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2.3.2.  Những tồn taị haṇ chế ............................................................................. 82 

2.3.3. Nguyên nhân của tồn taị haṇ chế………………..………………………..85 

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

THANH TRA TRONG LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI 

CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ............................................................. 87 

3.1.  Quan điểm, mục tiêu, định hướng thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng ..................................................... 87 

3.1.1.  Quan điểm ............................................................................................... 87 

3.1.2.  Mục tiêu ................................................................................................... 87 



 

 

iii 

3.1.3.  Định hướng .............................................................................................. 89 

3.2.  Giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng ........................................................... 92 
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3.2.2. Nhóm giải pháp cu ̣thể................................................................................99 

3.2.2.1. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thanh tra viên các 

cấp trong lĩnh trong thực hiện pháp luật người có công.......................................99 

3.2.2.2. Giải pháp về hoàn thiện quy trình thanh tra chính sách người có 

công .................................................................................................................... 101 

3.2.2.3  Giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng ....................................................................................... 102 

3.3.  Một số khuyến nghị về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về ưu 

đãi người có công với cách mạng ......................................................... 104 

3.3.1.  Về chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

CĐHH .................................................................................................... 104 

3.3.2.  Về chính sách đối với liệt sĩ ................................................................... 105 

3.3.3.  Về chính sách đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế 

độ mất sức lao động .............................................................................. 105 



 

 

iv 

3.3.4.  Về chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng .............. 106 

3.3.5.  Một số cơ chế, chính sách khác ............................................................. 106 

3.3.6.  Cần có biện pháp khắc phục hậu quả do tiêu cực trong quá trình 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng .................... 108 

3.3.7.  Kiến nghị đối với cơ quan tham mưu ban hành chính sách pháp 

luật về người có công với cách mạng .................................................... 108 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................ 111 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 116 

 

 



 

 

v 

DANH MỤC BẢNG  

Bảng 2.1. Số lượng và trình độ thanh tra viên lĩnh vực chính sách người có 

công tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016 ................. 42 

Bảng 2.2. Số lượng và trình độ thanh tra viên tại các Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trên cả nước năm 2016 .................................. 43 

Bảng 2.3. Số lượng các buổi tập huấn nâng cao chất lượng thanh tra ngành 

LĐTBXH giai đoạn 2013-2016 ........................................................... 47 

Bảng 2.4. Kết quả thanh tra quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng ở các tỉnh/thành phố giai 

đoạn 2013-2016 ................................................................................... 73 

 

 

DANH MỤC VIẾT TẮT 

LĐTBXH : Lao động - Thương binh và Xã hội 

NCC  : Người có công 

BHXH : Bảo hiểm xã hội 

CĐHH : Chất độc hóa học 

GĐYK : Giám định y khoa 

CHQS : Chỉ huy quân sự 

UBND : Ủy ban nhân dân 

CNXH : Chủ nghĩa xã hội 

 

 



 

 

1 

MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết của để tài 

Ở gãc độ quản lý Nhà nước, các vấn đề xã hội luôn là một trong 

những lĩnh vực phức tạp từ trước đến nay. Đặc biệt là đối với nước ta, nói 

đến vấn đề xã hội thì ngoài những lĩnh vực chung như hầu hết các quốc gia 

khác, còn có một điểm đặc thù đó là việc thực hiện chính sách ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng. Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân 

tộc, hàng triệu người con đã anh dũng hi sinh hoặc để lại một phần xương 

máu của mình nơi chiến trường. Vì vậy việc chăm sóc, ưu đãi với nhóm đối 

tượng này là một chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm, biết ơn của Đảng và 

Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu cho độc 

lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời thể hiện sâu 

sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Theo số liệu rà soát tại 

thời điểm tháng 10 năm 2014, sè ngêi cã c«ng ®· ®îc x¸c nhËn khoảng 

8,85 triệu ngêi, chiếm khoảng gần 10% dân số và hiện nay, toàn quốc có 

trên 1,4 triệu người có công và thân nhân của họ đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng.[26] 

Tuy nhiên, thực hiện chính sách đối với người có công với cách 

mạng là một vấn đề có tính chất lịch sử, những đóng góp của họ cho đất 

nước đã diễn ra cách đây nhiều thập kỷ, trong điều kiện chiến tranh; đến 

nay hồ sơ, giấy tờ bị mất mát, thất lạc nhiều, thiếu chứng cứ để giải quyết. 

Vì vậy, việc xác nhận người có công không thể tránh khỏi những thiếu sót. 

Có người thực sự có cống hiến nhưng không được ưu đãi, ngược lại có 

người không góp công, góp sức lại được thụ hưởng ưu đãi của Nhà nước. 

Trong công tác thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công 

trong những năm vừa qua cho thấy việc kờ khai hồ sơ không đúng sự thật 

để hưởng chế độ ưu đãi người có công diễn ra rất phổ biến. Có thể nói ở 

đâu được thanh tra là ở đó có sai phạm. Đây cũng chính là nguyên nhân 

gây nên những bức xúc, dư luận trong nhân dân thời gian qua. 
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Trước thực tế đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quan 

tâm, đẩy mạnh công tác thanh tra về lĩnh vực này, Lãnh đạo Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Thanh tra toàn ngành tập trung, ưu tiên 

đặc biệt cho công tác thanh tra về người có công, kiên quyết xử lý nghiêm 

đối với c¸c trường hợp man khai, giả mạo hồ sơ, nhằm góp phần đảm bảo 

công bằng xã hội. 

Nhưng trong điều kiện thực tế hiện nay, cho dù Thanh tra toàn ngành 

LĐTBXH đã hết sức cố gắng thì mỗi năm cũng chỉ thanh tra được khoảng 

5 đến 7 tỉnh với 10 đến 14 Phòng LĐTBXH cấp huyện và khoảng 100 x·, 

phêng, thị trấn. Víi sè đơn vị hành từ cấp tỉnh đến cấp xã như hiÖn nay lµ 

63 đơn vị cấp tỉnh, 713 đơn vị cấp huyện và 11.164 đơn vị cấp xã th× con 

sè ®îc thanh tra hµng n¨m chiÕm mét tû lÖ qu¸ nhá, khoảng 10% đối với 

cấp tỉnh, cấp huyện và cha ®îc 1% đối với cấp xã.[26] Mặt khác, nội 

dung thanh tra cũng chưa thực hiện được toàn diện đối với tất cả các nhóm 

đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công mà chỉ tập trung vào 1 số 

nhóm đối tượng trong thực tế có nhiều dư luận, đơn thư phản ánh. Đó là 

cũng chưa kể đến quy trình, phương pháp tiến hành thanh, kiểm tra còn 

chưa thống nhất, mỗi địa phương làm một cách. Đây là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến phần lớn các cuộc thanh tra do cỏc địa phương tiến 

hành về lĩnh vực này chưa đạt yêu cầu về chất lượng. Trong khi đó các 

nhân chứng lịch sử còn lại ngày một ít hoặc trí óc không còn minh mẫn, 

tỉnh táo để cung cấp các thông tin cho các đoàn thanh tra. Nếu chúng ta 

càng chậm trễ thì việc xác minh để loại bỏ những hồ sơ giả mạo, khai man 

sẽ càng trở nên khó khăn. Vì vậy việc thanh tra cần phải tăng cường, tổ 

chức khẩn trương, thường xuyên, liên tục trên diện rộng và không thể chỉ 

trông chờ vào lực lượng, kinh phí có hạn của cơ quan Thanh tra mà phải 

huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đặc biệt là ngành Lao động 

- Thương binh và Xã hội, ngành Quốc phòng và ngành Y tế - Đây là những 

cơ quan trực tiếp liên quan đến quy trình xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ phải 

đảm đương trách nhiệm chính. Ở cấp tỉnh: Sở Lao động - Thương binh và 
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Xã hội, Bộ Chỉ huy quõn sự và Sở Y tế; Ở cấp huyện: Phòng Lao động- 

Thương binh và xã hội, Ban Chỉ huy quân sự và Cơ sở y tế và thậm chí cà 

cán bộ Lao động - Thương binh và xã hội cấp xã phải thực hiện nghiêm túc 

công tác thanh tra mới có thể loại bỏ được những hồ sơ giả mạo, khai man, 

góp phần đảm bảo được sự công bằng trong việc thực hiện chính sách của 

Đảng và Nhà nước. 

Với chức năng giúp Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động, người có công và xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Thanh tra ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội còn trực tiếp tiến hành thanh tra toàn bộ các 

lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của ngành, trong đó lĩnh vực 

người có công, đây là một thách thức lớn đối với các cơ quan Thanh tra 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Với mục tiêu của chính sách ưu 

đãi xã hội đối với người có công với cách mạng Nghị định số 31/2013/NĐ-

CP 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), để đạt được mục tiêu nêu 

trên, đòi hỏi Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần sớm 

nghiên cứu để đổi mới về công tác thanh tra nói chung và thanh tra trong 

lĩnh vực người có công nói riêng. 

Vì vậy chúng tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng thanh tra trong 

lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng” là hết sức 

cần thiết. 

1.2.  Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Trong những năm qua, đã có một số luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, 

công trình nghiên cứu, đề tài khoa học và bài viết liên quan đến thanh tra 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó đáng lưu ý là một số 

công trình sau: "Hoàn thiện pháp luật thanh tra trong giai đoạn hiện nay", 

Luận án tiến sĩ Luật học của Nguyễn Thị Thương Huyền (2009); "Tổ chức 

và hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội, thực trạng 
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và giải pháp", Luận văn thạc sĩ Luật học của Nguyễn Thị Hồng Diệp 

(2009); "Quy trình và phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra chính 

sách lao động", do Nguyễn Xuân Bân chủ biên (2000), Nxb Lao động - Xã 

hội, Hà Nội; "Các điều kiện và giải pháp để chuyển phương thức thanh tra 

theo đoàn sang Thanh tra viên phụ trách vùng", Đề tài cấp Bộ của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội do TS. Bùi Sỹ Lợi chủ nhiệm (2003); "Nâng 

cao năng lực hệ thống thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội", Đề án của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

(2005); "Qua đợt thí điểm Thanh tra viên phụ trách vùng và phát phiếu tự 

kiểm tra tại doanh nghiệp", TS. Bùi Sỹ Lợi (2005), Tạp chí Lao động và 

Xã hội; "Vai trò của thanh tra lao động trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp", TS. Bùi Sỹ Lợi (2006), Tạp chí Lao động và Xã 

hội… Ngoài ra, còn có nhiều bài viết trên các báo, tạp chí và trang website 

cũng phản ánh về vấn đề này… 

Gần đây, trong hội nghị chuyên đề chính sách ưu đãi người có công 

tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2014) về “Trao đổi những 

vướng mắc về thực hiện chính sách ưu đãi người có công” hội nghị đã 

thống nhất quan điểm và chỉ  ra được những tồn tại khó khăn trong quá 

trình thực hiện chính sách an sinh xã hội nới chung và ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng đã phát sinh một số vướng mắc, hạn chế. 

Nguyên nhân là do hệ thống văn bản chồng chéo, có một số điểm mâu 

thuẫn nhau; một số quy định chưa sát thực tiễn khiến việc triển khai gặp 

khó khăn như chế độ đối với người hoạt động kháng chiến, hỗ trợ nhà ở, 

thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp... 

Nghiên cứu của Ngô Ngọc Thắng (2014) với “Chính sách an sinh xã 

hội trong bối cánh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng” được đăng tải trên tạp 

chí lý luận chính trị, số 1 năm 2014. Nghiên cứu này cũng đã tập trung 

nghiên cứu sâu các vấn đề: mô hình tổ chức thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội nói chung và chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng nói riêng và những vấn đề đặt ra, trong đó làm rõ được việc 
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để các chính sách An sinh xã hội ngày càng hoàn thiện thì công tác thanh 

tra, kiểm tra về thực hiện các chính sách An sinh xã hội trong tất cả các lĩnh 

vực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là việc rất quan trọng. 

Trên cơ sở này, các tác giả đưa ra một số kiến nghị về đổi mới, hoàn thiên 

hệ thống chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi xã hội đối với người 

có công với cách mạng trong thời gian tới.   

Điểm chung của các nghiên cứu trên là cùng đưa ra cách tiếp cận về 

thanh tra ngành LĐTBXH khác nhau trong các lĩnh vực ở Việt Nam nói 

chung và những hạn chế, bất cập của việc thực hiện các chính sách ưu đãi 

xã hội đối với người có công với cách mạng hiện nay. Tuy nhiên, có thể 

thấy các nghiên cứu này chưa đề cập đến đóng góp của thanh tra trong lĩnh 

vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng và sự cần thiết của 

công tác thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với 

cách mạng trong việc góp phần hoàn thiện các chính sách An sinh xã hội 

của Việt Nam trong những năm tiếp theo.  

Tính đến nay, có thể khẳng định rằng, ở Việt Nam hầu như chưa có 

công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện và có hệ thống 

về thanh tra tình hình thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có 

công với cách mạng. Trên cơ sở tiếp thu và kế thừa những kết quả đã đạt 

được của các công trình trước đó, đề tài sẽ đưa ra những lý luận cơ bản 

nhất về thanh tra, thanh tra chuyên ngành và thực trạng hoạt động thanh tra 

trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng; phân 

tích, đánh giá, nhận xét hệ thống pháp luật về thanh tra nói chung và pháp 

luật về thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với 

cách mạng nói riêng; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội 

đối với người có công với cách mạng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

về lao động trong bối cảnh hiện nay. 

1.3. Mục tiêu nghiên cứu 

1.3.1. Mục tiêu chung 
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Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng thanh tra, đề tài 

đánh giá thực trạng chất lượng thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng trên phạm vi toàn quốc. Từ đó, đề xuất một 

số giải pháp nâng cao chất lươṇg thanh tra hiệu quả nhất để có thể áp dụng 

trong toàn ngành Lao động - Thương binh và xã hội. 

1.3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Phân tích thực trạng về chất lượng công tác thanh tra trong lĩnh vực 

ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng 

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả, chất lượng thanh tra 

việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để có thể áp 

dụng trong toàn ngành; 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra trong lĩnh vực 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong toàn ngành. 

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các hoạt động thanh tra của các đoàn thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi 

xã hội với người có công với cách mạng. 

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, nhóm tác giả chỉ ghiên cứu 

hoạt động thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội với người có công với cách 

mạng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013-2015. 

1.5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

1.5.1. Cách tiếp cận 

Tiếp cận chính sách: Cách tiếp cận vấn đề của đề tài là nghiên cứu các 

quy phạm pháp luật hiện hành về công tác thanh tra nói chung, thanh tra 

chuyên ngành nói riêng và các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng được quy định trong Luật thanh 

tra, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng qua các thời kỳ, tài liệu 
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nghiên cứu, báo cáo, số liệu thể hiện được thực tiễn triển khai công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực người có công với cách mạng. 

1.5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tổng quan tài liệu: Văn bản chính sách hiện hành; 

các số liệu, tài liệu, liên quan từ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, 

ngành Quốc phòng (đối với việc xác lập hồ sơ thương binh do cơ quan 

quân đội thực hiện), ngành Y tế (đối với việc xác lập hồ sơ điều trị bệnh, tật 

liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học, việc giám định bệnh tật, 

thương tật) v.v. 

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Tổng hợp ý kiến của chuyên 

gia độc lập để xem xét các tồn tại, nguyên nhân, hạn chế trong công tác 

thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Phương pháp phân tích thống kê: Phân tích các số liệu về kết quả 

thanh tra đối với việc xác lập hồ sơ, công tác quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian 

của Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở LĐTBXH các địa phương … để đánh giá 

thực trạng và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng 

phạm vi đối tượng và nội dung thanh tra về lĩnh vực người có công với 

cách mạng trong thời gian tới. 

1.6. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục bảng biểu và 

phụ lục, đề tài được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng công tác thanh tra 

chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chương 2: Thực trạng về chất lượng công tác thanh tra trong lĩnh 

vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng 

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra trong lĩnh 

vực ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 
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CHƯƠNG I 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 

THANH TRA TRONG LĨNH VỰC ƯU ĐÃI XÃ HỘI ĐỐI VỚI  

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

1.1. Cở sở lý luận 

1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

1.1.1.1. Khái niệm chất lượng 

Chất lượng là một thuật ngữ đã tồn tại lâu dài trong lịch sử. Trong 

từng giai đoạn phát triển của xã hội loài người đã xuất hiện nhiều định 

nghĩa về chất lượng. 

Theo tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Á: "chất lượng là mức độ 

phù hợp với yêu cầu người tiêu dùng".[23] 

Theo tiêu chuẩn Pháp: "Chất lượng là tiềm năng của một sản phẩm 

hay dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu người sử dụng".[23] 

Theo J.M.Juran, một chuyên gia về chất lượng nổi tiếng của Mỹ: 

"Chất lượng bao gồm những đặc điểm của sản phẩm phù hợp với nhu cầu 

của khách hàng và tạo ra sự thoả mãn đối với khách hàng."[19] 

Tóm lại, dù tiếp cận theo cách nào thì ‘chất lượng’ cũng phải đảm 

bảo phù hợp với tiêu chuẩn đã được công bố, phù hợp với những đòi hỏi 

của người sử dụng, sự kết hợp cả tiêu chuẩn và đòi hỏi của người sử dụng, 

kết hợp cả tiêu chuẩn và đòi hỏi của người tiêu dùng. 

Hiểu một cách khái quát là “cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con 

người, một sự việc”. Theo cách hiểu như vậy, chất lượng thanh tra trong lĩnh 

vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng được xem xét dưới 

nhiều giác độ khác nhau: 

Thứ nhất, chất lượng thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng được xác định trong mối quan hê ̣ giữa số 
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lượng với vai trò, vị trí và chức năng nhiệm vụ được giao. Tính hợp lý 

được biểu hiện ở sự tinh giảm đến mưc tối ưu. Đảm bảo gọn nhẹ, hoạt động 

có hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, mỗi cá nhân thanh tra viên phát huy đươc̣ 

hết năng lực, sở trường của mình hoàn thành tốt công việc được giao, góp 

phần thúc đẩy cho bộ máy vận hành thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất. 

Thứ hai, chất lượng thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng được thể hiện ở hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của bộ máy chính quyền cấp xã và phụ thuộc nhiều yếu tố như: Năng lực, 

phẩm chất, tính tích cực, tự giác của mỗi cán bộ. Điều kiện cơ sở vật chất, 

tính tổ chức khoa học, tính hợp lý trong hoạt động của bộ máy. Trong đó 

chất lượng hoạt động thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có 

công với cách mạng là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả hoạt động của thanh tra chuyên ngành người có công. 

Thứ ba, chất lượng chất lượng thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội 

đối với người có công với cách mạng là sự tổng hợp chất lượng của từng 

cán bộ thể hiện qua các giác độ sau: 

- Phẩm chất chính trị đạo đức: Đó là quan điểm, lập trường tư tưởng, 

đạo đức lối sống của các thanh tra viên, sự tín nhiệm của nhân dân và uy tín 

của họ trước tập thể, cộng đồng. 

- Trình độ năng lực: Bao gồm trình độ học vấn, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kiến thức về quản lý Nhà nước, quản lý 

kinh tế, sự am hiểu và năng lực thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Khả năng hoàn thành nhiệm vu:̣ Đó là tập hợp khả năng của các thanh 

tra viên như: Khả năng quản lý điều hành, khả năng giao tiếp, khả năng thích 

ứng và xử lý. 

