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BÁO CÁO
Tổng kết, rà soát việc công nhận ngƣời có công với cách mạng
trên địa bàn huyện Đak Pơ (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020)
Thực hiện Công văn số 1493/SLĐTBXH-NCC ngày 05/11/2020 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc tổng kết, rà soát việc công nhận người có
công với cách mạng, UBND huyện báo cáo kết quả tổng kết, rà soát việc công
nhận người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đak Pơ, cụ thể như sau:
I. Tình hình triển khai thi hành việc công nhận ngƣời có công với cách
mạng.
Để triển khai có hiệu quả việc công nhận người có công với cách mạng theo
Pháp lệnh ưu đãi Người có công trên địa bàn huyện, trên cơ sở văn bản hướng dẫn
của cơ quan chuyên môn cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan tham mưu ban hành các văn bản
hướng dẫn thi hành các chính sách cho từng đối tượng cụ thể để việc công nhận
người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công đảm bảo đúng
đối tượng, kịp thời, chính xác.
(đính kèm biểu tổng hợp số liệu công nhận người có công cách mạng)
II. Thực hiện quản lý nhà nƣớc về công tác thực hiện việc công nhận
ngƣời có công với cách mạng.
1. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản
lý nhà nƣớc về công tác thực hiện việc công nhận ngƣời có công với cách
mạng
- Cấp huyện: Giao 01 công chức phụ trách lĩnh vực người có công kiêm lĩnh
vực bảo trợ xã hội. Việc kiêm nhiệm 02 lĩnh vực lớn của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đôi lúc gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ vì 02 lĩnh
vực trên đều đòi hỏi tính chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng.
- Cấp xã: Mỗi xã, thị trấn có 01 công chức phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội, trong đó, có việc quản lý, thi hành các chế độ chính sách
cho các đối tượng người có công trên địa bàn.
2. Công tác phổ biến, tuyên truyền thủ tục, hồ sơ công nhận ngƣời có
công với cách mạng:
- Từ năm 2013 đến 30/6/2020, đã tăng cường tuyên truyền phổ biến các
chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên và quan
trọng được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo. Trong đó,

