trong việc xác lập các giấy tờ 

liên quan nên tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng thủ tục hồ 

sơ của các cơ quan nhà nước cũng có chất lượng cao hơn. Và trên thực tế hồ sơ 

được xác lập trên cơ sở phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị nên góp phần hạn chế 

được sai sót không đáng có. 

 - Các điều, khoản, mục quy định chi tiết, rõ ràng chức  năng , thẩm quyền 

xác nhận hồ sơ, giấy tờ nên việc tuân thủ pháp luật được các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân nghiêm túc thực hiện. Và cũng bởi quy định rõ ràng nên hạn chế được 

lạm quyền, sách nhiễu hay gây phiền hà cho hồ sơ xác nhận người có công. 

 8. Công tác phối hợp quản lý nhà nước về việc công nhận người có công 

với cách mạng được thể hiện ngày càng chặt chẽ, thống nhất, kịp thời và trách 

nhiệm. Các cơ quan nhà nước có liên quan như cơ quan ngành dọc của ngành 

Lao động TBXH từ trung ương đến địa phương; các cơ quan, đơn vị quân sự 

(Bộ quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, huyện, các đơn vị quân 

đội trực thuộc BQP .v.v…); Bộ y tế, các đơn vị trực thuộc ngành y tế, Bộ 

GTVT, Các Hội, Tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương, UBND các 

tỉnh, huyện, xã…. Đã có sự phối hợp cũng như thể hiện trách nhiệm của mình 

trong quá trình thực hiện giải quyết các hồ sơ xác nhận người có công đúng chức 

năng, thẩm quyền quy định. 

 

 



 III. Đánh giá nội dung công tác công nhận người có công với cách 

mạng 

1.Ưu điểm 

- Cùng với Pháp lệnh sửa đổi và Các nghị định, thông tư hướng dẫn công 

tác người có công ngày càng hoàn thiện và có tính đồng bộ, thống nhất, chặt 

chẽ, rõ ràng. Đó là căn cứ quan trọng để đội ngũ làm công tác chính sách  ưu đãi 

người có công nói chung và thực hiện việc công nhận người có công với cách 

mạng có kim chỉ nam trong việc giải quyết vấn đề liên quan chế độ NCC. Nó 

cũng thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục 

thực hiện chính sách đãi ngộ đối với những người đã trực tiếp cống hiến xương 

máu cho độc lập tự do của Tổ quốc cũng như thân nhân của họ. Đồng thời với 

các chính sách đã thực hiện có thêm những sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện 

hơn hệ thống chính sách ưu đãi người có công, giải quyết các chế độ đảm bảo 

công bằng, khách quan hơn, làm đúng chế độ chính sách và không để sót đối 

tượng. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NCC và thân 

nhân của NCC, giúp họ ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và 

Nhà nước để tiếp tục cống hiến cho đất nước. Tính đến cuối năm 2020 98% hộ 

gia đình chính sách người có công có mức sống trên trung bình so với mức sống 

dân cư trên địa bàn huyện.  

- Công tác công nhận NCC với cách mạng ngày càng được giải quyết kịp 

thời, chính xác, khách quan hơn cùng với hệ thống văn bản quy định thủ tục, hồ 

sơ rõ ràng, công khai (hồ sơ công nhận người có công của trường hợp tồn đọng 

hậu chiến tranh và một số mới trong thời bình).  

- Hệ thống văn bản ngày càng hoàn thiện, quy định rõ ràng, hướng dẫn chi 

tiết, dễ hiểu, dễ thực hiện, phạm vi đối tượng theo quy định thể hiện tinh thần 

không bỏ sót đối tượng cũng như hạn chế sai phạm bằng các quy định mở nhưng 

rất chặt chẽ, thiết thực. 

 2. Hạn chế, bất cập 

Bên cạnh đó công tác công nhận người có công còn những khó khăn nhất 

định. Nguyên nhân nhìn từ góc độ người làm chính sách đều có yếu tố khách 

quan và chủ quan. Khách quan là do bản thân NCC và thân nhân NCC không bổ 

sung được các căn cứ giấy tờ gốc để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Do bị thất 

lạc, mất giấy tờ, bão lụt bị trôi, hư hỏng.v.v…Đồng thời, các đơn vị tham gia cũ 

đã bị giải thể, không có số liệu, danh sách lưu trữ… dẫn đến không có danh sách 

để chứng nhận cho việc bị thương, hy sinh của người có công. Ít nhiều có những 

trường hợp đang bị thiệt thòi do các nguyên nhân khách quan đó.  Nguyên nhân 

chủ quan là do hệ thống chính sách ưu đãi người có công vẫn còn có những 

điểm bất cập, cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn, hoàn thiện 

hơn trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, cụ thể là: 

- Thứ nhất: Quy định về thủ tục xác nhận danh hiệu Bà mẹ VNAH còn có 

những phức tạp, rườm rà…. gây khó khăn, cho thân nhân NCC trong quá trình 

hoàn thiện hồ sơ. Thời gian xử lý đối với một số trường hợp khá lâu (do có 



những yếu tố ngoài quy định dẫn đến phải kiểm tra, xác minh nhiều lần), có 

trường hợp thời gian giải quyết quá lâu, đến khi có kết quả thì kê khai hồ sơ đã 

từ trần. 