1.1.1.2. Khái niệm thanh tra 

Trong công tác quản lý, khái niệm thanh tra, kiểm tra được sử dụng 

rộng rãi và được sử dụng như một cụm từ đi liền nhau. 
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Theo Từ điển Tiếng Việt, kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để 

đánh giá, nhận xét, từ đó tác động, điều chỉnh hoạt động của con người cho 

phù hợp mục đích đặt ra. 

Thanh tra là sự kiểm tra, xem xét tại chỗ việc làm của địa phương, cơ 

quan, xí nghiệp. Thanh tra còn được dùng để chỉ nghề nghiệp, tên gọi chức 

danh như người làm nhiệm vụ thanh tra, Đoàn thanh tra. 

Như vậy, ở khía cạnh nào đó có thể hiểu, kiểm tra là một nội dung 

của hoạt động thanh tra. Thanh tra, kiểm tra đều nhằm phát huy những 

nhân tố tích cực, phát hiện hoặc phòng ngừa những vi phạm, góp phần thúc 

đẩy và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước. Thanh tra, 

kiểm tra đều phát hiện, phân tích, đánh giá thực tiễn một cách chính xác, 

khách quan, trung thực, làm rõ đúng sai, nguyên nhân dẫn đến sai phạm, từ 

đó đề xuất khắc phục và xử lý sai phạm. 

Thanh tra, kiểm tra là hoạt động mang tính tự thân của quản lý. 

Trong công tác quản lý, mọi cơ quan, đơn vị đều là chủ thể của kiểm tra. 

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể, lực lượng 

vũ trang có trách nhiệm tự kiểm tra hoạt động của mình. Kiểm tra là hoạt 

động có tính chất thường xuyên, liên tục đối với mọi hoạt động quản lý, kể 

cả những hoạt động quản lý có tính chất đơn giản diễn ra hàng ngày nhằm 

phát hiện những yếu kém trong công tác quản lý, kịp thời có các biện pháp 

khắc phục, sửa chữa. Trong khi đó hoạt động thanh tra hướng vào những 

vụ việc có tính chất phức tạp hơn, với yêu cầu kiểm tra tỉ mỉ, toàn diện và 

sâu sắc hơn đối với một vấn đề, hoạt động hay lĩnh vực nào đó của quản lý 

hành chính nhà nước. Thanh tra gắn liền với hoạt động của chủ thể mang 

quyền lực nhà nước. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được trao quyền, 

nhân danh chủ thể quản lý nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm tra, xem xét 

tận nơi, tại chỗ các đối tượng của quản lý để giúp cho quản lý đạt được 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Hoạt động thanh tra được tiến hành trên cơ sở 

quyết định thanh tra của chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

thanh tra.[6] 
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Kiểm tra và thanh tra là hai khái niệm khác nhau nhưng có liên hệ 

qua lại với nhau. Khi tiến hành cuộc thanh tra, thường phải tiến hành nhiều 

hoạt động kiểm tra. Ngược lại, đôi khi tiến hành kiểm tra là để làm rõ vụ 

việc và từ đó lựa chọn nội dung thanh tra. 

Nếu như thanh tra, kiểm tra được coi là các phương thức đảm bảo 

pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước thì giám sát cũng là một trong 

những phương thức này. Giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước 

không có mục đích tự thân mà là một chức năng của cơ quan quyền lực nhà 

nước ở nước ta hiện nay. Dưới góc độ pháp lý, giám sát được hiểu là hoạt 

động kiểm tra toàn diện hệ thống một bộ phận hợp thành quyền lực nhà 

nước, đồng thời cũng là một phương thức thực hiện quyền lực nhà nước, 

bảo đảm cho quyền lực nhà nước được thực thi trong thực tế. Giám sát 

cũng được hiểu là hoạt động xem xét từ bên ngoài đối với toàn bộ hệ thống 

cơ quan nhà nước để đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của cơ 

quan, tổ chức và cá nhân. Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật thì 

giám sát là chức năng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Phạm 

vi giám sát bao gồm toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực 

lập pháp, hành pháp và tư pháp. Phạm vi hoạt động thanh tra là toàn bộ 

hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp.[1] 

Như vậy, chủ thể của hoạt động giám sát và đối tượng bị giám sát 

không cùng nằm trong một hệ thống. Nói cách khác, cơ quan giám sát và đối 

tượng chịu sự giám sát không nằm trong một hệ thống trực thuộc nhau theo 

chiều dọc. Trong khi đó, cơ quan thanh tra, nằm trong hệ thống cơ quan 

hành chính nhà nước và chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh tra đối với 

hoạt động của chính hệ thống cơ quan này. 

Việc phân biệt các khái niệm thanh tra, kiểm tra và giám sát để thấy 

rằng, thanh tra, kiểm tra và giám sát là các phương thức đảm bảo pháp chế 

và kỷ luật trong quản lý nhà nước, trong đó thanh tra là một khâu không thể 

thiếu trong công tác quản lý nhà nước. 
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Ở nước ta, trong các văn bản pháp luật, khái niệm thanh tra ngày 

càng thể hiện rõ ràng hơn về mặt nội dung qua các bản Hiến pháp 1946, 

Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992. Năm 1990, Nhà nước 

ban hành Pháp lệnh Thanh tra, tại Điều 1 Pháp lệnh Thanh tra đã định 

nghĩa thanh tra như sau: 

Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước; 

là phương thức bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý nhà 

nước, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong phạm vi chức năng 

của mình, các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tự kiểm tra việc 

thực hiện các quyết định của mình và việc thực hiện chính sách pháp luật, 

nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, 

nhân dân, tổ chức hữu quan và cá nhân có trách nhiệm (gọi chung là cơ 

quan, tổ chức và cá nhân) nhằm phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử 

lý các vi phạm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành cơ chế 

quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà 

nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân [1]. 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trường Đại học 

Luật Hà Nội - Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội năm 2008 đã đưa ra 

khái niệm thanh tra như sau: 

Thanh tra là một hoạt động chuyên trách do bộ máy thanh tra đảm 

nhiệm, có nội dung là việc kiểm tra, xem xét, đánh giá, kết luận chính thức 

về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý hành chính nhà nước nhằm phòng 

ngừa, xử lý các vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và 

lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực quản 

lý hành chính nhà nước [23]. 

Luật Thanh tra năm 2004 được ban hành thay thế Pháp lệnh Thanh 

tra năm 1990. Tại Điều 4 Luật này quy định: 

Thanh tra nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan nhà 

nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ 
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chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy 

định trong Luật này và các quy định khác của pháp luật. Thanh tra nhà 

nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành [1]. 

Luật Thanh tra vừa được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua 

ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, thay thế Luật 

Thanh tra năm 2004, tại Khoản 1 Điều 3 quy định về thanh tra nhà nước 

như sau: 

Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình 

tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối 

với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và 

thanh tra chuyên ngành [39]. 

1.1.1.3. Khái niệm người có công 

 “Người có công” là một khái niệm xuất hiện trong lịch sử đấu tranh 

lâu dài, anh dũng, bất khuất giành độc lập và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta. 

Khái niệm này xuất hiện rõ nét nhất cùng với sự ra đời của nhà nước Việt 

Nam dân chủ cộng hoà, do Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên. Ngay từ những 

ngày đầu năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào hàng năm 

chọn một ngày để đền ơn đáp nghĩa, ghi nhớ tri ân những người có công 

với Tổ quốc, với nhân dân. Người nói: “Thương binh là những người hy 

sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì 

lợi ích của tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đó chịu ốm yếu, què 

quặt. Vì vậy, tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con 

anh dũng ấy,... Ngày 27 tháng 7 là một dịp để đồng bào ta tỏ lòng hiếu 

nghĩa bác sái và tỏ lòng yêu mến thương binh”. 

Theo nghĩa rộng, người có công là những người thuộc tự nguyện 

hiến dâng cuộc đời mình cho việc đại nghĩa, cho sự nghiệp của đất nước. 

Họ có những đóng góp, những cống hiến xuất sắc phục vụ cho lợi ích của 

đất nước, của dân tộc. Người có công gồm những người không phân biệt 
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tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, nam nữ, tuổi tác, miễn là họ có những hành 

động xuất sắc có lợi cho dân tộc.[24] 

Như vậy, tiêu chí cơ bản để xác định người có công đó là phải có 

đóng góp, cống hiến xuất sắc vì lợi ích của dân tộc. Những đóng góp, cống 

hiến của họ có thể là trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho tổ 

quốc và cũng có thể là trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước,... 

Theo nghĩa hẹp, khái niệm người có công để chỉ những cá nhân 

không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, nam nữ,... có những đóng 

góp, những cống hiến xuất sắc trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám 

năm 1945, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ 

quốc, được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận.[24]   

Ở Việt Nam, người có công với cách mạng là đối tượng được hưởng 

chế độ ưu đãi của nhà nước, được điều chỉnh bởi Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng. Ngoài ra xét về mặt công lao, sự đóng góp cũng có 

nhiều diện được coi là có công nhưng do các văn bản quy phạm pháp luật 

khác điều chỉnh. Như: người được tặng danh hiệu cao quý Thầy giáo nhân 

dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, người được tặng thưởng 

Huân chương cao quý của Nhà nước,... thì sẽ được Luật Thi đua-Khen 

thưởng điều chỉnh. 

Từ những phân tích nêu trên, theo quan điểm của chúng tôi, khái 

niệm người có công được hiểu là: Người có công là người không phân biệt 

dân tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác,... đã có cống hiến sức lực, tài năng, trí 

tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế, được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định 

của pháp luật. 

1.1.1.3. Khái niệm ưu đãi xã hội đối với người có công 

Trải qua các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ để giành 

độc lập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, số lượng người 

có công với cách mạng ở nước ta rất lớn. 
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Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, với truyền thống uống nước nhớ 

nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn giành tình 

cảm trân trọng, tôn vinh, tạo mọi điều kiện để bù đắp phần nào đời sống vật 

chất và tinh thần đối với người có công thông qua các chính sách, chế độ 

ưu đãi phù hợp. Chính sách đối với người có công là đường lối, chủ trương 

của Đảng, nhà nước căn cứ vào nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ cách mạng, 

dựa trên sự phát triển kinh tế-xã hội nhằm ghi nhận công lao, sự đóng góp, 

hy sinh cao cả của người có công. Chính sách ưu đãi người có công phản 

ánh sự quan tâm, trách nhiệm của nhà nước, của cộng đồng, của thế hệ đi 

sau đối với thế hệ cha anh.  

Ưu đãi xã hội đối với người có công là một bộ phận của hệ thống 

chính sách xã hội mà cụ thể là chính sách bảo đảm xã hội. Trong hệ thống 

bảo đảm xã hội ở nước ta hiện nay gồm có ưu đãi xã hội đối với người có 

công, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, cứu trợ xã hội đối với những 

người gặp rủi ro, khó khăn hoặc hiểm nghèo. Đây là sự bảo vệ của nhà 

nước, của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua các biện pháp 

công cộng, trong đó có người có công. Ưu đãi xã hội đối với người có công 

không chỉ là sự bảo vệ, sự giúp đỡ mà còn là sự thể hiện nghĩa vụ, trách 

nhiệm của Nhà nước, của cộng đồng đối với người có công.[23] 

Như vậy, ưu đãi xã hội đối với người có công là sự phản ánh trách 

nhiệm của nhà nước, của cộng đồng thông qua các chế độ đãi ngộ đặc biệt 

để ghi nhận công lao đóng góp, sự hy sinh cao cả của người có công và bù 

đắp phần nào đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công. 

1.1.1.5. Khái niệm chất lượng thanh tra 

Hiểu một cách khái quát là “cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một 

con người, một sự việc”.[18] Theo cách hiểu như vậy, chất lượng thanh tra 

được xem xét dưới nhiều giác độ khác nhau: 

Thứ nhất, chất lượng công tác thanh tra được xác định trong mối quan 

hê ̣giữa số lượng với vai trò, vị trí và chức năng nhiệm vụ được giao. Tính hợp 
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lý được biểu hiện ở sự tinh giảm đến mưc tối ưu. Đảm bảo gọn nhẹ, hoạt động 

có hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, mỗi cá nhân phát huy đươc̣ hết năng lực, sở 

trường của mình hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần thúc đẩy cho 

bộ máy vận hành thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất. 

Thứ hai, chất lượng thanh tra được thể hiện ở hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của bộ máy thanh tra và phụ thuộc nhiều yếu tố như: Năng lực, phẩm 

chất, tính tích cực, tự giác của các thanh tra viên. Điều kiện cơ sở vật chất, 

tính tổ chức khoa học, tính hợp lý trong hoạt động của bộ máy. Trong đó 

chất lượng hoạt động của thanh tra là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH. 

Thứ ba, chất lượng thanh tra là sự tổng hợp chất lượng của từng cán 

bộ thể hiện qua các giác độ sau: 

- Phẩm chất chính trị đạo đức: Đó là quan điểm, lập trường tư tưởng, 

đạo đức lối sống của các thanh tra viên, sự tín nhiệm của tổ chức, nhân dân 

và uy tín của họ trước tập thể, cộng đồng. 

- Trình độ năng lực: Bao gồm trình độ học vấn, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kiến thức về quản lý Nhà nước, quản lý 

kinh tế, sự am hiểu và năng lực thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Khả năng hoàn thành nhiệm vu:̣ Đó là tập hợp khả năng của các thanh tra 

viên như: Khả năng quản lý điều hành, khả năng giao tiếp, khả năng thích 

ứng và xử lý. 

1.1.1.6. Khái niêṃ nâng cao chất lươṇg thanh tra 

Mặc dù khó có thể đưa ra được một định nghĩa về nâng cao chất 

lượng thanh tra mà mọi người đều thừa nhận, song trong những năm qua 

các nhà nghiên cứu cũng cố gắng tìm ra những cách tiếp cận phổ biến nhất. 

Cơ sở của các cách tiếp cận này xem viêc̣ nâng cao chất lượng công tác 

thanh tra  là một khái niệm mang tính tương đối, động, đa chiều và với 

những cuôc̣ thanh tra khác nhau có thể có những ưu tiên khác nhau khi xem 
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xét nó. Ví dụ, đối với công tác thanh tra chính sách người có công thì ưu 

tiên của khái niệm nâng cao chất lượng phải là ở quy trình thanh tra và các 

nguồn lưc̣ phuc̣ vu ̣thanh tra như: con người, cơ sở vâṭ chất, ky ̃năng cứng, 

mềm của cán bô ̣thanh tra…. Còn đối với những đối tươṇg bi ̣thanh tra thì 

laị đánh giá dưạ trên kết quả thanh tra, tính đầy đủ, chính xác và kết quả xử 

lý sau thanh tra….. Do vậy, không thể nói tới nâng cao chất lượng thanh tra 

như một khái niệm nhất thể, nâng cao chất lượng thanh tra cần được xác 

định kèm theo với mục tiêu hay ý nghĩa của nó, và ở khía cạnh này, một 

đoàn thanh tra ở cấp trung ương có thể có chất lượng thanh tra cao hơn so 

với những đoàn thanh tra ở điạ phương và ngươc̣ laị.  

Điều này đặt ra một yêu cầu phải xây dựng một hệ thống các tiêu chí 

rõ ràng, mạch lạc với những chỉ số được lượng hoá, nêu rõ các phương 

thức đảm bảo nâng cao chất lượng công tác thanh tra ở các cấp từ trung 

ương tới điạ phương theo các mốc thời gian. Vâỵ, theo chúng tôi “ nâng 

cao chất lươṇg thanh tra chính sách ưu đãi xã hôị đối với người có công 

với cách maṇg là viêc̣ thưc̣ hiêṇ hoàn thiêṇ quy trình, tổ chức thanh tra 

theo đúng hoăc̣ sớm hơn các mốc thời gian theo các kế hoac̣h, chiến lươc̣ 

và các tiêu chí về nâng cao chất lươṇg thanh tra của ngành đã đề ra” 

1.1.2. Vai trò, vị trí của thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng  

1.1.2.1. Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách về ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng 

Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng 

quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

nói chung và lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng. 

Bản thân hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người 

có công với cách mạng chính là hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước 

của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ chức năng của vốn có 

của mình, thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho 
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Bộ trưởng và các đơn vị cùng cấp trong việc xây dựng chính sách, pháp 

luật, ban hành các quy định theo thẩm quyền, tuyên truyền, phổ biến chính 

sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng. Sau khi văn bản được ban hành có hiệu lực 

trên thực tế thì thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách 

nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực ưu đãi 

xã hội đối với người có công với cách mạng đó để đảm bảo việc triển khai 

thực hiện có hiệu quả.[22] 

1.1.2.2. Thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng góp phần đảm bảo việc thực thi chính sách chính sách ưu 

đãi xã hội đối với người có công với cách mạng một cách thống nhất, nhất 

quán trong hệ thống chính sách an sinh xã hội 

Sau quy trình ban hành chính sách pháp luật là việc tuyên truyền, tổ 

chức thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng. Thông qua công tác thanh tra các cơ quan 

thanh tra các cấp giúp các chủ thể có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính 

sách pháp luật nhận thức đúng chủ trương, chính sách, giúp cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nhận thức chưa đúng hoặc làm chưa đúng thì sửa chữa, khắc 

phục để từ đó đảm bảo việc thực thi chính sách lĩnh vực ưu đãi xã hội đối 

với người có công với cách mạng được thông suốt, đồng bộ, thống nhất từ 

trên xuống, đảm bảo quyền, lợi ích của công dân từ đó đảm bảo nguyên tắc 

chế xã hội chủ nghĩa.[22] 

1.1.2.3. Thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng đảm bảo sự tuân thủ chỉ đạo điều hành của cơ quan cấp trên 

với cơ quan cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện pháp luật và quản lý hành 

chính nhà nước 

Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội gồm nhiều cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức theo 

thứ bậc nhất định từ trung ương tời các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các sở 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
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huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. Với bộ máy các cơ quan nhà nước đồ sộ 

được tổ chức ở các cấp hành chính một trong những yêu cầu đảm bảo nền 

hành chính mạnh đó là bộ máy hành chính phải thông suốt, việc chỉ đạo, 

điều hành được thực hiện nhanh chóng, hệ thống hành chính có kỷ luật, cấp 

dưới tuân thủ cấp trên, mệnh lệnh hành chính được ban hành cần phải được 

tổ chức đồng bộ; cán bộ làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao, tận tụy 

với công việc. Với chức năng của mình, các cơ quan thanh tra ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội làm nhiệm vụ kiểm tra tính thông suốt, đồng 

bộ, kỷ luật của bộ máy hành chính, phát huy nhân tố tích cực, khen thưởng 

cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, xem xét xử lý trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt chức năng, nhiệm vụ, từ đó giúp 

cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp  nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản lý nhà nước.[22] 

1.1.2.4. Thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng hạn chế lạm dụng quyền lực, phòng ngừa vi phạm pháp luật 

của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước 

 Để kiểm soát tính hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước về 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hộ nói chung và lĩnh vực ưu đãi xã 

hội đối với người có công với cách mạng nói riêng, mà cụ thể là thủ 

trưởng cơ quan hành chính kiểm soát chính bộ máy hành chính dưới 

quyền của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý là một yêu cầu 

quan trọng để đảm bảo tính chính đáng của bộ máy hành chính nhà nước. 