việc phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách mới đối với người có
công luôn được triển khai kịp thời, cụ thể thông qua hệ thống thông tin loa, đài
hoặc các buổi tuyên truyền do các Hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã phối hợp thực
hiện.
- Phối hợp với UBMTTQVN huyện và các hội đoàn thể đã ban hành nhiều
kế hoạch tuyên truyền, phố biến các nội dung về thủ tục, hồ sơ công nhận người có
công với cách mạng theo Pháp lệnh người có công đến hội viên của mình trên toàn
huyện, góp phần giải quyết chế độ kịp thời cho các đối tượng người có công trên
địa bàn huyện. Ngoài ra, tại các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, cán
bộ Hội đã lồng ghép nhiều nội dung của Pháp lệnh ưu đãi người có công để phổ
biến đến người dân.
3. Công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý nhà nƣớc và nghiệp vụ thực
hiện việc công nhận ngƣời có công với cách mạng: Tham dự theo Chương trình,
kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.
4. Công tác hƣớng dẫn nghiệp vụ trong quá trình công nhận ngƣời có
công với cách mạng:
Thông qua các lớp tập huấn về hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người
có công nói chung và hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình công nhận người có
công với cách mạng nói riêng do các cơ quan cấp trên tổ chức đã giúp cho cán bộ
công chức phụ trách Lao động - TB&XH ở các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ. Việc
thực hiện công nhận người có công với cách mạng ở các cấp luôn chú trọng đến
việc đảm bảo theo đúng thủ tục đã quy định, cấp xã thực hiện việc xác nhận chi
tiết theo từng hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động – TB&XH huyện, sau đó Phòng
chuyển đến Sở Lao động - TB&XH tỉnh giải quyết và có phiếu xử lý cho từng
trường hợp cụ thể.
5. Tình hình tuân thủ pháp luật về công tác công nhận ngƣời có công
với cách mạng:
Việc thụ lý và giải quyết các hồ sơ của Người có công luôn được các cấp
chính quyền quan tâm và thực hiện nhanh chóng. Khi phát sinh hồ sơ, UBND cấp
xã luôn thực hiện đúng theo quy định, thời gian theo quy định của TTHC trong
lĩnh vực NCC đảm bảo hồ sơ của người dân được giải quyết kịp thời, đảm bảo
công khai, minh bạch, đúng đối tượng không để xảy ra tình trạng khiếu kiện,
khiếu nại của người dân.
Tuy nhiên, quá trình giải quyết gặp nhiều vướng mắc do một số hồ sơ
không đủ căn cứ pháp lý để giải quyết; đối các trường hợp mất giấy tờ gốc, giấy tờ
liên quan đến giải quyết chế độ thì việc xác nhận của cơ quan cũ gặp nhiều khó
khăn do cơ quan đó đã giải thể từ lâu hoặc hồ sơ không được lưu trữ tại cơ quan
mới.
6. Công tác phối hợp, quản lý nhà nƣớc về việc công nhận ngƣời có
công với cách mạng:
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Công tác phối hợp, quản lý nhà nước về thực hiện công nhận người có công
luôn được quan tâm như: việc xác minh thông tin theo yêu cầu của cơ quan liên
quan cũng được thực hiện nhanh chóng, chính xác các thông tin theo yêu cầu.
Đồng thời liên hệ thường xuyên với Phòng Người có công của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện tốt việc công nhận người có công với cách
mạng để đảm bảo quyền lợi cho người dân.
III. Đánh giá nội dung công tác công nhận ngƣời có công với cách mạng
1. Ƣu điể m:
Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐCP tiếp tục thể hiện sự tôn vinh, tri ân và đền ơn, đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước
và nhân dân đối với những người có công với cách mạng, đã bổ sung và mở rộng
thêm đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo
kịp thời của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người
có công, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP nên về cơ bản huyện đã thực hiện tốt, đầy
đủ, kịp thời việc công nhận người có công với cách mạng theo các chế độ chính
sách đối với Người có công được quy định trong pháp lệnh ưu đãi người có công.
Thông qua việc công nhận người có công với cách mạng, giúp UBND các
xã, thị trấn nắm được tình hình, số lượng và kết quả thực hiện công tác công nhận
người có công với cách mạng từ đó rút được kinh nghiệm để thực hiện ngày càng
tốt hơn.
2. Hạn chế, bất cập:
- Hiện vẫn còn có các đối tượng thực chất có tham gia kháng chiến làm hồ
sơ đề nghị công nhận để được hưởng chế độ chính sách, nhưng bị mất các giấy tờ
bản gốc liên quan nên khăn rất nhiều trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
- Có một số đối tượng làm hồ sơ đề nghị công nhận người có công nhưng
khi đối chiếu tên, năm sinh theo các giấy tờ thời điểm đó thì lại khác hoàn toàn với
giấy tờ nhân thân đang quản lý hiện tại, do vậy khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ đòi hỏi
cần phải xác minh những nơi đơn vị cấp giấy tờ trước đó thì có nơi giải thể, người
tiền nhiệm lúc đó đã chết hoặc chuyển đi nơi khác,...do đó hồ sơ giải quyết mất rất
nhiều thời gian, nhất là các đối tượng người đồng bào DTTS.
- Công chức phụ trách lĩnh vực người có công tại cấp xã, cấp huyện thường
xuyên thay đổi, còn thiếu kinh nghiệm trong giải quyết chế độ cho đối tượng nên
đối lúc hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ đề nghị chưa chính xác, phải kê khai nhiều
lần, kéo dài thời gian giải quyết.
3. Đề xuất:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội nên có giải pháp cụ thể đề giải quyết các trường hợp đã mất hết giấy
tờ gốc liên quan đến việc công nhận chế độ chính sách.
- Đề xuất thêm các chế độ, chính sách cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá, cụ
thể: cấp thẻ BHYT, quà của Chủ tịch nước và chế độ điều dưỡng theo quy định.
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- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để các công
chức thi hành chính sách, pháp luật người có công ở cấp huyện, cấp xã được bồi
dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, đồng thời, có cơ hội để giao
lưu, học hỏi và trao đổi các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách
người có công tại địa phương.
- Có văn bản hướng dẫn, triển khai khi Trung ương có văn bản mới liên
quan đến lĩnh vực người có công.
Trên đây là, báo cáo tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách
mạng trên địa bàn huyện Đak Pơ. UBND huyện Đak Pơ báo cáo để Sở Lao động TB&XH theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng LĐ-TBXH huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

“để b/c”

Nguyễn Trường
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BIỂU BÁO CÁO
Số liệu công nhận ngƣời có công với cách mạng
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 285 /BC-UBND ngày19 /11/2020
của UBND huyện Đak Pơ)
(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2020)

TT

Đối tƣợng

1
2

Liệt sĩ
Truy tặng Bà mẹ Việt
Nam anh hùng
Thương binh, người
hưởng chính sách như
thương binh
Bệnh binh
Người hoạt động kháng
chiến bị nhiễm chất độc
hóa học
Người hoạt động cách
mạng, hoạt động kháng
chiến bị địch bắt tù, đày
Người hoạt động kháng
chiến giải phóng dân tộc,
bảo vệ Tổ quốc và làm
nghĩa vụ quốc tế (Là
những người tham gia
hoạt động kháng chiến
được tặng thưởng Huân,
huy chương
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4
5

6

7

8

Số đối tƣợng đã thụ
lý hồ sơ

Ghi chú

0
04

04

01

01

0

0

0

0

16

16

124

124

Người có công giúp đỡ
cách mạng
Tổng cộng:

Số đới tƣợng
đã đƣợc công
nhận

21

15

166

160
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06 trường hợp
không thuộc
nhóm đối tượng
NCC