- Thứ hai: Theo các quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định 

31/2013/NĐ-CP, Điều 1 của Thông tư 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP thì 

trường hợp người đang trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu nếu hy 

sinh do bất kể lý do gì đều được xem xét xác nhận liệt sĩ (và căn cứ để cơ quan 

có thầm quyền căn cứ cấp giấy báo tử là xác định được trường hợp hy sinh là 

trực tiếp chiến đấu hay trực tiếp phục vụ chiến đấu…) cụ thể có trường hợp là 

thanh niên xung phong thuộc đơn vị Giao thông vận tải hy sinh trong trường hợp 

bị địch ném bom vào doanh trại. Việc xác nhận họ có phải là trực tiếp chiến đấu 

hay gián tiếp phục vụ chiến đấu cơ quan chức năng là Sở GTVT không ghi rõ 

trong danh sách trích ngang lưu trữ của đơn vị, mà chỉ ghi chung chung là”hy 

sinh trong trường hợp địch đánh vào doanh trại”. Do đó cơ quan cấp giấy báo tử 

không thể xác nhận được cụ thể trường hợp hy sinh để xác lập hồ sơ công nhận 

liệt sĩ. 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 31 không đề cập đến nhóm đối 

tượng liệt sĩ hy sinh do bị địch bắt tù đày và bị chết. Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư 28/2013/TTLT/BLĐTBXH-BQP, một trong các căn cứ để xác nhận 

liệt sĩ là “danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc 

giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi 

nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu”. Tuy 

nhiên đối với nhóm đối tượng bị địch bắt tù đày ngoài căn cứ giấy tờ là xác nhận 

của cơ quan Công an – Tổng cục An ninh của Bộ Công an về việc phiên hiệu 

các tài liệu do cơ quan mật thám Pháp (việc xác nhận tại thời điểm hiện tại, Giấy 

tờ có ghi nhận bị chết trong tù, không có biên bản đính kèm, không thể phô tô 

bản gốc tài liệu tiếng Pháp). Do đó dẫn đến hồ sơ theo quy định là rất khó. Điều 

này đã dẫn đến việc bỏ sót nhóm đối tượng bị địch tù đày chết trong tù chưa 

được xem xét xác nhận liệt sĩ. 

 3. Đề xuất 

- Về công tác xác nhận liệt sĩ và chế độ liên quan thân nhân:  

+ Tham mưu xin ý kiến bổ sung điều kiện về quy định khi thực hiện thủ 

tục công nhận liệt sĩ đối với trường hợp người hoạt động cách mạng bị địch bắt 

tù đày và chết trong tù. 

+ Tham mưu đề xuất thực hiện cấp thẻ BHYT đối với nhóm đối tượng vợ, 

chồng liệt sĩ tái giá. 

- Về công tác xác nhận Thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh:  Nghiên cứu, bổ sung thủ tục hồ sơ công nhận chế độ thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh đối với những trường hợp có quá trình tham 

gia cách mạng, có bị thương nhưng là ảnh hưởng sức ép bom gây ảnh hưởng sức 

nghe, thần kinh, và gây biến chứng ảnh hưởng sức khỏe. Hiện quy định tại Nghị 

định 31/2013/NĐ-CP và Thông tư 28/2013/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BQP chưa 



có quy định cụ thể về nhóm đối tượng này. Đối với một số trường hợp thuộc 

điều kiện quy định nhưng đơn vị bị giải thể, không thể có danh sách trích ngang 

để xác nhận. Đề nghị có nghiên cứu bổ sung để không bỏ sót nhóm đối tượng 

này. 

- Về xác nhận đối tượng phơi nhiễm Chất độc hóa học:  Đề xuất chính 

sách đối với thế hệ thứ 3 khi ảnh hưởng, phơi nhiễm chất độc da cam từ ông, cha 

(thế hệ cháu) nhưng cần quy định rõ ràng, chặt chẽ, để góp phần hạn chế nỗi đau 

và mất mát của nhóm đối tượng này, cũng như góp phần cải thiện đời sống cho 

họ. 

- Về công tác giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến được 

tặng thưởng huân huy chương: Đề nghị Bộ, ngành liên quan có văn bản bổ 

sung, hướng dẫn chi tiết để việc xác lập các hồ sơ chế độ ưu đãi NCC được cụ 

thể và nhanh gọn hơn, tránh gây phiền hà cho đối tượng. Ví dụ đối tượng đã có 

Huân huy chương, không phân biệt chết trước hay sau 01/01/1995 nếu chưa giải 

quyết trợ cấp 1 lần đều giải quyết trợ cấp 1 lần cho thân nhân. Và việc giải quyết 

chế độ mai táng phí theo NĐ 31/2013 đối với đối tượng Huân huy chương cũng 

nên xem xét đối với những trường hợp chưa được giải quyết 1 lần nhưng có 

bằng Huân huy chương (gia đình, cá nhân) để tránh thiệt thòi. Có những đối 

tượng chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần, đến khi từ trần cũng chưa được giải 

quyết mai táng phí. 

Trên đây là Báo cáo công tác rà soát, công nhận người có công từ 

01/01/2013 đến 30/6/2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động,TB&XH; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo xác nhận NCC huyện; 

- Lưu: VT,LĐTB&XH.                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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