Muốn vậy, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm soát các cơ quan thuộc 

quyền quản lý của mình, cán bộ, công chức do mình quản lý còn phải có 

bộ phận, cơ quan chuyên trách thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện nhiệm vụ công vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý 

của mình để từ đó kịp thời phòng ngừa những vi, vi phạm pháp luật của 

cán bộ, công chức đồng thời cũng kịp thời uấn nắn những cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm, cần thiết thì xử lý những vi phạm làm 
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gương cho những người khác không vi phạm, không lạm dụng quyền lực 

của nhà nước vì mục đích riêng.[22] 

1.1.2.5. Thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng đảm bảo cung cấp thông tin phản hồi liên quan đến việc 

thực hiện chính sách pháp luật và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực người có công với cách mạng phù 

hợp với thực tiễn nhằm sử dụng quyền lực nhà nước có hiệu lực, hiệu quả 

Đây là một vai trò quan trọng của cơ quan thanh tra ngành Lao động 

- Thương binh và Xã hội nói chung và lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người 

có công với cách mạng nói riêng, góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước, 

góp phần đảm bảo quyền lực nhà nước được sử dụng một cách đúng mục 

đích, có hiệu lực, hiệu quả ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Thanh tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng 

không chỉ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức đúng pháp luật, sửa 

chữa những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công cụ mà cũng 

thông qua công tác thanh tra, người cán bộ thanh tra cung cấp thông tin 

phản hồi về những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan, tổ chức trong việc 

triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi xã hội đối với người có 

công với cách mạng, nêu lên những kiến nghị, phản ánh tới người có trách 

nhiệm để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, sửa đổi, cơ chế chính sách góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng.[22] 

1.1.2.6. Góp phần đảm bảo phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức và công dân từ đó thúc đẩy cơ chế kiểm soát 

quyền lực của công dân đối với các cơ quan nhà nước nói chung và cơ 

quan hành chính nhà nước nói riêng 

 Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang xây dựng và hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa coi trọng quyền con người, quyền công dân, tạo điều 

kiện cho công dân thực hiện được những quyền của mình trong đó có quyền 
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giám sát các cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan hành chính nhà nước 

nói riêng. Khi thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội nói chung và lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với 

cách mạng nói chung, thanh tra không chỉ đảm bảo hệ thống cơ quan hành 

chính trong đó là các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức trong các cơ 

quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có 

công với cách mạng thực hiện quyền lực trong giới hạn pháp luật cho phép, 

thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ với yêu 

cầu về chất lượng. Từ đó tạo điều kiện cho người dân được đảm bảo các 

quyền từ phía cơ quan nhà nước và thúc đẩy công dân tăng cường hoạt động 

giám sát, kiểm soát quyền lực của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực ưu đãi xã 

hội đối với người có công với cách mạng, đặc biệt là quyền khiếu nại, tố cáo 

của công dân, phương thức người dân đấu tranh với những cán bộ, công 

chức trong bộ máy hành chính hay cơ quan hành chính nhà nước khi mà họ 

không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ của mình.[22] 

Như vậy, vai trò của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội nói chung và lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng 

nói riêng thể hiện qua vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ 

quan thanh tra: Cơ quan thanh tra ưu đãi xã hội đối với người có công với 

cách mạng là cơ quan thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Nó có 

phạm vi quản lý nhà nước riêng, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác 

với các cơ nhà nước khác. Các cơ quan thanh tra ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội là cơ quan nhà nước có thẩm quyền riêng thực hiện nhiệm vụ 

tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng 

cơ quan cùng cấp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có 

công với cách mạng. Vai trò của thanh tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng cũng có thể được tóm lại qua mục đích của 

hoạt động thanh tra, đó là không chỉ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý 

các hành vi, vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, 
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chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các 

biện pháp khắc phục mà còn giúp phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng.  

1.1.3. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác thanh tra 

Theo từ điển Tiếng Việt, tiêu chí là "tính chất, dấu hiệu làm căn cứ 

để nhận biết, xếp loại một sự vật, một khái niệm"; hiệu quả là “kết quả đích 

thực”; còn hiệu lực là sự đem lại “công dụng, tác dụng tốt và kết quả mĩ 

mãn trong thực tiễn”. Trong Tiếng Anh, từ “effect” có nghĩa là tác dụng, 

hiệu quả, hiệu lực. Trên thực tế, việc phân định một cách rõ ràng giữa hiệu 

lực và hiệu quả là không đơn giản, hay nói cách khác, ranh giới giữa hiệu 

lực và hiệu quả mang tính tương đối. Hiệu quả và hiệu lực là hai cách diễn 

đạt ngôn ngữ, ám chỉ những kết quả, tác dụng, tác động tích cực đạt được 

từ một hoạt động nào đó. Như vậy, việc phân định đâu là tiêu chí đánh giá 

hiệu lực và đâu là tiêu chí đánh giá hiệu quả mang tính tương đối. Chúng ta 

có thể hiểu chung rằng, tiêu chí đánh giá hiệu quả thanh tra là tập hợp 

những tính chất, dấu hiệu làm căn cứ để nhìn nhận, đánh giá kết quả, tác 

dụng (tác động) của từng cuộc thanh tra cụ thể, hoặc cả quá trình thực 

hiện nhiệm vụ thanh tra trong từng giai đoạn cụ thể. 

Đánh giá hiệu quả thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối 

với người có công với cách mạng là xem xét, đánh giá các nguồn lực dành 

cho hoạt động thanh tra chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với 

cách mạng có phù hợp với tầm quan trọng, những kết quả đích thực đạt 

được và mức độ phức tạp của cuộc thanh tra chính sách ưu đãi xã hội đối 

với người có công với cách mạng hay không; cuộc thanh tra có bảo đảm 

tiến độ hay không; nội dung kết luận thanh tra có phản ánh đúng thực tế 

hay không;…Đánh giá hiệu lực thanh tra chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng là xem xét, đánh giá về những phát hiện, kiến 

nghị, kết luận của thanh tra có được thực thi nghiêm túc, khẩn trương, triệt 
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để hay không; những đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý có được 

chấp nhận hay không và sự tác động của kết quả hoạt động thanh tra đối 

với công tác quản lý vốn đầu tư.[24] 

Việc đánh giá hiệu qủa hoạt động thanh tra chính sách ưu đãi xã hội 

đối với người có công với cách mạng một cách chính xác, toàn diện là rất 

khó khăn. Chúng ta không thể dựa vào sự so sánh thuần tuý về số học giữa 

kết quả cuộc thanh tra với những chi phí đầu vào sử dụng trong quá trình 

thực hiện cuộc thanh tra để đánh giá hiệu quả của hoạt động thanh tra. Hơn 

nữa, kết quả hoạt động thanh tra thường phát huy tác dụng trong một thời 

gian dài, không chỉ trực tiếp ngăn chặn ngay sai phạm mà còn có tác dụng 

phòng ngừa sai phạm trong tương lai; khó có thể đánh giá một cách đầy đủ 

tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra tại một thời điểm nào đó. 

Những khó khăn khách quan này tác động đến quá trình đánh giá hiệu quả, 

hiệu lực hoạt động thanh tra chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng; chi phối, tạo ra những đặc trưng của hệ thống tiêu chí đánh 

giá hiệu quả, hiệu lực hoạt động thanh tra chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng. Theo đó, các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt 

động thanh tra chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách 

mạng sẽ bao gồm: 

Một là, hệ thống tiêu chí sử dụng để đánh giá giá hiệu quả thanh tra 

lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng bao gồm tiêu chí 

định tính và tiêu chí định lượng; trong đó tiêu chí định tính là chủ yếu. Tiêu 

chí định lượng là những chỉ số đầu vào và đầu ra của hoạt động có thể tính 

toán được bằng số lượng cụ thể để so sánh về mặt số học. Tiêu chí định tính 

là những dấu hiệu, mức độ, biểu hiện,... không thể đo đếm được bằng số 

lượng, không thể so sánh được về mặt số học giữa trước và sau khi tiến hành 

hoạt động thanh tra. Hoạt động thanh tra chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng là phương thức quản lý nhà nước với mục tiêu 

chủ yếu là ngăn chặn, phòng ngừa sai sót, vi phạm và tham mưu cho các cơ 

quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi xã hội đối với 
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người có công với cách mạng. Vì vậy, không thể không sử dụng những tiêu 

chí định tính nếu muốn đánh giá hiệu quả một cách đầy đủ, toàn diện. 

Hai là, cơ sở để xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách 

mạng chủ yếu là kinh nghiệm thực tiễn (khoa học thực chứng). Đánh giá 

hiệu quả hoạt động thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn, dựa vào 

những kết quả đích thực mà hoạt động thanh tra mang lại hoặc những 

chuyển biến tích cực trong thực tiễn công tác quản lý thực hiện chính sách 

ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng do tác động của kết quả 

thanh tra. 

Ba là, các tiêu chí sử dụng để đánh giá hiệu quả thanh tra thực hiện 

chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng chỉ có độ 

chính xác tương đối. Mỗi tiêu chí sử dụng để đánh giá hiệu quả, hiệu lực có 

giá trị khác nhau và tuỳ thuộc vào góc độ đánh giá khác nhau. Những tiêu 

chí về khắc phục những lỗ hổng, hoàn thiện cơ chế chính sách thông qua đề 

xuất của thanh tra thường có ý nghĩa quan trọng hơn đối với các cơ quan 

quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng 

những sai phạm về thực hiện thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng gây thất thoát, ảnh hưởng đến quyền lợi của 

người lao động nếu không được phát hiện, kiến nghị xử lý thì hoạt động 

thanh tra cũng không đạt được hiệu quả, hiệu lực. 

Từ những phân tích nêu trên cho thấy, việc xác định những tiêu chí 

đánh giá hiệu quả, hiệu lực hoạt động thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi 

xã hội đối với người có công với cách mạng chủ yếu dựa trên tổng kết kinh 

nghiệm thực tiễn, mang tính chủ quan và tương đối. Tuỳ theo góc độ đánh 

giá khác nhau (cuộc thanh tra hoặc hoạt động thanh tra), có thể liệt kê 

những tiêu chí cụ thể sau:[18] 

❖ Trên góc độ một cuộc thanh tra: 
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- Sự chuẩn bị nguồn lực đầu vào phù hợp với tầm quan trọng và mức 

độ phức tạp của cuộc thanh tra (con người, chi phí, phương tiện đi lại, thời 

gian khảo sát, thời gian tiến hành thanh tra...). 

- Sự phù hợp, đúng đắn khi xác định nội dung, đối tượng, kế hoạch 

chi tiết triển khai cuộc thanh tra; 

- Sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng áp dụng những 

phương pháp thanh tra một cách linh hoạt, phù hợp của thanh tra viên (để 

nhanh chóng chỉ ra được những tồn tại, sai phạm trong quản lý, thực hiện 

các chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng theo 

mục tiêu đã đề ra). 

- Sự bảo đảm đầy đủ chứng cứ, tính khách quan, kịp thời, dễ hiểu 

của những kết luận, nhận định, kiến nghị của thanh tra về tồn tại, sai 

phạm trong thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng; 

- Sự bảo đảm tính khả thi của kiến nghị, hay nói cách khác những 

kiến nghị xử lý của thanh tra nhằm khắc phục tồn tại, sai phạm của các cơ 

quan, đơn vị được tiếp thu, thực hiện. 

❖ Trên góc độ hoạt động thanh tra nói chung: 

- Kết quả hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra thể hiện qua tổng 

kết những phát hiện, kiến nghị nhằm phòng, chống thất thoát, lãng phí, 

tham nhũng, tiêu cực. 

- Sự tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc của nhà nước trong hoạt 

động của các cơ quan Thanh tra, do thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; có 

sự phối kết hợp chặt chẽ, tránh được chồng chéo, trùng lắp. 

- Cơ chế, chính sách quản lý về thực hiện chính sách ưu đãi xã hội 

đối với người có công với cách mạng của nhà nước được hoàn thiện thông 

qua những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, hay nói cách khác, 

kết quả hoạt động thanh tra phải tổng hợp, rút ra được đề xuất, kiến nghị về 
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cơ chế, chính sách để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu bổ 

sung, hoàn thiện (thể hiện sự tác động của chủ thể quản lý nhà nước đến 

công tác quản lý, thực hiện các chính sách thanh tra thực hiện chính sách 

ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng). 

- Sự thay đổi theo hướng tích cực về nhận thức và hành vi của các tổ 

chức, cá nhân sau khi các “mánh khoé” sai phạm được phát hiện và xử lý 

nghiêm minh ở những tổ chức, cá nhân khác đã được thanh tra. Hay nói 

cách khác, đó là sự tác động lan truyền có tác dụng tính răn đe, phòng ngừa 

sai phạm; thúc đẩy các đơn vị tự kiểm tra kiểm soát, tự giác chấp hành 

pháp luật và thường xuyên chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát thực hiện 

chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng. 

Tóm lại, việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu qủa hoạt động 

thanh tra nói chung và thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng nói riêng là vấn đề còn nhiều khó khăn. Bởi 

vì, khi đánh giá hiệu quả thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối 

với người có công với cách mạng không chỉ phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng mà còn phải xem xét một cách tổng thể các tiêu chí đánh giá.  

1.1.4. Nội dung cơ bản của nâng cao chất lượng thanh tra 

Trong những năm qua, để hoạt động thanh tra thực hiện chính sách 

ưu đãi xã hội đối với NCC với cách mạng đạt hiệu quả cao, thanh tra đã 

luôn chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy trình, nội dung thanh tra trước 

khi tiến hành hoạt động thanh tra. Trên cơ sở các mục tiêu chung và mục 

tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và để nâng cao chất lượng thanh tra thực 

hiện chinh sách ưu đãi xã hội đối với NCC thì cần thực hiện trình tự theo 

05 nội dung, bao gồm: (1) Nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra 

NCC; (2) kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thanh tra; (3) đổi 

mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra; (4) đổi mới công 

tác cán bộ; và (5) tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật. Nội dung cụ thể các 

nội dung như sau:[19] 
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  Thứ nhất, nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra NCC 

Việc nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra NCC được 

chia làm hai giai đoạn, nhằm xác định rõ vị trí của các cơ quan thanh tra 

trong hệ thống các cơ quan nhà nước, vai trò của các cơ quan thanh tra 

trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng. Ở mỗi giai đoạn, yêu cầu nâng cao vị trí, vai 

trò của các cơ quan thanh tra khác nhau, phù hợp với các mục tiêu phát 

triển của Thanh tra ngành LĐ-TBXH từng thời kỳ. Bên cạnh đó, việc 

nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra được thể hiện thông qua 

xu hướng xây dựng cơ quan thanh tra tập trung, thống nhất. Việc xây 

dựng các cơ quan thanh tra theo hướng này giúp nâng cao tính chủ động, 

tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra. Đây chính là cơ sở giúp 

nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra trong hệ thống các cơ quan 

hành chính nhà nước nói chung và trong mối liên hệ với thủ trưởng các cơ 

quan quản lý nhà nước cùng cấp. 

Để tránh có những thay đổi lớn về tổ chức, về mối quan hệ trực 

thuộc của các cơ quan thanh tra NCC theo cấp hành chính. Theo đó, cơ 

quan thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với NCC với cách 

mạng ở Trung ương không có sự thay đổi về địa vị pháp lý; cơ quan thanh 

tra cấp tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của 

thanh tra cấp trên và thực hiện quản lý tập trung, thống nhất cơ quan thanh 

tra quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. Theo hướng này, cơ quan thanh tra cấp huyện sẽ thuộc sự chỉ đạo 

toàn diện về tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra tỉnh, không còn sự 

phụ thuộc vào cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Việc quy định này sẽ là 

xu hướng cho giải pháp nhằm nâng cao tính độc lập, tính chủ động, tự chịu 

trách nhiệm của các cơ quan thanh tra trong thời gian tới. Các cơ quan 

thanh tra vẫn gắn liền với quản lý, phục vụ quản lý nhưng mang tính tập 

trung, thông qua cơ quan thanh tra nhà nước ở Trung ương, phục vụ quản 

lý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 
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  Thứ hai, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thanh tra 

ngành LĐ-TBXH 

  Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành 

LĐ-TBXH thì cần đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ 

quan thanh tra theo hướng tăng cường sự tập trung, thống nhất, tính hệ 

thống của ngành Thanh tra; kiện toàn các đơn vị trong cơ quan thanh tra để 

thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra LĐ-TBXH. 

Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Thanh tra ngành LĐ-TBXH cần thực 

hiện theo từng giai đoạn bằng việc tập trung đẩy mạnh việc kiện toàn tổ 

chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH ở các cấp như bộ 

phận tiếp công dân, bộ phận xử lý sau thanh tra ở thanh tra các bộ, ngành, 

địa phương; đặc biệt là kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị 

phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH. 

Bên cạnh đó, từ thực tiễn thực hiện Luật Thanh tra về cơ quan thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành LĐ-TBXH, cần đánh giá và tổ chức cho 

phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra và dần ổn định hoạt động, 

khắc phục những hạn chế về tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ đắc lực công tác quản lý 

nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.  

  Thứ ba, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra 

ngành LĐ-TBXH 

  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra 

ngành LĐ-TBXH là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, trong 

bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và thực thi Hiến pháp năm 2013. Việc nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra được thực hiện 

trên các trục nội dung chính, bao gồm: thực hiện có hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước trên các lĩnh vực của Ngành; đổi mới phương thức hoạt động, 

tăng thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong hoạt động thanh tra, 

phòng, chống tham nhũng.  
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Trên cơ sở kiện toàn hoạt động của thanh tra ngành LĐ-TBXH từ 

nay cho đến những năm tiếp theo cần tập trung đưa thanh tra ngành LĐ-

TBXH thành một thiết chế thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hoạt 

động của các cơ quan ngành LĐ-TBXH của đội ngũ cán bộ, công chức 

thực sự có hiệu quả, nhằm hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng 

trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, Chiến lược định hướng các cơ quan 

thanh tra theo cấp hành chính chuyển mạnh sang thực hiện hoạt động 

theo phương thức mới này. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Chiến 

lược cũng quy định các cơ quan, đơn vị chuyên trách về chống tham 

nhũng tại các cơ quan thanh tra quản lý tập trung bản kê khai tài sản , thu 

nhập; thực hiện việc xác minh nguồn gốc tài sản có dấu hiệu bất minh. 

Bên cạnh đó, Chiến lược cũng quy định theo hướng tăng thẩm quyền của 

các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH, theo đó, các cơ quan thanh tra 

có quyền điều tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng; 

yêu cầu xử lý, quyền xử lý các hành vi vi phạm phát hiện qua hoạt động 

thanh tra; các kết luận thanh tra là cơ sở trực tiếp để xử lý trách nhiệm 

người có hành vi vi phạm. 

  Thứ tư, đổi mới công tác cán bộ 

  Công tác cán bộ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hiệu quả thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ của Ngành LĐ-TBXH. Do đó, việc đổi mới về tổ 

chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH cần thiết phải 

gắn liền với đổi mới công tác cán bộ; trong đó tập trung nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, phát triển đội ngũ cán bộ, công 

chức thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm. Trên cơ 

sở đó, cần đưa ra chiến lược và những định hướng, những giải pháp cụ thể 

cho từng giai đoạn. trong mỗi giai đoạn cần tập trung hoàn thiện và thực 

hiện các quy định nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 

năng lực, có phẩm chất đạo đức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Chiến lược cần xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung vào 

một số nhóm nội dung như: Hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở cho 

việc quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức, viên 
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chức trong ngành Thanh tra ngành LĐ-TBXH; thực hiện rà soát, đánh giá, 

sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với yêu 

cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ; định kỳ sát hạch, đánh giá đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch để có kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng và sử dụng cho phù hợp; nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm 

thực tiễn và đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong Ngành. 

  Thứ năm, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật 

 Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ là những yếu tố ảnh hưởng không 

nhỏ đến hiệu quả hoạt động thanh tra ngành LĐ-TBXH. Trong xu thế phát 

triển không ngừng của khoa học công nghệ, hiện đại hóa nền hành chính 

nhà nước cần được coi là một trong những giải pháp quan trọng để nâng 

cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của ngành Thanh tra. Do đó, nhằm góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra 

ngành LĐ-TBXH, cần tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ có hiệu 

quả các mặt công tác của Ngành. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh việc 

xây dựng các hệ thống dữ liệu về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, về kê khai 

và xác minh tài sản,... Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường trang bị các 

phương tiện kỹ thuật hiện đại, giúp nâng cao chất lượng các hoạt động 

chuyên môn của Ngành. Các nhiệm vụ, giải pháp đều phải tập trung xây 

dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại, 

phù hợp cho các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH; đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

thanh tra; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác tham 

mưu, tổng hợp, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng thanh tra trong 

lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng  

Trong quá trình triển khai thực hiện, hiệu quả công tác kiểm tra, 

thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công, có 

nhiều nhấn tố tác động đến, cả khách quan và chủ quan.[24] Cụ thể là: 
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1.1.5.1 Các nhân tố khách quan 

Các nhân tố khách quan là những nhân tố không thuộc về cơ quan 

thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công mà thuộc về các 

cơ quan, tổ chức khác trong xã hội. Cụ thể là: 

- Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật 

về chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công nói riêng: Pháp luật càng 

hoàn thiện thì càng tạo ra một cơ sở pháp lý rõ ràng, đầy đủ, vững chắc, 

làm cho hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội 

đối với người có công được thuận lợi. Pháp luật thiếu minh bạch thì cơ sở 

xác định sai phạm không vững chắc, có thể gây những tranh luận không có 

hồi kết về mức độ đúng sai trong hành vi của tổ chức thực hiện chính sách 

và bản thân người được thụ hưởng chính sách. Pháp luật không đầy đủ thì 

không có cơ sở pháp lý để tiến hành một số nội dung kiểm tra, thanh tra 

thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công cần thiết... 

- Sự phối hợp của các cơ quan nhà nước có liên quan: Để tiến hành 

công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công, cơ quan thực hiện các chính sách cần sự phối hợp của các 

cơ quan quản lý nhà nước như: công an, quản lý thị trường, địa chính, kho 

bạc... Hoạt động phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong xác định thông tin 

về người có công và tình hình chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân 

người có công. Thậm chí trong một số trường hợp, hoạt động phối có còn 

có tác động trực tiếp đến việc có hay không hành vi vi phạm pháp luật thuế 

và mức độ vi phạm cụ thể như thế nào. Bởi vậy, nếu sự phối hợp tốt thì 

giúp cho hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội 

đối với người có công được thuận lợi và ngược lại. 

- Trình độ dân trí, ý thức chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức, 

cá nhân: Tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội đối với người có 

công và người dân có tác động đến hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hiện 

chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công trên hai phương diện: Họ là 

tổ chức thực hiện chính sách và là người có công, là đối tượng của kiểm 
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tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công; Họ 

là quần chúng nhân dân có thông tin về đối tượng kiểm tra, thanh tra. Trên 

phương diện thứ nhất, với trình độ dân trí cao và ý thức chấp hành pháp 

luật tốt thì người có công phối hợp tốt với cơ quan kiểm tra, thanh tra; tạo 

sự thuận lợi cho công tác kiểm tra, thanh tra. Hơn nữa, trình độ dân trí cao, 

ý thức chấp hành pháp luật thuế tốt sẽ giúp giảm khối lượng công tác kiểm 

tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công. 

Trên phương diện thứ hai, trình độ dân trí càng cao thì người dân càng chủ 

động đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và pháp luật 

trong thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công nói riêng, 

người dân sẽ tích cực giúp đỡ cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, thanh 

tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công. 

- Cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của cơ quan thanh tra: 

Sự đầu tư của nhà nước về cơ sở vật chất và phương tiện làm việc có tác 

động không nhỏ đến hiệu quả và chất lượng của công tác kiểm tra, thanh 

tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công. Cơ sở vật 

chất và phương tiện làm việc hiện đại giúp nâng cao hiệu suất làm việc 

của cán bộ kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công. 

- Chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác kiểm tra, thanh tra: Chế 

độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện chính 

sách ưu đãi xã hội đối với người có công nằm trong tổng thể chế độ tiền 

lương và thu nhập của cán bộ, công chức. Một chế độ đãi ngộ thỏa đáng sẽ 

tạo động lực làm việc tốt cho mỗi cán bộ công chức nói chung và mỗi cán 

bộ kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có 

công nói riêng. Chế độ đãi ngộ thỏa đáng, đảm bảo đời sống của cán bộ sẽ 

góp phần giảm động cơ tham nhũng. 

1.1.5.2 Các nhân tố chủ quan 

Các nhân tố chủ quan là các nhân tố thuộc về bản thân cơ quan thanh 

tra. Chủ yếu là các nhân tố sau đây: 
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- Chất lượng của công tác lập kế hoạch và chuẩn bị công tác thanh 

tra: Lập kế hoạch đúng giúp lựa chọn đúng đối tượng kiểm tra, thanh tra 

thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công. Lập kế hoạch 

đúng giúp lựa chọn đúng thời điểm tiến hành kiểm tra, thanh tra. Chuẩn bị 

kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công 

càng kỹ lưỡng thì hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện chính 

sách ưu đãi xã hội đối với người có công càng cao và ngược lại. 

- Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra 

chính sách ưu đãi người có công: Con người là nhân tố quyết định đến sự 

thành bại của mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Con người là nhân tố trung 

tâm của mọi hệ thống quản lý. Lĩnh vực kiểm tra, thanh tra thực hiện chính 

sách ưu đãi xã hội đối với người có công cũng không phải là ngoại lệ. 

Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kiểm tra, thanh 

tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công càng cao thì 

chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra càng tốt và ngược lại. 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu và việc ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ cho việc khai thác, phân tích thông tin về người có công: Thông tin là 

một trong những cơ sở tiên quyết của mọi quyết định quản lý. Trong kiểm 

tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công, 

thông tin là cơ sở để lựa chọn đúng đối tượng kiểm tra, thanh tra; là cơ sở 

để lựa chọn phương pháp và phạm vi, trọng tâm tiến hành kiểm tra, thanh 

tra; là cơ sở để xác định có hay không hành vi vi phạm pháp luật thuế của 

đối tượng kiểm tra, thanh tra. Cơ sở dữ liệu thông tin càng đầy đủ, chính 

xác và kịp thời thì hiệu quả kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi 

xã hội đối với người có công càng cao. Thông tin được tổng hợp xử lý tốt 

hay không phụ thuộc vào việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra, 

thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công. Bởi 

vậy, cơ sở dữ liệu thông tin về người có công và trình độ ứng dụng công 

nghệ thông tin có ý nghĩa rất quan trọng trong kiểm tra, thanh tra thực hiện 

chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công. 
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- Công tác tổ chức, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan thanh tra: Người 

lãnh đạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi hệ thống quản lý mà trong 

quản lý thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công không 

phải là một ngoại lệ. Tài năng, đạo đức và uy tín của người lãnh đạo cơ 

quan  thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công có tác động 

quan trọng đến chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra 

chính sách ưu đãi người có công. 

- Sự nghiêm minh trong xử lý vi phạm: Chế tài là một trong ba bộ 

phận cơ bản cấu thành của một quy phạm pháp luật. Chế tài có chức năng 

áp dụng hình phạt với hành vi vi phạm pháp luật. Chức năng này sẽ không 

được thực hiện đầy đủ khi việc tổ chức thực hiện pháp luật không nghiêm 

minh. Khi xử lý vi phạm không nghiêm minh sẽ khiến cả cán bộ thanh tra, 

và người thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công nhờn 

luật; giảm tác động cảnh báo, ngăn ngừa của công tác kiểm tra, thanh tra 

thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công. 

Sự ảnh hưởng của mỗi nhân tố đều có tác động hai mặt, cả tích cực 

và hạn chế. Chính vì vậy, cơ quan thanh tra phải có các biện pháp, giải 

pháp hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực, phát huy tác dụng tích cực để 

nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác thanh tra chính sách ưu đãi 

người có công. 

1.2. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về nâng cao chất lượng 

thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với NCC với cách mạng  

1.2.1. Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới 

1.2.1.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

Luật Thanh tra năm 1978 đã được thông qua sau sự kiện 

Watergate và được xem như một phương tiện đảm bảo tính toàn vẹn và 

tính trách nhiệm trong cơ quan hành pháp. Luật Thanh tra năm 1978 tạo 

ra các đơn vị độc lập và khách quan để tiến hành giám sát, kiểm toán và 
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điều tra liên quan đến các chương trình và các hoạt động của các cơ quan 

hành pháp.[24] 

Văn phòng Tổng Thanh tra của Cục An Sinh Xã Hội (SSA) có trách 

nhiệm sau đây: 

- Thúc đẩy nền kinh tế, hiệu quả, và hiệu quả trong việc quản lý các 

chương trình SSA. 

- Ngăn chặn và phát hiện các gian lận, lăng phí và lạm dụng trong 

các chương trình và các hoạt động SSA. 

- Thông báo cho SSA và Quốc hội về các vấn đề, thiếu sót và đề xuất 

khắc phục. 

Tổng Thanh tra đặt dưới sự giám sát chung của các Ủy viên của Cục 

An sinh xã hội, Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) tại Cục Quản lý An sinh 

xã hội được thành lập ngày 31/3/1995 theo quy định của Đạo luật Độc lập 

và Chương trình Cải tiến an sinh xã hội năm 1994. Theo đó, văn phòng 

Tổng thanh tra Hoa Kỳ (OIG)1 có chức năng nhiệm vụ như sau: 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp đáp ứng các nhiệm vụ theo luật định của 

việc thúc đẩy nền kinh tế, hiệu quả, và hiệu quả trong việc quản lý hành 

chính trong các chương trình của SSA và các hoạt động an sinh xã hội để 

ngăn chặn và phát hiện gian lận, lãng phí, lạm dụng, và quản lý yếu kém 

trong các chương trình và các hoạt động đó. Để hoàn thành nhiệm vụ này, 

OIG chỉ đạo, điều hành, giám sát và một chương trình toàn diện về kiểm 

toán, đánh giá và điều tra liên quan đến các chương trình và hoạt động của 

SSA, cũng như tìm kiếm và báo cáo điểm yếu trong chương trình và các 

hoạt động của SSA và đưa ra khuyến nghị cách khắc phục. 

- Bằng cách tiến hành độc lập và khách quan kiểm toán, đánh giá và 

điều tra, OIG khiến cho công chúng tin tưởng vào sự toàn vẹn và bảo mật 

của chương trình và các hoạt động của SSA và bảo vệ họ chống lại gian 

                                           
1 http://oig.ssa.gov/about-oig 
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lận, lãng phí và lạm dụng. OIG cung cấp thông tin kịp thời, hữu ích và đáng 

tin cậy và tư vấn cho quan chức chính phủ, Quốc hội và công chúng. 

- OIG là một phần của một cộng đồng Tổng Thanh tra và Hội đồng 

Tổng Thanh tra về tính liêm chính và hiệu quả (CIGIE), là một thực thể 

độc lập trong ngành hành pháp mà mục đích hoạt động là để tăng tính 

chuyên nghiệp và hiệu quả của thanh tra viên bằng cách phát triển các 

chính sách, tiêu chuẩn và phương pháp tiếp cận để hỗ trợ trong việc thành 

lập một lực lượng lao động được đào tạo và có tay nghề cao trong các Văn 

phòng Tổng Thanh tra. 

❖ Cơ chế báo cáo vi phạm của Văn phòng Tổng thanh tra Hoa Kỳ2 

Trên website của mình, OIG cung cấp cho công chúng hình thức báo 

cáo gian lận cho OIG. OIG khuyến khích công chúng sử dụng nó để gửi báo 

cáo, hay còn gọi là các cáo buộc, nghi ngờ gian lận trong các hoạt động an 

sinh xã hội. 

Sau khi công chúng gửi báo cáo cho OIG, báo cáo ấy sẽ trở thành tài 

liệu trong hồ sơ của OIG và những thông tin trong bản báo cáo sẽ được bảo 

mật hoàn toàn, theo đạo luật Bảo mật năm 1974. 

Quy trình báo cáo gian lận, vi phạm các hoạt động an sinh xã hội 

được diễn ra như sau: 

OIG cố gắng có hành động đối với các báo cáo vi phạm trong vòng 

45 ngày, các hành động bao gồm: 

- Thông báo tình trạng vi phạm cho SSA. Nếu SSA nghi ngờ gian lận 

sau khi kiểm tra thông tin, họ liên lạc lại với OIG để có thể điều tra hình sự. 

- Thông báo trực tiếp đến một trong các văn phòng điều tra của OIG 

trên toàn quốc. Mục tiêu của OIG là hoàn thành cuộc điều tra trong vòng 

180 ngày. Đôi khi, OIG sẽ gặp những yếu tố ngoài tầm kiểm soát, chẳng 

hạn như việc báo cáo những phát hiện của OIG cho một công tố viên, có thể 

                                           
2 http://oig.ssa.gov/newsroom/blog/2012/06/all-about-social-security-fraud-allegations 
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trì hoãn quá trình điều tra này, nhưng OIG thường đạt được mục tiêu về thời 

gian tiến hành điều tra. 

- Thông báo cho một cơ quan khác, nếu OIG không có thẩm quyền 

để điều tra. Chẳng hạn, OIG nhận được báo cáo về gian lận về chính sách 

ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe (Medicare), OIG phải gửi cho Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. 

- Áp dụng hình phạt tiền dân sự đối với những người làm báo cáo sai 

hoặc thiếu sót cho SSA. OIG thể áp đặt một hình phạt lên đến $ 5,000 cho 

mỗi báo cáo sai hoặc thiếu sót, cộng với gấp đôi số tiền mà SSA đã chi trả 

nhầm lẫn trả tiền. Điều này có nghĩa rằng ngay cả nếu có ai đó không phải 

đi tù vì tội vi phạm các hoạt động an sinh xã hội, họ vẫn có thể nhận những 

hậu quả nặng nề. 

Người báo cáo cung cấp càng đầy đủ thông tin thì càng dễ dàng cho 

các hành động của OIG. OIG luôn cố gắng làm mọi việc có thể với mọi cáo 

buộc OIG nhận được, tuy nhiên, vì luật quy định, họ không thể công bố các 

hành động họ đã làm với báo cáo của bạn. 

1.2.1.2. Kinh nghiệm của Hồng Kông 

Ở Hồng Kông Vụ An sinh xã hội Hồng Kông là cơ quan phụ trách 

việc giám sát, kiểm tra hoạt động an sinh xã hội của Hồng Kông, bao gồm 

cả hoạt động thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với 

cách mạng. Khi công chúng có bất kỳ nghi ngờ nào về việc vi phạm các 

chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách về bảo hiểm y tế nói riêng, 

họ có thể gửi phản ánh về Vụ An sinh xã hội bằng cách:3 

+ Báo cáo với các đơn vị trực thuộc của Vụ an sinh xã hội 

+ Gọi đến đường dây nóng 

+ Điền vào mẫu đơn phản ánh và gửi quan đường bưu điện, fax 

+ Gửi email trực tiếp cho cơ quan này. 

                                           
3 http://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_reportings/ 
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Khi nhận được ý kiến phản ánh, Vụ an sinh xã hội sẽ tiến hành các 

bước tiếp theo dựa trên ý kiến phản ánh được cung cấp. Các thông tin về 

người phản ánh và các thông tin khác được cung cấp sẽ được đảm bảo 

giữ kín. 

- Để ngăn chặn và phát hiện các hành vi vi phạm, gian lận và lạm 

dụng các lợi ích an sinh xã hội, 5 đội điều tra đã được thành lập, chịu sự 

quản lý của Cơ quan điều tra đặc biệt phần thuộc Chi nhánh An Sinh Xã 

Hội, bao gồm:4 

+ Đội điều tra gian lận (02 đội): tiến hành điều tra sâu về các trường 

hợp gian lận an sinh xã hội, thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng bị nghi ngờ. 

+ Đội đánh giá gian lận (01 đội): tiến hành đánh giá và thu hồi hồ sơ 

nộp sai vào các trường hợp gian lận thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối 

với người có công với cách mạng bị nghi ngờ. 

+ Đội kiểm tra tương thích của dữ liệu: tiến hành kiểm tra sự tương 

thích của các dữ liệu với chính quyền và các tổ chức (bao gồm cả Cục xuất 

nhập cảnh, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bệnh viện…, Cơ quan thực hiện chính 

sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng) để phát hiện sự 

lạm dụng lợi ích an sinh xã hội. 

+ Đội điều tra mục tiêu: tiến hành đánh giá đầy đủ qua việc kiểm tra 

chất lượng của các trường hợp được lựa chọn một cách ngẫu nhiên để đảm 

bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đúng đắn và phù hợp với thủ tục hoạt động an 

sinh xã hội. 

1.2.1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Ở Trung Quốc, hệ thống giải quyết các chế độ ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng của Trung Quốc được hình thành từ năm 

1993, khi Chính phủ thông qua Quy định về việc giải quyết ưu đãi xã hội 

                                           
4 http://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_specialinv/ 
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đối với người có công với cách mạng. Trong công tác thanh tra thực hiện 

ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng, ngoài việc hòa giải, 

trọng tài và tranh tụng tại tòa, một cách khác để giải quyết tranh chấp trong 

lĩnh vực này đó là thông qua một văn phòng hành chính có nhiệm vụ đảm 

bảo tuân thủ của tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người 

có công với cách mạng với pháp luật lao động và các quy định liên quan. 

Thanh tra thực hiện ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng có 

quyền ban hành lệnh phạt tiền và các biện pháp khắc phục khác để xử lý 

một hành vi vi phạm thực hiện ưu đãi xã hội đối với người có công với 

cách mạng phạm vi rộng, bao gồm cả vấn đề liên quan đến như: Ưu đãi về 

chăm sóc sức khoẻ; Chế độ điều dưỡng; Chế độ cấp tiền mua phương tiện 

trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng; Ưu đãi về giáo dục, 

đào tạo; Ưu đãi về nhà ở; Ưu đãi về thụ hưởng văn hoá... Đa số các trường 

hợp này đã được giải quyết thông qua việc ban hành của một lệnh điều 

chỉnh để khắc phụ các hành vi vi phạm các quyền cụ thể trong một thời 

gian nhất định.[24] 

1.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Thứ nhất, Thanh tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng của nước ngoài được tổ chức từ trung ương đến địa phương 

dưới sự quản lý thống nhất của một cơ quan Thanh tra lĩnh vực ưu đãi xã 

hội đối với người có công với cách mạng ở Trung ương. Ở địa phương có 

thể tổ chức theo vùng hoặc theo địa giới hành chính tùy thuộc vào điều 

kiện kinh tế - xã hội tại thời điểm nhất định (mô hình ở Áo). Ưu điểm 

của mô hình này là Thanh tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng được tổ chức thống nhất, việc chỉ đạo và báo cáo công tác 

có hệ thống, không bị chồng chéo chức năng, nhiệm vụ hoạt động giữa cơ 

quan thanh tra địa phương, vùng, trung ương. Cơ quan thanh tra Trung 

ương làm đầu mối thực hiện việc tổng kết các kiến nghị sửa đổi bổ sung 

chính sách pháp luật và cơ quan này có trách nhiệm kiến nghị với cơ quan 
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quản lý nhà nước về lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách 

mạng có thẩm quyền giải quyết cao nhất. 

Thứ hai, Cơ quan Thanh tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có 

công với cách mạng ở các nước trên thế giới đươc̣ tổ chức như: ở Trung 

ương chỉ thực hiện chức năng quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp 

thông tin, kỹ thuật, tổng hợp báo cáo và nghiên cứu các vấn đề chuyên 

sâu về Thanh tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách 

mạng nhằm nâng cao kỹ năng, hoạt động cho cả hệ thống thanh tra. Việc 

thanh tra cụ thể tới các tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội đối 

với người có công với cách mạng và xử lý vi phạm trao quyền cho thanh 

tra địa phương (hoặc vùng) thực hiện. 

Thứ ba, Hoạt động thanh tra không phải tổ chức theo đoàn hay bằng 

một quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thay vào đó, Thanh tra viên 

lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng được vào bất 

kỳ đâu, bất kỳ nơi nào không phụ thuộc vào ngày hay đêm, miễn là trình thẻ 

Thanh tra viên.  

Thứ tư, Thanh tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng Việt Nam đang được tổ chức theo "mô hình chung" là 

thực hiện những vấn đề liên quan đến các chính sách ưu đãi xã hội đối 

với người có công với cách mạng theo những lĩnh vực nhất định như 

Thanh tra lao động ngành xây dựng, ngành than, ngành khai thác mỏ… 

(mô hình Pháp). 
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CHƯƠNG II 

THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TRA 

TRONG LĨNH VỰC ƯU ĐÃI XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG 

 

2.1. Thực trạng về chất lượng công tác thanh tra thực hiện chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng 

2.1.1. Tổ chức bộ máy bộ máy thanh tra chính sách người có công 

2.1.1.1. Tổ chức bộ máy thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Hiện tại, thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được tổ 

chức và hoạt động theo Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của 

Chính phủ. Tại Điều 5 của Nghị định đã quy định về các cơ quan thực hiện 

chức năng thanh tra ngành LĐTBXH, theo đó các cơ quan thanh tra nhà 

nước gồm: Thanh tra Bộ LĐTBXH và Thanh tra Sở LĐTBXH các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan được giao thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên ngành gồm Tổng cục Dạy nghề và Cục Quản lý Lao 

động ngoài nước. 

Trong hệ thống tổ chức, bộ máy thanh tra ngành LĐTBXH nêu trên 

thì chỉ có Thanh tra Bộ và Thanh tra các Sở LĐTBXH đảm nhận chức năng 

thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về NCC. Do vậy, thực trạng 

về số lượng thanh tra viên, công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc 

thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực NCC chỉ thống kê và đánh 

gía tại Thanh tra Bộ và Thanh tra các Sở LĐTBXH. 

Theo Quyết định số 614/2013/QĐ-LĐTBXH ngày 16/04/2013 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ, 

thì Thanh tra Bộ gồm có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra 

giúp việc. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số công chức, thanh tra viên 

ngành LĐTBXH có 53 người. Trong đó, phòng Thanh tra Chính sách về 
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NCC hiện tại chỉ có 07 cán bộ 

Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ gồm có 07 phòng chức năng: 

(1)Phòng tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (2) Phòng tổng hợp và 

Thanh tra hành chính; (3) Phòng Thanh tra chính sách người có công; (4) 

Phòng Thanh tra chính sách lao động; (5) Phòng Thanh tra an toàn, vệ 

sinh lao động; (6) Phòng thanh tra chính sách BHXH; (7) Phòng Thanh 

tra chính sách về trẻ em và Xã  hội.  

Bảng 2.1. Số lượng và trình độ thanh tra viên lĩnh vực chính sách 

người có công tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016 

Chỉ tiêu Số lượng 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

Tổng số 07 100 

1. Trình độ chuyên môn   

- Cử nhân 01 14,29 

- Thạc sỹ  06 85,71 

- Tiến sỹ 0 0 

2. Độ tuổi   

- Từ 25-35 02 28,57 

- Từ 35-40 04 57,14 

- Từ 40-50 01 14,29 

3. Số năm kinh nghiệm   

- Dưới 5 năm 01 14,29 

- Từ 5 năm đến 10 năm 04 57,14 

- Từ 10 năm trở lên 02 28,57 
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo công tác năm 2016 của thanh tra Bộ LĐTBXH 

Bảng 2.1 cho thấy, tính đến hết năm 2016, tổng số công chức, thanh 

tra viên chính sách NCC tại Bộ LĐTBXH là 07 người. trong đó có 06 cán 

bộ có trình độ thạc sỹ chuyên ngành luật, chiếm 85,71% và 01 cử nhân 

chuyên ngành kinh tế. Đa số cán bộ là người độ tưởi từ 35 - 45 và có số 

năm kinh nghiệm công tác từ 5 đến trên 10 năm.   

Như vậy, có thể thấy, so với các phòng chuyên môn khác thuộc 

Thanh tra Bộ, các thanh tra viên Phòng thanh tra chính sách NCC đều có 

thâm niên nghề và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá cao. Đây là một lợi 

thế bởi thanh tra chính sách NCC rất cần những cán bộ có kinh nghiệm, có 
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sự từng trải và hiểu biết chính sách NCC qua các thời kỳ. Tuy vậy, để công 

tác thanh tra chính sách NCC đạt hiệu quả cao thì số lượng thanh tra viên 

này hiện nay vẫn còn thiếu nhiều, chưa đáp ứng được khối lượng công việc 

hiện nay. 

2.1.1.2. Tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Nếu như trước năm 2004, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở 

không thống nhất, không ổn định thì từ năm 2004, tổ chức Thanh tra Sở 

cơ bản đã thống nhất. Từ năm 2006 đến nay, Thanh tra Sở đã được tổ 

chức thống nhất theo mô hình hợp nhất thanh tra an toàn, vệ sinh lao 

động và chính sách lao động xã hội. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, 

một số Phó Chánh Thanh tra và các cán bộ, Thanh tra viên. Mặc dù 

Chánh Thanh tra Sở phân công các cán bộ, Thanh tra viên phụ trách 

từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, song, mỗi Thanh tra viên đều phải tham gia tất cả 

các đoàn thanh tra thuộc các lĩnh vực thanh tra của ngành. 

Bảng 2.2. Số lượng và trình độ thanh tra viên tại các Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trên cả nước năm 2016 

Chỉ tiêu 
Số lượng 

(người) 

Cơ cấu 

(%) 

Tổng số 431 100 

1. Trình độ chuyên môn   

- Cử nhân 386 89,56 

- Thạc sỹ  43 9,97 

- Tiến sỹ 02 0,46 

2. Độ tuổi   

- Từ 25-35 101 23,43 

- Từ 35-40 243 56,38 

- Từ 40-50 87 21,19 

3. Số năm kinh nghiệm   

- Dưới 5 năm 230 53,36 

- Từ 5 năm đến 10 năm 96 22,27 

- Từ 10 năm trở lên 105 24,36 
                Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo công tác năm 2016 của các Sở LĐTBXH 

năm 2016. 
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Bảng 2.2 cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2016 tổng số công chức, 

thanh tra viên tại các Sở LĐTBXH trên cả nước chỉ có có 431người. Trong 

đó số lượng thanh tra viên có trình độ thạc sỹ chỉ chiếm 9,97%, số người có 

độ tuổi từ 35-50 chiếm tỷ lệ lớn (chiếm 77,57%) và số người có số năm 

kinh nghiệm dưới 5 năm chiếm 53,36%. Tuy nhiên có thể thấy, số lượng 

các thanh tra viên được đào tạo từ các chuyên ngành luât, kinh tế là chủ yếu 

( chiếm trên 60%), còn lại các chuyên ngành lao động xã hội và các chuyên 

ngành khác chiếm tỷ lệ nhỏ không đáng kểDo hạn chế về biên chế nên ở 

các cơ quan Thanh tra Sở không thể bố trí công chức, thanh tra viên chuyên 

trách để thực hiện thanh tra từng lĩnh vực mà các công chức, thanh tra viên 

hầu như phải thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các lĩnh vực thuộc chức 

năng quản lý nhà nước của Sở, chưa có Sở nào bố trí công chức, thanh tra 

viên chuyên trách về thực hiện chính sách pháp luật ưu đãi xã hội với NCC 

với cách mạng. Mặt khác, trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của 

các công chức, thanh tra viên như đã phân tích nêu trên cũng ảnh hưởng 

không nhỏ đến hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra nói chung và hoạt 

động thanh tra chính sách về NCC nói riêng. 

Tóm lại, trong những năm qua, bộ máy quản lý Nhà nước và thực 

hiện chính sách ưu đãi người có công từ Trung ương xuống địa phương 

thường xuyên được đổi mới về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Quy trình quản lý và tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp và chế độ ưu đãi 

khác đã đi vào nề nếp, sát với thực tế và gắn với trách nhiệm. Pháp luật ưu 

đãi đã thực sự trở thành công cụ quản lý của Nhà nước đối với mọi mặt 

của đời sống xã hội trong lĩnh vực ưu đãi người có công, góp phần bảo 

đảm sự công bằng xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội, phát triển 

mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước. Nhà nước ngày càng mở rộng đối 

tượng hưởng chính sách người có công, điều chỉnh chế độ phù hợp với 

sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống vật chất cho người có công 

trong cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh đó, trong bối cảnh mới khi mà nền 

kinh tế - xã hội có sự biến đổi nhanh chóng thì công tác thanh tra  thực 

hiện chính sách NCC hiện nay cũng đã bộc lộ những khiếm khuyết: 
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Thứ nhất, số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra ngành 

LĐTBXH nói chung và thanh tra chuyên ngành về thực hiện chính sách 

pháp luật ưu đãi xã hội với NCC với cách mạng  nói riêng còn thiếu so với 

đòi hỏi thực tiễn của nhiệm vụ được giao. Cho đến nay, chưa có một thanh 

tra viên nào từ cấp Trung ương tới địa phương có đủ trình độ đảm nhận 

"một cuộc thanh tra - một đơn vị quản lý" mà vẫn phải tiến hành thanh tra 

theo đoàn; mặt khác trình độ đào tạo của các thanh tra viên rất đa dạng, do 

vậy không phải thanh tra viên nào cũng có khả năng thông thạo về luật, về 

kinh tế để đảm nhận tốt chức năng thanh tra về chính sách NCC.  

Thứ hai, Sự phối hợp giữa thanh tra cấp Trung ương và giữa các 

địa phương còn chưa thực sự thống nhất ví dụ như hoạt động thanh tra 

kiểm tra, tổ chức thực hiện dẫn tới khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương 

vẫn còn nhiều. 

Thứ ba, khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác thanh 

tra chính sách người có công như ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng... chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp cũ 

trong quản lý. 

Thứ tư, Sự chồng chéo trong công tác bố trí nhân sự của các cấp với 

công việc trong thực tế. Hiện nay, cán bộ làm công tác người có công với 

cách mạng tại các đơn vị cấp xã vừa thực hiện nhiệm vụ thụ lý hồ sơ, báo 

tăng giảm đối tượng hưởng chế độ và đồng thời cũng thực hiện nhiệm vụ 

chi trả chế độ trợ cấp trực tiếp cho các đối tượng, dẫn tới hiện tượng là 

một số cán bộ, công chức làm chính sách này đã lợi dụng sự sơ hở đó để 

lập khống hồ sơ để hưởng tiền trợ cấp, khi đối tượng hưởng trợ cấp đã chết 

mà vẫn không báo cắt mà đề hưởng tiền trợ cấp, ăn bớt tiền của đối 

tượng người có công ... 

Rõ ràng với những điều kiện mới ở Việt Nam những tồn tại trên đòi 

hỏi thanh tra ngành LĐTBXH nói chung và thanh tra lĩnh vực chính sách 

NCC ở các cấp phải kiện toàn lại khâu tổ chức và phương thức quản lý nhất 

là các cấp địa phương. 



 

 

46 

2.1.2. Công tác đào tạo cán bộ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

thanh tra chính sách người có công 

Đào tạo nâng cao kỹ năng thanh tra ngành LĐTBXH nói chung và 

thanh tra lĩnh vực chính sách NCC nói riêng là vấn đề cốt yếu và quan 

trọng. Để nâng cao chất lượng thanh tra nhằm xây dựng được một nền hành 

chính thống nhất, năng động, có hiệu quả thì cần thiết phải có đội ngũ công 

chức hành chính có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức trong sạch, tận 

tụy với công việc. Trong giai đoạn 2013-2016 ngành LĐTBXH đã và đang 

xây dựng hoàn thiện bộ tài liệu cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng thanh 

tra chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cho các thanh tra 

viên, công chức Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở LĐTBXH các tỉnh, thành 

phố và đã đạt được một số kết quả như: 
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Bảng 2.3. Số lượng các buổi tập huấn nâng cao chất lượng thanh tra ngành LĐTBXH giai đoạn 2013-2016 

Chỉ tiêu 

2013 2014 2015 2016 

Số 

ngày  

SL 

đại 

biểu  

Chủ đề 

tập 

huấn 

Số 

ngày  

SL 

đại 

biểu  

Chủ đề 

tập 

huấn 

Số 

ngày  

SL 

đại 

biểu  

Chủ đề 

tập 

huấn 

Số 

ngày  

SL 

đại 

biểu  

Chủ đề 

tập 

huấn 

1. Tập huấn về thanh tra 

chính sách người có công 

cho Thanh tra sở LĐTBXH 

các tỉnh, thành phố 

15 30 

ĐT TT 

chuyên 

ngành 

10 50 

ĐT TT 

chuyên 

ngành 

15 30 

ĐT TT 

chuyên 

ngành 

10 50 

ĐT TT 

chuyên 

ngành 

2. Tập huấn triển khai chiến 

dịch thanh tra hàng năm  
3 30 

Công 

tác TT 

CS NCC 

1 35 

Công 

tác TT 

CS 

NCC 

3 35 

Công tác 

TT CS 

NCC 

3 30 

Công 

tác TT 

CS 

NCC 

3.Tập huấn giảng viên 

thanh tra NCC 

3 30 

ĐT kỹ 

năng 

mềm 

cho TT 

CSNCC 

3 30 

ĐT kỹ 

năng 

mềm 

cho TT 

CSNCC 

3 30 

ĐT kỹ 

năng 

mềm 

cho TT 

CSNCC 

3 50 

ĐT kỹ 

năng 

mềm 

cho TT 

CSNCC 

Tổng số 21 90 - 14 115 - 21 95 - 16 130 - 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo công tác thanh tra ngành LĐTBXH hàng năm giai đoạn 2013-2016 
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Bảng  2.3 cho thấy, trong giai đoạn 2013-2016 thanh tra ngành 

LĐTBXH đã tổ chức thường xuyên theo kế hoạch hàng năm các buổi tập 

huấn, các buổi đào tạo cho các thanh tra viên nói chung và thanh tra viên 

lĩnh vực chính sách NCC nói riêng. Các chủ đề chủ yếu tập trung vào đào 

tạo công tác thanh tra chuyên ngành chính sách NCC, các kỹ năng mềm và tổ 

chức hoạt động thanh tra. Nếu như năm 2013 tổ chức được 3 lớp với 90 đại 

biểu ở các cấp, thì đến năm 2016 tăng lên tổ chức được 3 lớp với số lượng 

đại biểu tham gia tăng lên 130 người. Kết quả sau mỗi lớp tập huấn, đa số 

các thanh tra viên nắm vững được kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng 

mềm để xử lý công việc.  

Tuy vậy, mặc dù các lớp tập huấn được tổ chức thường xuyên theo 

định kỳ hàng năm nhưng vẫn còn nhiều bất cập như: Nguồn hình thành cán 

bộ thanh tra chuyên ngành chính sách NCC ở các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh, 

huyện, xã được hình thành từ các nguồn khác nhau ( chủ yếu từ quân đội, 

thanh niên xung phong, đoàn thể, học từ ngành khác...), không được đào 

tạo bài bản về kiến thức chuyên ngành cũng như kỹ năng chuyên môn, dẫn 

tới hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn chưa cao. Các thanh tra viên cấp 

tỉnh, huyện, xã sau khi tham dự các buổi đào tạo, tập huấn trở về địa 

phương làm việc, họ giải quyết công việc chủ yếu dựa vào những kinh 

nghiệm trong quá trình công tác, vẫn mang tính đáp ứng công việc, thụ 

động, dẫn tới hiện nay vẫn còn thiếu nhiều cán bộ, công chức có thể giải 

quyết được những công việc mang tính nhạy cảm trong lĩnh vực này. 

2.1.3. Công tác xây dựng quy trình thanh tra chính sách người có công 

Để nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐ-TBXH nói chung và 

thanh tra lĩnh vực chính sách NCC nói riêng thì việc xây dựng quy trình 

thanh tra chuẩn riêng cho mỗi lĩnh vực là việc rất cần thiết. Trong những 

năm qua, quy trình thanh tra chính sách NCC được ngành LĐ-TBXH xây 

dựng trình tự, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, công tác lựa chọn đối tượng thanh tra 

❖ Lựa chọn theo kế hoạch thanh tra năm: 
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- Căn cứ lựa chọn: theo yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành, đơn 

vị và định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; kết quả phân tích, 

đánh giá thông tin về đối tượng thanh tra đã thu thập. 

- Lập danh sách đối tượng thanh tra và cân đối với nguồn nhân lực 

của đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra để xác định số lượng đối tượng 

thanh tra đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm; trên cơ sở danh sách đối 

tượng thanh tra đã được các đơn vị lựa chọn, đơn vị thanh tra chịu trách 

nhiệm tổng hợp xây dựng kế hoạch thanh tra và làm thủ tục trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt kế hoạch theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

❖ Các trường hợp thanh tra đột xuất: 

- Khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

- Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng; 

- Theo yêu cầu của cơ quan cấp trên hoặc thủ trưởng đơn vị cùng cấp. 

Thứ hai, công tác chuẩn bị thanh tra 

a. Dự thảo quyết định thanh tra và xây dựng kế hoạch tiến hành 

thanh tra; đề cương báo cáo 

- Căn cứ vào kế hoạch được duyệt, người được giao nhiệm vụ làm 

Trưởng đoàn thanh tra dự thảo quyết định và kế hoạch tiến hành thanh tra 

trình Thủ trưởng đơn vị ký ban hành quyết định thanh tra và phê duyệt kế 

hoạch tiến hành thanh tra (trường hợp Trưởng đoàn thanh tra không phải 

Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ hoặc Chánh Thanh tra Sở thì phải báo 

cáo Trưởng phòng hoặc Chánh Thanh tra xem xét cho ý kiến về dự thảo 

quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành thanh tra trước khi trình Thủ 

trưởng đơn vị ký quyết định và phê duyệt kế hoạch thanh tra). Quyết định 

thanh tra và kế hoạch thanh tra xây dựng theo mẫu hướng dẫn của Thanh 

tra Chính phủ. 



 

 

50 

- Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo: căn cứ kế 

hoạch tiến hành thanh tra đã được duyệt, Trưởng đoàn thanh tra có trách 

nhiệm xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo trước ngày 

công bố quyết định thanh tra. Tùy theo mục đích, yêu cầu, nội dung của 

cuộc thanh tra, đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo có những nội 

dung sau: 

+ Đặc điểm và tình hình có ảnh hưởng tới quá trình thực hiện chính 

sách ưu đãi người có công;  

+ Công tác tiếp nhận, xét duyệt và quản lý hồ sơ người có công 

(trọng tâm vào nhóm đối tượng sẽ tiến hành thanh tra); 

+ Công tác cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính 

sách ưu đãi đối với người có công, việc thực hiện các chế độ đối với người 

có công; 

+ Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công 

tác chính sách ưu đãi người có công; 

+ Tự đánh giá về công tác thực hiện chính sách, chế độ đối với người 

có công; nguyên nhân của những tồn tại (nếu có); 

+ Những vướng mắc và kiến nghị của đối tượng thanh tra với cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền. 

b. Ban hành quyết định thanh tra và phê duyệt kế hoạch thanh tra 

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định thanh tra 

và kế hoạch tiến hành thanh tra, Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền ký ban 

hành quyết định thanh tra và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra. 

c. Triển khai thực hiện quyết định thanh tra 

➢ Gửi quyết định thanh tra và thông báo kế hoạch công bố quyết định 

thanh tra:  

- Quyết định thanh tra sau khi ban hành phải được gửi cho đối tượng 

thanh tra và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật về 

thanh tra. 
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- Thông báo về kế hoạch công bố quyết định thanh tra: trước khi 

công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo kế hoạch 

công bố quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết, 

chuẩn bị để người ra quyết định thanh tra thông báo bằng văn bản đến đối 

tượng thanh tra. 

➢ Triển khai thanh tra: 

- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm phổ biến kế hoạch tiến 

hành thanh tra sau khi được phê duyệt đến thành viên Đoàn. Nội dung 

phổ biến gồm: 

+ Kế hoạch, nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra; 

+ Thống nhất nội quy làm việc của đoàn thanh tra đến từng thành 

viên trong đoàn; 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu 

có) và từng thành viên của đoàn thanh tra; 

+ Tổ chức hướng dẫn, tập huấn đối với những nội dung thanh tra 

phức tạp, đòi hỏi chuyên môn sâu (nếu cần thiết). 

- Thành viên của Đoàn căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: 

+ Xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện phần nhiệm vụ được phân 

công, trình Trưởng đoàn xem xét, phê duyệt trước khi tiến hành thanh tra. 

Kế hoạch phải nêu rõ nội dung công việc được giao, cách thức tiến hành, 

thời gian thực hiện...; 

+ Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, văn bản về pháp luật, chính sách, chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức, cơ chế quản lý, các phương tiện, trang thiết bị 

làm việc, các lĩnh vực liên quan đến phần nhiệm vụ được phân công. 

Nếu xét thấy cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra quyết định việc họp 

toàn thể đoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra và tổ chức 

ghi biên bản việc phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra. 

➢ Lập, ghi nhật ký đoàn thanh tra: 
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- Nhật ký đoàn thanh tra: là sổ ghi chép các hoạt động của đoàn 

thanh tra, các vấn đề, nội dung có liên quan đến hoạt động của đoàn thanh 

tra diễn ra từ khi có quyết định thanh tra đến khi bàn giao hồ sơ thanh tra 

cho đơn vị, bộ phận, công chức có thẩm quyền; 

- Căn cứ nội dung, thời hạn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra quyết 

định việc lập sổ nhật ký đoàn thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra có trách 

nhiệm ghi chép đầy đủ những nội dung theo quy định nêu trên hoặc ủy 

quyền cho thành viên Đoàn thanh tra ghi chép và phải chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực của nội dung nhật ký đoàn thanh tra. 

Thứ ba, tiến hành thanh tra 

(1) Công bố quyết định thanh tra 

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn 

thanh tra phải tổ chức công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra. 

Nội dung buổi công bố gồm: 

- Công bố quyết định thanh tra; giới thiệu các thành viên trong đoàn 

thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra; thời hạn thanh tra; quyền 

và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức làm 

việc, chương trình làm việc của đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và các 

đề nghị liên quan đến hoạt động của đoàn thanh tra (nếu có); 

- Tiếp nhận báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương yêu 

cầu. Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức nghe đại diện đối 

tượng thanh tra báo cáo cụ thể nội dung đã chuẩn bị và làm rõ những nội 

dung khác có liên quan. 

Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản. 

Biên bản phải có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, 

tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra. 

(2) Tiến hành thanh tra theo nội dung trong quyết định thanh tra 

Tiến hành thanh tra là quá trình sử dụng các phương pháp nghiệp vụ 

thanh tra các quyền trong hoạt động thanh tra để làm sáng tỏ nội dung 
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thanh tra. Một số quyền và phương pháp nghiệp vụ thanh tra cơ bản được 

thực hiện như sau: 

Một là, thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung 

thanh tra 

a. Thông tin, hồ sơ, tài liệu từ đối tượng thanh tra 

- Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn 

thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, 

báo cáo bằng văn bản về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. 

Trường hợp thông tin, tài liệu đối tượng thanh tra đã cung cấp nhưng chưa 

đầy đủ thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có quyền yêu 

cầu đối tượng thanh tra báo cáo, cung cấp bổ sung; 

- Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra được phân công tiếp 

nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu có trách nhiệm kiểm tra thực trạng hồ sơ, tài 

liệu; bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin và hồ sơ, tài liệu đúng mục đích. 

Không để thất lạc tài liệu cũng như tiết lộ các thông tin, hồ sơ, tài liệu của đối 

tượng thanh tra. Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản; 

- Trường hợp đối tượng thanh tra không cung cấp, cung cấp không 

đầy đủ, không chính xác hoặc cố tình trì hoãn cung cấp thông tin, tài liệu 

liên quan đến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra áp dụng biện pháp xử lý 

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp xử lý đối tượng thanh tra. 

b. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thông tin, tài liệu liên quan đến 

nội dung thanh tra 

- Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn 

thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu 

liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó. Trường 

hợp thông tin, tài liệu đã cung cấp nhưng chưa đầy đủ thì Trưởng đoàn 
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thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 

nhân cung cấp bổ sung. 

- Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có trách nhiệm 

bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu đúng mục đích; 

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cố tình 

trì hoãn, cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên 

quan đến nội dung thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn 

thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ 

trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. 

Hai là, kiểm tra tại đơn vị được thanh tra và xác minh tại cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan 

(1). Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách 

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đối tượng thanh tra, 

công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công; việc phối hợp với các ngành liên quan để triển khai thực 

hiện công tác chính sách; việc tiếp nhận hồ sơ từ các ngành chuyển đến và 

công tác quản lý hồ sơ để tiếp tục thực hiện chế độ đối với người có công. 

b) Kiểm tra hồ sơ đối tượng người có công 

- Kiểm tra hồ sơ của từng nhóm đối tượng theo nội dung của quyết 

định thanh tra và đề cương báo cáo. Tùy từng nhóm đối tượng để kiểm tra 

hồ sơ theo quy định của văn bản pháp luật quy định về điều kiện đối với 

nhóm đối tượng đó, một số đối tượng có thể kiểm tra dưa trên nội dung 

chính như sau:  

+ Đối với hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh: kiểm tra giấy tờ chứng minh việc tham gia và hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự; giấy chứng nhận bị thương gốc hoặc giấy tờ gốc có ghi bị thương 
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làm căn cứ để cấp lại giấy chứng nhận bị thương; hồ sơ, lý lịch chứng minh 

quá trình tham gia quân đội và lý lịch của người làm chứng đối với những 

trường hợp hồ sơ xác lập trên cơ sở hai người làm chứng; quy trình, thủ tục 

xác lập hồ sơ; tính hợp lý và hợp pháp của hồ sơ; …. 

+ Đối với hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học: kiểm tra giấy tờ chứng minh việc tham gia hoạt động kháng chiến tại 

vùng quân đội Mỹ sử dụng CĐHH theo quy định; hồ sơ bệnh án hoặc giấy 

tờ điều trị bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm CĐHH; tình trạng dị dạng, dị 

tật của con đối với những trường hợp có con dị dạng, dị tật… 

+ Đối với hồ sơ tuất liệt sĩ: kiểm tra về tình hình thân nhân liệt sĩ, 

điều kiện hưởng tuất, đặc biệt là những trường hợp tuất vợ liệt sĩ tái giá cần 

kiểm tra việc có được sự đồng ý của họ tộc không, có nuôi con liệt sĩ đến 

tuổi trưởng thành hoặc phụng dưỡng bố, mẹ chồng khi còn sống, con liệt sĩ 

đã hưởng tuất mồ côi chưa?... 

+ Đối với hồ sơ của các nhóm đối tượng khác: căn cứ quy định của 

văn bản pháp quy ở từng thời điểm để kiểm tra về quy trình, thủ tục xác lập 

hồ sơ, tính hợp lý, hợp pháp của các loại giấy tờ. 

- Những phát hiện qua kiểm tra phải được ghi nhận, làm rõ, củng cố 

chứng cứ, cơ sở pháp lý để kết luận đúng sai, nguyên nhân sai phạm và 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm: 

+ Thực hiện việc ký biên bản làm việc về tình hình, số liệu theo từng 

nội dung, sự việc dự kiến kết luận với đối tượng thanh tra; 

+ Đối chiếu tình hình, số liệu đã ký xác nhận, đã thu thập được với 

các quy định của chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và diễn biến 

thực tế, đưa ra dự kiến kết luận về sự việc được phát hiện; 

+ Lập danh sách những trường hợp hồ sơ có sai sót hoặc có nghi 

vấn để tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh tại các cơ quan có liên quan 

hoặc trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự đối với những giấy tờ có nghi 

vấn giả mạo. 



 

 

56 

c) Kiểm tra công tác cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công  

- Việc lập dự toán kinh phí: kiểm tra về thời gian lập dự toán, số dư 

kinh phí tại kho bạc; việc thẩm định dự toán và thông báo duyệt dự toán tại 

các đơn vị cấp huyện; thực hiện các nội dung chi thực tế so với nội dung 

(mục) được giao dự toán; 

- Công tác cấp phát kinh phí đối với các đơn vị cấp huyện, việc giao 

dự toán và điều chỉnh dự toán đối với các đơn vị; 

- Việc chi các nội dung liên quan đến nguồn kinh phí từ nghiệp 

vụ phí: kiểm tra sổ sách, chứng từ về tính hợp lý  và hợp pháp; các nội 

dung chi từ nguồn kinh phí theo quy định của văn bản pháp quy và 

hướng dẫn của Bộ. 

(2). Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện 

- Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính 

sách trên địa bàn và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ 

LĐTBXH cấp xã. 

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu 

đãi đối với người có công:  

+ Kiểm tra công tác lập dự toán và thực hiện dự toán hàng năm 

+ Kiểm tra công tác quản lý đối tượng và chi trả trợ cấp hàng tháng, 

trợ cấp 01 lần: kiểm tra danh sách chi trả (việc ký nhận tiền, ký thay có ủy 

quyền không?), thu hồi các khoản trùng lĩnh, trùng cấp; kiểm tra việc lập 

danh sách đối tượng điều dưỡng; việc bảo giảm khi đối tượng từ trần được 

trợ cấp 01 lần và mai táng phí; chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục (đặc biệt là 

việc hỗ trợ học phí theo thời gian học thực tế, đã được hỗ trợ khi học ở một 

cơ sở giáo dục nay học ở một cơ sở cùng cấp)… 

+ Kiểm tra việc sử dụng nguồn nghiệp phí theo quy định, chứng từ 

kế toán và nội dung chi từ nguồn nghiệp vụ phí. 
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- Xác minh trực tiếp đối tượng, làm việc với UBND cấp xã và các cơ 

quan, đơn vị liên quan (Ban CHQS huyện, Bệnh viện huyện…) nếu cần. 

(3). Tại Trung tâm điều dưỡng người có công 

Kiểm tra công tác điều dưỡng tập trung đối với người có công với 

cách mạng (đối với những địa phương chưa có Trung tâm điều dưỡng 

người có công phải ký hợp đồng điều dưỡng với đơn vị ngoài tỉnh thì tiến 

hành kiểm tra, xác minh tại đơn vị thực hiện chức năng điều dưỡng đối với 

người có công thuộc tỉnh đang tiến hành thanh tra), tập trung vào một số 

nội dung chính như sau: 

- Việc giao nhận đối tượng đến điều dưỡng giữa Trung tâm với đơn 

vị đưa đối tượng đi điều dưỡng; 

- Thực hiện các nội dung chi trong đợt điều dưỡng đối với người có 

công theo mức quy định tại văn bản pháp quy và hướng dẫn của Bộ; 

- Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ điện nước theo hướng dẫn của Bộ; 

- Chứng từ kế toán trong các đợt điều dưỡng; kiểm tra danh sách cấp 

thuốc, phát quà đối với người có công; 

- Nguồn gốc thực phẩm sử dụng và việc lưu trữ mẫu thức ăn trong 

quá trình điều dưỡng dưỡng đối với người có công…. 

- Mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền. 

(4). Kiểm tra, xác minh tại các cơ quan liên quan 

a) Tại Bộ CHQS tỉnh 

Kiểm tra, xác minh việc xác lập hồ sơ thương binh do cơ quan quân 

đội thực hiện, căn cứ để cấp giấy chứng nhận bị thương đối với những quân 

nhân xuất ngũ, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến thực hiện chế độ 

đối với người có công với cách mạng. 

b) Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 
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Kiểm tra, xác minh đối với những hồ sơ thương binh có nghi vấn 

khai man, giả mạo sau khi kiểm tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội mà có hồ sơ gốc lưu tại Quân khu; đối với những trường hợp hồ sơ có 

nghi vấn tẩy xóa, sửa chữa, giả mạo giấy tờ gốc thì tiến hành thu giữ để 

trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự. 

c) Tại cơ sở y tế 

- Tại cơ sở điều trị: kiểm tra, xác minh việc điều trị bệnh, tật liên 

quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học làm cơ sở để xác lập hồ sơ đối với 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, cụ thể: 

Kiểm tra, xác minh việc đối tượng nằm điều trị bệnh, tật tại cơ sở y 

tế thông qua việc kiểm tra: Bệnh án điều trị tại Phòng Kế hoạch - Tổng 

hợp; sổ đăng ký ra vào việc tại Khoa khám bệnh; kiểm tra chứng từ thanh 

toán viện phí tại Phòng Kế toán; kiểm tra bệnh điều trị ghi tại Bệnh án có 

trùng với bệnh giới thiệu đi giám định và đúng với danh mục bệnh, tật có 

liên quan đến phơi nhiễm CĐHH không. 

- Tại Trung tâm giám định y khoa: kiểm tra, xác minh việc khám, 

giám định đối với người có công với cách mạng (khám giám định đối với 

đối tượng thương binh, chất độc hóa học). 

d) Tại Bảo hiểm xã hội 

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ người có công nếu phát hiện những 

trường hợp có nghi vấn tẩy sửa hồ sơ, khai man quá trình công tác để 

hưởng chế độ ưu đãi thuộc đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí thì kiểm 

tra, xác minh tại cơ quan Bảo hiểm xã hội để đối chiếu, khẳng định về quá 

trình công tác. 

e) Tại các cơ quan, cá nhân có liên quan khác 

Trong quá trình thanh tra, nếu có cán bộ, quần chúng phản ảnh sự 

việc, thông tin có liên quan đến nội dung thanh tra, Trưởng đoàn thanh 
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tra tổ chức gặp để nghe ý kiến phản ánh hoặc để tiếp nhận thông tin do 

họ cung cấp. 

Trường hợp công luận, báo chí phản ánh, đăng các thông tin có liên 

quan đến nội dung thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra báo cáo người ra quyết 

định thanh tra để tổ chức gặp gỡ, trao đổi làm rõ nội dung thông tin, tiếp 

nhận tài liệu, bằng chứng có liên quan. 

Nội dung làm việc và việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng 

phải được ghi nhận bằng biên bản 

Ba là, giải trình và đối thoại, chất vấn 

(1). Yêu cầu giải trình 

Trong quá trình thanh tra nếu thông tin, tài liệu đối tượng thanh tra 

đã cung cấp nhưng chưa rõ, và/hoặc những vấn đề phát hiện song chưa đủ 

cơ sở kết luận, đoàn thanh tra tổng hợp và yêu cầu đối tượng thanh tra giải 

trình bằng văn bản. Đối tượng thanh tra phải giải trình đầy đủ, trung thực 

và chịu trách nhiệm về nội dung đã giải trình. 

(2). Tổ chức đối thoại, chất vấn 

Trường hợp giải trình chưa rõ, hoặc vấn đề có liên quan đến nhiều 

người, nhiều đơn vị thì Trưởng đoàn thanh tra có thể tổ chức đối thoại, chất 

vấn đối tượng thanh tra và/hoặc người có liên quan. Để đối thoại, chất vấn 

có hiệu quả, đoàn thanh tra phải chuẩn bị đầy đủ: 

- Hồ sơ vụ việc và tài liệu có liên quan; 

- Nghiên cứu kỹ về đối tượng và các văn bản, quy định có liên quan, 

ví dụ: chức trách nhiệm vụ của người dự kiến mời đối thoại, chất vấn...; 

- Lập kế hoạch đối thoại, chất vấn: dự kiến những vấn đề cần làm rõ; 

trình tự đưa câu hỏi; phương pháp hỏi và cách thức đưa tài liệu, chứng cứ; 

thời gian và địa điểm đối thoại, chất vấn; phương tiện kỹ thuật cần thiết 

(máy ghi âm...); phân công cán bộ thực hiện đối thoại... 
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Việc tiến hành đối thoại, chất vấn phải được lập biên bản ghi nhận 

chính xác những sự việc hai bên đã đối thoại, chất vấn; trường hợp cần 

thiết thì ghi âm lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại, chất vấn. Việc ghi âm 

phải công khai và được ghi nhận vào biên bản. 

(3). Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

(a) Thành viên đoàn thanh tra có trách nhiệm  

- Báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo 

yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra. Trường hợp phát hiện những vấn đề 

vượt quá thẩm quyền cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn 

thanh tra xem xét, quyết định; 

- Báo cáo bằng văn bản với Trưởng đoàn thanh tra về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được phân công. Báo cáo có các nội dung: nhiệm vụ được 

giao; kết quả thực hiện nhiệm vụ; đề xuất kết luận và kiến nghị xử lý; căn 

cứ đề xuất. Thành viên đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và Trưởng đoàn về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội 

dung đã báo cáo; 

- Bàn giao cho Trưởng đoàn thanh tra các tài liệu, chứng cứ đã thu 

thập được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công: biên bản 

làm việc, biên bản xác minh; giải trình của đối tượng thanh tra; chứng cứ, 

tài liệu.... đã thu thập được. Tài liệu bàn giao phải được lập thành danh 

mục, đánh số thứ tự; 

- Giao trả hồ sơ tài liệu không cần giữ cho đối tượng thanh tra. Việc 

giao trả tài liệu cho đối tượng thanh tra phải được lập thành biên bản. 

(b). Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm 

- Xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của thành viên đoàn thanh tra. 

Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay với Thủ trưởng đơn vị 

xem xét, quyết định; 

- Báo cáo với Thủ trưởng đơn vị về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của 

đoàn thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra hoặc theo yêu cầu đột xuất 

của người ra quyết định thanh tra. 
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Tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra phải được báo cáo bằng văn bản, 

gồm các nội dung: tiến độ thực hiện nhiệm vụ; nội dung đã hoàn thành; nội 

dung đang tiến hành; công việc thực hiện trong thời gian tới; kiến nghị, đề 

xuất (nếu có); 

- Trong quá trình thanh tra, nếu có vướng mắc khi triển khai thực hiện thì 

Trưởng đoàn thanh tra báo cáo với Thủ trưởng đơn vị bằng văn bản để xin ý 

kiến xử lý. 

Bốn là, sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra hoặc gia hạn 

thời gian thanh tra (nếu cần) 

(1). Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra 

Trong quá trình thanh tra, nếu xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế 

hoạch tiến hành thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản đề nghị 

với Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung 

kế hoạch tiến hành thanh tra phải nêu rõ lý do, nội dung sửa đổi, bổ sung và 

những nội dung khác có liên quan. Khi người ra quyết định thanh tra có văn 

bản phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra thì Trưởng 

đoàn thanh tra căn cứ vào văn bản đó để tổ chức thực hiện. 

(2). Gia hạn thời gian thanh tra 

Nếu nội dung thanh tra nhiều, phức tạp cần phải gia hạn thời gian 

thanh tra thì trước khi hết thời hạn thanh tra ghi trong quyết định thanh tra, 

Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đề nghị với Thủ trưởng đơn vị gia hạn 

thời gian thanh tra. Việc gia hạn thời gian thanh tra phải thực hiện theo quy 

định pháp luật về thanh tra. 

Năm là, lập biên bản thanh tra (biên bản làm việc) 

- Trước khi kết thúc thanh tra thực tế tại trụ sở đối tượng thanh tra, 

Trưởng đoàn thanh tra chủ trì tổ chức dự thảo biên bản thanh tra. Dự thảo 

biên bản thanh tra căn cứ vào báo cáo kết quả làm việc của từng thành viên 

đoàn thanh tra và các hồ sơ, tài liệu thanh tra. Dự thảo biên bản phải được 
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gửi cho đối tượng thanh tra để có ý kiến giải trình (nếu có). Trưởng đoàn 

thanh tra có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến giải trình của 

đối tượng thanh tra để đảm bảo tính chính xác, khách quan các nội dung 

ghi trong biên bản thanh tra. 

- Trong thời hạn của cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải tổ 

chức họp với đối tượng thanh tra để thông qua và ký biên bản thanh tra. 

- Biên bản thanh tra phải có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra và 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra. Biên bản 

thanh tra được lập thành 03 bản, 01 bản gửi đối tượng thanh tra giữ; 02 bản 

lưu đoàn thanh tra. Biên bản thanh tra phải ghi rõ số trang và các phụ lục 

đính kèm (nếu có); Biên bản thanh tra và các phụ lục kèm được đóng dấu 

giáp lai của đối tượng thanh tra. Trường hợp không đóng dấu giáp lai thì 

biên bản thanh tra và các phụ lục kèm phải được hai bên ký từng trang. 

Thứ tư, kết thúc thanh tra 

(1). Thông báo kết thúc thanh tra 

Sau khi kết thúc thanh tra tại cơ sở, Trưởng đoàn thanh tra phải có 

thông báo bằng văn bản việc kết thúc thanh tra tại cơ sở. Việc thông báo 

kết thúc thanh tra tại cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật thanh tra. 

(2). Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra 

(a). Báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra 

Căn cứ biên bản thanh tra, giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có), 

trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng 

đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết 

luận thanh tra để trình cấp có thẩm quyền xem xét, trừ trường hợp nội dung 

kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền. Báo cáo kết quả thanh tra gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Khái quát về đối tượng thanh tra; 

- Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra; 



 

 

63 

- Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, việc chấp 

hành các quy định về tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật của đối tượng 

thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có), nêu rõ các quy 

định của pháp luật làm căn cứ kết luận; 

- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá 

trình tiến hành thanh tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với 

yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh 

tra (nếu có); 

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra (nếu có). 

(b). Tham khảo ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu cần) 

Trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, trường hợp cần 

thiết, Trưởng đoàn thanh tra tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức có 

liên quan để đảm bảo cho việc kết luận, kiến nghị xử lý được chính xác, 

khách quan. 

(c) Dự thảo kết luận thanh tra 

Kết luận thanh tra có các nội dung sau: 

- Khái quát về đối tượng thanh tra (đặc điểm, tình hình, nội dung 

công việc chủ yếu... của đối tượng thanh tra có liên quan đến nội dung 

thanh tra); 

- Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra; 

- Kết luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, 

chuyên môn - kỹ thuật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc 

nội dung thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có); 

- Kiến nghị các biện pháp xử lý: Ghi rõ các yêu cầu, biện pháp buộc 

đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện; 

Kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật; Kiến nghị sửa đổi, bổ 
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sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy 

định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (những nội dung không thuộc 

thẩm quyền). 

(d). Trình dự thảo kết luận thanh tra 

Hồ sơ trình dự thảo kết luận thanh tra gồm: 

+ Tờ trình của Trưởng đoàn thanh tra về việc ban hành kết luận 

thanh tra (theo mẫu Tờ trình của cơ quan, đơn vị); 

+ Biên bản thanh tra kèm theo các Biên bản được lập giữa Trưởng 

đoàn hoặc thành viên đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có). Ví dụ, biên bản làm việc, biên 

bản xác minh...; 

+ Báo cáo kết quả thanh tra kèm theo các báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên trong đoàn; Báo cáo 

tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra của Trưởng đoàn; Báo cáo đột xuất 

khác (nếu có); 

+ Dự thảo kết luận thanh tra và các văn bản về việc xử lý, yêu cầu 

hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý (nếu có); 

+ Nhật ký Đoàn thanh tra. 

(3). Kết luận và công khai kết luận thanh tra 

(a). Ban hành kết luận thanh tra 

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của đối tượng 

thanh tra (nếu có) và hồ sơ, tài liệu có liên quan, chậm nhất là 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra và hồ sơ trình dự thảo kết luận 

thanh tra người ra quyết định thanh tra phải ký văn bản kết luận thanh tra. 

Trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên 

môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.  

(b). Công bố kết luận thanh tra 
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Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc công bố 

kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn 

thanh tra công bố kết luận thanh tra. 

(c). Công khai kết luận thanh tra 

Kết luận thanh tra phải được công khai. Việc công khai kết luận 

thanh tra được thực hiện theo quy định Điều 39 Luật Thanh tra số 

56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 

ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thanh tra. 

Việc công bố và thực hiện công khai kết luận thanh tra phải được lập 

thành biên bản. 

(d). Gửi kết luận thanh tra 

Kết luận thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan theo quy định Điều 27 Nghị định số 

07/2012/NĐ-CP ngày 9/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được 

giao thực hiện chức năng và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Trường 

hợp đơn vị được giao chủ trì thực hiện cuộc thanh tra không phải là đơn vị 

thanh tra, thì kết luận thanh tra còn phải gửi cho đơn vị Thanh tra cùng cấp 

để theo dõi, tổng hợp. 

(e). Xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra 

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc thanh tra có trách nhiệm tổ chức chỉ 

đạo việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh 

tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010. 

(4). Họp rút kinh nghiệm đoàn thanh tra 

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm triệu tập các thành viên trong 

đoàn họp rút kinh nghiệm, đánh giá ưu, nhược điểm của cuộc thanh tra từ 

khâu chuẩn bị cho đến bàn giao hồ sơ tài liệu, rút ra bài học kinh nghiệm; 
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đề xuất khen thưởng người làm tốt và xử lý những người có sai phạm. 

Cuộc họp rút kinh nghiệm được lập thành biên bản, lưu hồ sơ thanh tra. 

(5). Bàn giao hồ sơ thanh tra 

(a). Bàn giao hồ sơ thanh tra 

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức bàn giao hồ sơ thanh 

tra cho cơ quan trực tiếp quản lý Trưởng đoàn thanh tra. Việc bàn giao, 

quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thanh tra. 

Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu thanh tra phải được lập thành biên bản. 

Biên bản giao nhận hồ sơ được lưu vào hồ sơ cuộc thanh tra. 

(b). Hồ sơ cuộc thanh tra, bao gồm: 

- Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, đề cương báo 

cáo, các văn bản bổ sung, sửa đổi quyết định, kế hoạch tiến hành thanh 

tra, thay đổi, bổ sung Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra 

(nếu có); 

- Các biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, xác minh; các loại báo 

cáo, báo cáo giải trình của đối tượng thanh tra, các tài liệu về nội dung, 

chứng cứ; 

- Báo cáo của đối tượng thanh tra; Báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện 

nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra; Báo cáo kết quả thanh tra; Kết 

luận thanh tra; 

- Các văn bản về việc xử lý và các văn bản có liên quan đến các kiến 

nghị xử lý; 

- Nhật ký đoàn thanh tra và các tài liệu khác có liên quan. 

Như vậy, về cơ bản quy trình thanh tra thực hiện chính sách người có 

công đã được xây dựng khá đầy đủ và toàn diện. Tuy nhiên, quy trình này 

còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: (1) Quy trình thanh tra chính sách 
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NCC còn chồng chéo chưa quy định rõ thẩm quyền của các cấp; (2) Thời 

hạn báo cáo tiến độ, báo cáo giải trình, báo cáo kết quả thanh tra và ban 

hành kết luận thanh tra còn kéo dài chưa linh hoạt… 

2.1.4.  Công tác tổ chức hoạt động thanh tra thực hiện pháp luật ưu đãi 

xã hội đối với người có công với cách mạng 

Trong giai đoaṇ 2013-2016, công tác tổ chức hoaṭ đôṇg thanh tra thưc̣ 

hiêṇ pháp luâṭ ưu đãi xã hôị đối với người có công với cách maṇg đã thể đươc̣  

sự chuẩn bị nguồn lực đầu vào phù hợp với tầm quan trọng và mức độ phức 

tạp của cuộc thanh tra (con người, chi phí, phương tiện đi lại, thời gian 

khảo sát, thời gian tiến hành thanh tra).  

Bên caṇh đó, kết quả thanh tra đối tươṇg thương binh và đối tươṇg 

hưởng trơ ̣ cấp chất đôc̣ hóa hoc̣ đa ̃ cho thấy: sự am hiểu về chuyên môn, 

nghiệp vụ và khả năng áp dụng những phương pháp thanh tra một cách linh 

hoạt, phù hợp của thanh tra viên (để nhanh chóng chỉ ra được những tồn 

tại, sai phạm trong quản lý, thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng theo mục tiêu đã đề ra). 

Măṭ khác, kết quả thanh tra cũng đa ̃ cho thấy sự bảo đảm đầy đủ 

chứng cứ, tính khách quan, kịp thời, dễ hiểu của những kết luận, nhận 

định, kiến nghị của thanh tra về tồn tại, sai phạm trong thực hiện các 

chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng 

2.1.4.1. Công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ 

a) Đối với hồ sơ đối tượng thương binh 

Trong giai đoạn 2013-2016, công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đối tượng 

thương binh được thanh tra Bộ tổ chức thanh tra lần lượt theo đúng lô ̣trình taị 

các địa điểm, các tỉnh, thành phố. Kết quả thanh tra cho thấy tỷ lệ hồ sơ sai 

sót, chưa đúng quy định hoặc giả mạo chiếm tỷ lệ khá lớn. 
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Biểu đồ 2.1. Số lượng hồ sơ đối tượng thương binh được kiểm tra và số 

lượng hồ sơ sai sót giai đoạn 2013-2016 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hàng năm của phòng thanh tra chính sách NCC 

Biểu đồ 2.1. cho thấy tỷ lệ % số hồ sơ đối tượng thương binh được 

kiểm tra có sai sót trong giai đoạn 2013-2016 có chiều hướng tăng đều qua 

các năm. Năm 2013 số tỉnh được kiểm tra là 5 tỉnh: Hà Nam, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai với tổng số 1.810 hồ sơ thì có 

tới 114 hồ sơ sai sót ( chiếm tỷ lệ 6,30%/tổng số hồ sơ kiểm tra). Bước sang 

năm 2014 số tỉnh, thành phố được kiểm tra là 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, ĐắcLắc, Bắc Ninh với 3.916 hồ sơ thì số hồ sơ sai phạm cũng tăng 

lên 1.065 hồ sơ ( chiếm 27,19%/tổng số hồ sơ được kiểm tra). Năm 2015 mặc 

dù số tỉnh/thành phố được kiểm tra tăng lên 7 tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hải 

Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quân khu 5, Quân khu 7 với tổng số hồ sơ 

kiểm tra là 11.855 hồ sơ, nhưng số hồ sơ sai phạm cũng chỉ chiếm 2.275 hồ sơ 

( chiếm 19,20%/tổng số hồ sơ kiểm tra). Đến năm 2016, mặc dù tổng số hồ sơ 

được kiểm tra ở 3 địa điểm Kontum, Quân khu 3, Quân khu 4 với tổng số 

43.841 hồ sơ, nhưng số hồ sơ sai phạm chỉ chiếm 6.971 hồ sơ (chiếm 

15,90%/tổng số hồ sơ kiểm tra).  

Biểu đồ 2.1 cũng cho thấy các sai phạm của hồ sơ đối tượng 

thương binh chủ yếu là: 
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 - Giả mạo, man khai hồ sơ thương binh để được hưởng chế độ:  

+ Giả mạo, man khai giấy tờ chứng minh bị thương: Đối tượng đã 

dùng hóa chất tẩy toàn bộ nội dung cũ, viết đè nội dung mới tại Giấy chứng 

nhận bị thương gốc; tẩy xoá, viết thêm phần bị thương hoặc vết thương vào 

Phiếu sức khoẻ, lý lịch quân nhân, danh sách quân nhân bị thương, lý lịch 

đảng viên; giả mạo giấy xác nhận của hai người làm chứng hoặc tẩy sửa hồ 

sơ, lý lịch của người làm chứng về trường hợp bị thương. 

+ Giả mạo giấy tờ y tế chứng minh điều trị vết thương tái phát - một 

trong những điều kiện để được giám định lại thương tật. 

Điển hình sai phạm này là ở thành phố Hải Phòng: Đối tượng thực tế 

không khám, điều trị vết thương tái phát nhưng vẫn có giấy ra viện của 

bệnh viện cấp huyện (phát hiện 26/47 đối tượng được kiểm tra không có 

bệnh án gốc lưu tại bệnh viện); đối tượng làm giả hoàn toàn Giấy ra viện 

của bệnh viện (phát hiện 03/47 đối tượng được kiểm tra). 

- Một số trường hợp bị thương trong kháng chiến chống Mỹ đã qua 

các Đoàn an dưỡng hoặc đã được Đơn vị cũ hoặc Hội đồng giám định y 

khoa kết luận tỷ lệ thương tật từ 5% đến dưới 21% nay vẫn được các cơ 

quan quân đội xác nhận thương binh. 

- Khám giám định vết thương cũ tái phát lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 

không đúng quy định hoặc giới thiệu thương binh khám giám định lại 

thương tật sau thời điểm quy định kết thúc việc giám định trước ngày 30 

tháng 9 năm 2006 (khoản 5, Điều 36, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 

26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng). 

- Hồ sơ không đủ giấy tờ theo quy định như: không có quyết định 

phục viên; xuất ngũ hoặc chuyển ngành... 

Đối với hồ sơ thương binh xác lập theo phương thức hai người làm 

chứng, còn có thêm sai sót: 
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- Mâu thuẫn về thời gian ghi trong hồ sơ, trình tự xác lập hồ sơ 

như: Giấy chứng nhận bị thương được cấp trước khi có Bản khai cá nhân 

của đối tượng hoặc trước ngày người làm chứng xác nhận về trường hợp 

bị thương... 

- Người làm chứng không hợp pháp: chữ viết, chữ ký tại giấy chứng 

nhận làm chứng không phải của người làm chứng; 

- Người làm chứng không đủ điều kiện là nhân chứng: người làm 

chứng không cùng đơn vị hoặc không cùng tham gia chiến đấu, phục vụ 

chiến đấu hoặc không cùng địa bàn hoạt động với người bị thương; 

- Sai về thủ tục xét duyệt hồ sơ ở cấp xã: theo quy định bản khai cá 

nhân phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú và hồ sơ đề nghị xác 

nhận người có công với cách mạng được niêm yết tại trụ sở UBND cấp 

xã. Tuy nhiên, nhiều trường hợp xin xác nhận của chính quyền địa 

phương nơi nguyên quán hoặc UBND cấp xã không thực hiện niêm yết 

hồ sơ của đối tượng. 

Như vậy, kết quả kiểm tra hồ sơ đối tượng thương binh trong giai 

đoạn 2013 - 2016 cho thấy: số hồ sơ sai phạm không phụ thuộc vào tổng số 

hồ sơ kiểm tra mà phụ thuộc vào công tác thực hiện xét, duyệt hồ sơ của 

các địa phương trên cả nước. Điều này cho thấy năng lực của các địa 

phương ngành LĐ-TBXH trong thực hiện thanh tra thực hiện pháp luật ưu 

đãi xã hội đối với người có công tại các các địa phương còn nhiều yếu kém. 

Tuy vậy, để thanh tra được toàn bộ các hồ sơ đối tượng thương binh trên cả 

nước thì số lượng thanh tra viên hiện nay là chưa đủ và còn thiếu rất nhiều. 

Do vậy, công tác thanh tra thực hiện pháp luật ưu đãi xã hội đối với người 

có công còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được thực tế. 

b) Đối với hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hoá học 

Cũng như hồ sơ đối tượng thương binh, trong giai đoạn 2013-2016, 

công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa 

học cũng được thực hiện lần lượt theo các địa điểm, các địa phương.  
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Biểu đồ 2.2. Số lượng hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học 

được kiểm tra và số lượng hồ sơ sai sót giai đoạn 2013-2016 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hàng năm của phòng thanh tra chính sách người có công 

Biểu đồ 2.2 cho thấy: Năm 2013 trong tổng số 1.385 hồ sơ được 

kiểm tra thì có tới 172 hồ sơ sai sót (chiếm tỷ lệ 12,42%/tổng số hồ sơ được 

kiểm tra); Năm 2014 tổng số hồ sơ kiểm tra 1.963 có tới 249 hồ sơ sai 

phạm ( chiếm 12,68%/tổng số hồ sơ kiểm tra) ; năm 2015 tổng số hồ sơ 

kiểm tra 929 hồ sơ thì có 259 hồ sơ ( chiếm 27,80%/tổng số hồ sơ kiểm tra) 

và đến năm 2016, tổng số hồ sơ kiểm tra là 11.78 hồ sơ thì có tới 4.920 hồ 

sơ sai phạm (chiếm 41,74%/tổng số hồ sơ kiểm tra). Kết quả thanh tra, 

kiểm tra cho thấy các sai phạm của các hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp chất 

độc hóa học chủ yếu là: 

- Giả mạo hồ sơ y tế: 

+ Bệnh án giả (giả chữ ký của Giám đốc Bệnh viện và giả con dấu 

của Bệnh viện), điển hình về hiện tượng này là tại tỉnh Thanh Hóa. 

+ Đối tượng không thực hiện quá trình điều trị bệnh, tật liên quan đến 

phơi nhiễm chất độc hóa học theo danh mục bệnh, tật quy định tại Quyết định 
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số 09/2008/QĐ-BYT (không có bệnh án gốc lưu tại Bệnh viện) nhưng vẫn 

có bệnh án sao y bản chính (đóng dấu của Bệnh viện) lưu trong hồ sơ 

hưởng chế độ chất độc hóa học. 

 Điển hình về hiện tượng này là tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng 

Trị: Tại 02 địa phương, Thanh tra Bộ phát hiện 59 đối tượng làm giả hồ sơ 

bệnh án điều trị bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học tại Bệnh 

viện Quân y 268 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quản lý, trong đó Quảng 

Bình 48 đối tượng (23 đang hưởng chế độ và 25 đang chờ đi giám định 

bệnh); Quảng Trị 11 đối tượng (06 đối tượng đang hưởng chế độ và 05 đối 

tượng đang trong giai đoạn xét duyệt hồ sơ). Thanh tra Bộ đã kiến nghị 

đình chỉ trợ cấp của các các đối tượng này và chuyển toàn bộ hồ sơ có dấu 

hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để tiến 

hành khởi tố theo quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp 

tục điều tra vụ án, quá trình điều tra đã phát hiện 185 trường hợp có bản sao 

bệnh án nhưng không có hồ sơ bệnh án gốc lưu tại Bệnh viện Quân y 268. 

+ Đối tượng ồ ạt đến các Bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh đề nghị 

khám, điều trị bệnh, tật theo danh mục bệnh, tật quy định tại Quyết định số 

09/2008/QĐ-BYT chỉ từ 3 đến 5 ngày (thời điểm cuối năm 2009 đầu năm 

2010 các Bệnh viện trên toàn quốc có số lượng bệnh nhân tăng đột biến), với 

mục đích xin sao hồ sơ bệnh án để làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ.  

- Giả mạo giấy tờ gốc chứng minh tham gia kháng chiến (từ tháng 

8/1968 đến 30/4/1975 tại các vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học 

trong chiến tranh Việt Nam): tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm địa bàn hoạt 

động; làm giả giấy tờ chứng minh vùng, miền. Hiện tượng này chủ yếu xảy 

ra với các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc hoặc một số đối tượng có nguyên 

quán ở các tỉnh phía Bắc nay cư trú tại các tỉnh phía Nam, như tại tỉnh Phú 

Thọ, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bình Phước, Đồng Nai.... 

Kết quả thanh tra, kiểm tra này cho thấy tỷ lệ các hồ sơ đối tượng 

hưởng trợ cấp chất độc hóa học sai phạm tăng lên cũng tùy theo các điểm, 

các địa phương được kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy công 
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tác kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học của 

các địa phương còn nhiều bất cập, hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do lực 

lượng cán bộ thanh tra chuyên trách lĩnh vực chính sách người có công từ 

trung ương đến địa phương còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. 

2.1.4.2. Công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng 

Trong  giai đoạn 2013 và 2016, qua thanh tra thực hiện chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng, Thanh tra Bộ đã phát hiện 47/63 tỉnh thành 

phố làm sai chính sách và kiến nghị thu hồi số tiền gần 94,15 tỷ đồng đồng 

nộp ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, số đối tượng bị đình chỉ trợ cấp là 

16.025 đối tượng.   

Bảng 2.4. Kết quả thanh tra quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng ở các tỉnh/thành phố giai 

đoạn 2013 - 2016 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 
Tổng 

cộng 

Số Tỉnh làm sai chính sách bị phát 

hiện 

Tỉnh 
5 6 19 17 47 

Số đối tượng đình chỉ trợ cấp hoặc 

hồ sơ cần bổ sung hoàn thiện 

Đối 

tượng 
286 1.314 2.534 

11.89

1 

16.02

5 

Số tiền thu hồi Tỷ đồng 5,70 22,40 5,25 60,80 94,15 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hàng năm của phòng thanh tra chính sách người có công 

Bảng 2.4 cho thấy gần như tỉnh/thành phố nào cũng làm sai chính sách 

và có xu hướng ngày càng tăng. Có thể thấy công tác quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng có 

những sai sót chủ yếu như sau: 

- Thực hiện lập dự toán, giao dự toán thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng ở nhiều địa phương còn chậm (như tại tỉnh 

Hà Nam, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh...); 
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- Chứng từ chi trả tiền trợ cấp hàng tháng còn tình trạng ký nhận 

thay không có giấy ủy quyền, một số trường hợp không ký nhận tại danh 

sách chi trả, (như tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Yên Bái, tỉnh Thừa 

Thiên Huế...); 

- Đối tượng bị kết án tù giam nhưng vẫn thực hiện chi trả trợ cấp hàng 

tháng (như tại tỉnh Hà Nam). 

- Chi trả tiền điều dưỡng tại gia đình cho đối tượng chậm (vào tháng 

12 của năm) trong khi kinh phí điều dưỡng được giao từ đầu năm (như tại 

thành phố Hải Phòng). 

- Chi trả tiền hỗ trợ tàu xe cho thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ, di 

chuyển hài cốt liệt sỹ chưa đúng quy định về đối tượng, chứng từ thanh 

toán (như tại thành phố Hồ Chí Minh); 

- Chi hỗ trợ học phí đối với học sinh, sinh viên là con của người có 

công với cách mạng học tại các cơ sở đào tạo dân lập không đúng quy 

định tại điểm b, khoản 2, Mục IV Thông tư liên tịch số 

16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 

hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, vì thực tế đối 

tượng chỉ học 10 tháng/năm nhưng chi hỗ trợ học phí là 11 hoặc 12 

tháng/năm (như tại tỉnh Phú Thọ, thành phố Hải Phòng...); 

- Thực hiện chi cho công tác quản lý, có nội dung còn chưa đúng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 84/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXH và Thông tư 

liên tịch số 47/2009/TTLT/BTC-BLĐTBXH, như chi tiền lương, bảo hiểm 

xã hội cho nhân viên Hợp đồng lao động làm công việc mang tính chất 

thường xuyên lâu dài; chi lễ tết cho cán bộ, công chức... 

Như vậy, có thể thấy công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở các tỉnh/thành phố trên 

cả nước trong những năm qua còn bộc lộ nhiều yếu kém. Đặc biệt là từ 

khâu lập dự toán đến khâu chi trả tiền trợ cấp hàng tháng...Nguyên nhân 

của yếu kém này là do việc các cán bộ làm công tác chính sách người có 
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công chưa hoặc chậm cập nhật thông tin các Thông tư liên tịch cũng như 

các quy định mới trong lĩnh vực người có công của ngành. Đây chính là 

nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng yếu kém trên.  

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác thanh tra trong 

lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng  

2.3.1. Thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dùng 

Trang thiết bị tin học và điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ hoạt 

động thanh tra, kiểm tra bước đầu được quan tâm đầu tư đã giúp cho hoạt 

động thanh tra, kiểm tra trong việc tra cứu văn bản, trao đổi thông tin nội 

bộ...Thực trạng về công nghệ thông tin và các trang thiết bị gắn với công 

nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống thanh tra, kiểm tra 

theo thống kê ở trên cho thấy còn rất hạn chế về số lượng, chất lượng và 

thiếu đồng bộ. Thiết bị công nghệ thông tin chủ yếu là máy vi tính, nhưng 

phần lớn các máy tính đã cũ, cấu hình lạc hậu, không còn phù hợp. Hầu hết 

các cơ quan thanh tra, kiểm tra chưa được trang bị những thiết bị chuyên 

dùng phù hợp với sự phát triển chung của khoa học công nghệ cho các hoạt 

động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có 

công với cách mạng  mà đặc thù là đối tượng đông, thay đổi biến động 

nhiều, dữ liệu phải được cập nhật hằng ngày.   

Việc ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý 

cũng như các nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra mới chỉ ở mức độ thấp, tại một 

tỉnh hay trong một đoàn thanh tra, kiểm tra chỉ có số ít cán bộ biết sử dụng 

và khai thác thiết bị thành thạo cho hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, 

còn lại máy vi tính chủ yếu được dùng để lưu trữ, tra cứu thông tin và soạn 

thảo văn bản mà chưa đáp ứng được yêu cầu công tác chính là phục vụ cho 

thanh tra, kiểm tra. 

Việc khai thác thu thập thông tin liên quan đến các đối tượng ưu đãi 

xã hội đối với người có công với cách mạng phục vụ cho công tác thanh 

tra, kiểm tra cũng như việc lưu trữ, tổng hợp số liệu và khai thác thông tin, 
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phân tích, báo cáo, lập mẫu biểu cơ bản thực hiện theo phương pháp thủ 

công mất nhiều thời gian, công sức song hiệu quả vẫn không cao. 

Do chưa có được đường truyền dữ liệu riêng phải sử dụng đường 

truyền qua mạng Internet thông thường nên tốc độ đường truyền còn 

chậm, việc giảm thủ tục văn bản in ấn trên giấy thông qua đường truyền 

chưa nhiều, trao đổi tài liệu, dữ liệu, báo cáo, chỉ đạo điều hành công 

việc giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra với các đơn vị trong ngành, với 

đơn vị ngoài ngành, giữa lãnh đạo và các đoàn thanh tra, kiểm tra công 

tác lưu động bên ngoài cơ quan còn hạn chế, thường xuyên ảnh hưởng 

đến tiến độ công việc. 

Theo kế hoạch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án 

nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến 

năm 2020 thì hiện nay, ngành đang triển khai xây dựng và áp dụng một số 

phần mềm tin học cho các nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên 

đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra thì hầu hết các đơn vị chưa xây dựng 

được các phần mềm tin học chuyên dùng phục vụ cho công tác thanh tra, 

kiểm tra; chưa xây dựng được các cơ sở dữ liệu riêng của thanh tra, kiểm 

tra hoặc chưa khai thác cơ sở dữ liệu chung để phục vụ cho hoạt động 

thanh tra, kiểm tra do chưa có một trung tâm đủ để  tập trung cơ sở dữ liệu 

cho việc khai thác chung toàn ngành. Bước đầu mới chỉ là lọc và khai thác 

một phần thông tin từ các dữ liệu quản lý nghiệp vụ khác, cơ quan thanh 

tra, kiểm tra chưa được trao quyền truy cập, khai thác các dữ liệu của các 

đơn vị nghiệp vụ quản lý cơ sở dữ liệu. 

Ngoài các máy tính để bàn, máy tính xách tay, cơ sở dữ liệu, các 

thiết bị gắn với công nghệ thông tin thì trong hoạt động nghiệp vụ thanh 

tra, kiểm tra còn có các công cụ hiện đại khác hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu 

quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra đó là các phương tiện để ghi, lưu trữ 

và phát lại lại một cách chính xác, rõ nét từ âm thanh đến hình ảnh, hồ sơ, 

tài liệu, sự kiện cũng như các máy móc, thiết bị in ấn, sao chép, truyền gửi 

như: ổ cứng di động, máy ảnh, máy fax, ghi âm, camera, … sử dụng trong 
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quá trình thanh tra, kiểm tra để làm căn cứ cho các nhận định đánh giá, kết 

luận thanh tra, kiểm tra. 

2.3.2. Trình độ, kỹ năng cán bộ thanh tra, kiểm tra trong ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Số cán bộ làm công tác thanh tra của ngành có gần 500 người trong 

đó một số có năng lực trung bình và một số cán bộ năng lực yếu, không đáp 

ứng được yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra do cán bộ hạn chế về khả 

năng sử dụng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin. Cán bộ thanh tra, kiểm 

tra chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin nên chưa có đội 

ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, kỹ năng sử dụng máy vi tính thành thạo, 

nhất là số cán bộ ở các tỉnh và huyện vùng sâu, vùng xa. 

Chất lượng cán bộ về cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu do ít được 

đào tạo bỗi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, lại thường xuyên biến động do 

điều động, luân chuyển giữa các bộ phận của ngành. Cán bộ mới tuyển 

dụng chưa am hiểu về nghiệp vụ thanh tra, dẫn tới chất lượng kết quả thanh 

tra, kiểm tra không cao, ít có phát hiện và kiến nghị thanh tra, kiểm tra thiết 

thực. Việc cử cán bộ đi phối hợp thanh tra, kiểm tra với các Ban nghiệp vụ, 

các Bộ, ngành nhằm nghiên cứu cũng như học hỏi, tham khảo kinh nghiệm 

về thanh tra, kiểm tra còn rất hạn chế. 

Do chưa quan tâm đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp 

thanh tra, kiểm tra nên một số lãnh đạo chưa quan tâm đến công tác cán bộ 

trong tuyển dụng và đào tạo cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra. Mặt 

khác do đặc thù công tác thanh tra, kiểm tra là phải thường xuyên đi công 

tác dài ngày, xa cơ quan cũng gây ra những khó khăn trong đào tạo, bồi 

dưỡng, chuẩn hoá cán bộ thanh tra, kiểm tra, khi có các lớp học thì cán bộ 

phải đi công tác xa, khi kết thúc đợt công tác thì không mở được lớp học 

riêng cho cán bộ thanh tra, kiểm tra. 

Từ đó trình độ, năng lực cán bộ còn nhiều bất cập, không đồng đều, 

thiếu cập nhật, bổ sung và hầu hết chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh 
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tra, kiểm tra. Cần phải chuẩn hoá, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng kiện toàn tổ chức thanh 

tra, kiểm tra phải vừa phù hợp với tiến tình cải cách hành chính của ngành, 

vừa phải đủ mạnh cả về số lượng, chất lượng và thẩm quyền, đảm bảo tính 

độc lập tương đối trong hoạt động tránh chồng chéo và nhất là phải gắn với 

việc áp dụng tin học vào hoạt động nghiệp vụ. 

Việc tăng số lượng đối tượng thanh tra, kiểm tra cũng như nhiệm 

vụ thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có 

công đòi hỏi các cơ quan thanh tra, kiểm tra phải đổi mới trong việc lựa 

chọn đối trượng thanh tra, kiểm tra đổi mới quy trình, đổi mới phương 

pháp thanh tra, kiểm tra theo hướng hiện đại hoá gắn với sự phát triển 

của công nghệ thông tin. 

2.3.3. Cải cách hành chính và hội nhập quốc tế 

Cải cách hành chính, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và yêu 

cầu nhiệm vụ của thanh tra chính sách người có công đã đặt ra những yêu 

cầu phải nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra. 

Đổi mới phương thức tổ chức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự 

nguyện và chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp ưu đãi xã hội đối với người có 

công với cách mạng hàng tháng qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước 

nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn trong việc thực hiện thu, chi. 

Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục chi trả các chế độ, nhất là chế độ ốm 

đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp 

đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định, hạn chế trục lợi trợ 

cấp ưu đãi xã hội đối người có công. 

Hệ thống cơ chế, chính sách đang được đẩy mạnh và dần hoàn thiện 

để đáp ứng yêu cầu của thể chế kinh tế thị trường, trong thời gian qua đã có 

nhiều thay đổi, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra. 
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Theo Quyết định số 193/QĐ-LĐTBXH, ngày 19 tháng 02 năm 2014 

của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh phải 

hoàn thiện và nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của công tác kiểm 

tra, thanh tra trong tất cả các lĩnh vực. Việc phân cấp mạnh mẽ trong quản 

lý, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm của các đơn vị cơ sở đặt ra yêu 

cầu phải tăng cường hoạt động hậu kiểm của cơ quan thanh tra, kiểm tra.  

Khi thực hiện phân cấp trong quản lý và thông qua công cụ là hệ 

thống cơ chế, chính sách và hệ thống thanh tra, kiểm tra cho thấy vai trò 

quan trọng và nhiệm vụ nặng nề của hệ thống cơ quan thanh tra, kiểm tra 

sau khi hệ thống đã đi vào hoạt động, hậu kiểm và xử lý nghiêm minh là xu 

hướng đã và đang hình thành khi phân cấp mạnh cho cơ sở. 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải phát huy được tác dụng, phục vụ 

thiết thực cho công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phải đổi mới, 

nâng cao năng lực để có đủ khả năng giám sát, phát hiện và xử lý trách 

nhiệm khi có vi phạm. Có như vậy thì việc thực hiện cơ chế phân cấp, giao 

quyền cho các đơn vị mới có hiệu quả. 

Hội nhập kinh tế quốc tế các thiết chế quản lý cũng cần phải tiến dần 

tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thực hiện theo đúng các cam kết 

quốc tế. Yêu cầu này đặt ra đối với các cơ quan thanh tra, kiểm tra cần có 

sự đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, để 

vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa bảo đảm thực hiện các cam kết 

quốc tế cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa không ảnh hưởng đến 

môi trường cho hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị. 

2.3.4. Những yếu tố ảnh hưởng khác 

Việc đãi ngộ đối với đội ngũ thanh tra, kiểm tra nói chung được cải 

thiện đáng kể thông qua chế độ trang phục, chế độ phụ cấp nghề thanh tra, 

v.v... Tuy nhiên, đặc thù của công tác thanh tra, kiểm tra là làm việc lưu 
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động, xa trụ sở cơ quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đoàn 

thanh tra, kiểm tra thường xuyên phải đi lại, di chuyển đến nhiều địa điểm, 

nhiều địa phương khác nhau để thu thập tài liệu, thông tin, đối chiếu, xác 

minh phục vụ cho việc kết luận thanh tra, kiểm tra đảm bảo chính xác, kịp 

thời; các thành viên của đoàn thanh tra, kiểm tra cùng với những hồ sơ, tài 

liệu quan trọng thu thập trong quá trình di chuyển cần được bảo đảm sự an 

toàn. Do đó, phương tiện đi lại như ô tô, xe máy, thuyền...phục vụ cho các 

đoàn thanh tra, kiểm tra công tác lưu động là yêu cầu cần thiết. 

Các đoàn thanh tra, kiểm tra không được trang bị xe ô tô mà sử dụng 

xe theo kế hoạch nên các đoàn thanh tra, kiểm tra không chủ động được về 

phương tiện đi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi đi công 

tác tại các địa phương vùng sâu, vùng xa. Khi đó phải phụ thuộc vào đơn vị 

cơ sở hoặc đối tượng thanh tra, kiểm tra nên ít nhiều có gây ảnh hưởng, 

phiền hà cho đối tượng thanh tra, kiểm tra, dễ bị hiểu lầm. 

Quy định hiện nay chỉ chuyên viên chính cả nam và nữ có hệ số 

lương từ 5,76 trở lên mới được đi công tác bằng phương tiện máy bay, với 

thời hạn lên lương như hiện nay thì cán bộ phải sau gần 20 năm công tác 

mới đủ tiêu chuẩn để được đi công tác bằng phương tiện máy bay. Trong 

khi tuổi bắt đầu lao động của nữ như nam giới nhưng lại về hưu trước 5 

tuổi so với nam giới. Mặt khác nhiều tuyến đường nếu đi bằng phương 

tiện máy bay thuận tiện hơn các phương tiện khác như tàu hỏa, xe ô tô, 

thuyền v.v...   

Khi thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra hoặc xác minh đơn thư giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, ngoài các khoản kinh phí mà cán bộ thanh tra, kiểm 

tra được hưởng theo chế độ như: lương, phụ cấp, công tác phí,…các đoàn 

thanh tra, kiểm tra rất cần có thêm khoản chi cho các hoạt động nghiệp vụ 

để trang trải các chi phí cần thiết, như: chi phí xăng, xe đi lại để đối chiếu, 

xác minh, thu thập chứng cứ, cước phí điện thoại hoặc để trao đổi thông tin, 

báo cáo, chỉ đạo công việc ; bồi dưỡng cho cộng tác viên phục vụ cho thanh 

tra, kiểm tra; các chi phí cho giấy, bút, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu… để 
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hạn chế bị phụ thuộc, gây phiền hà cho đối tượng thanh tra, kiểm tra. Mặc 

dù các khoản chi phí trên không lớn nhưng nếu chi cho cả đợt công tác hay 

cho một cuộc thanh tra, kiểm tra thì cũng không nhỏ, hoặc các đoàn thanh 

tra, kiểm tra thường xuyên phải làm thêm giờ hay do tính chất công việc 

như đi xác minh giải quyết khiếu nại tố cáo thường phải làm ngoài giờ 

nhưng thủ tục xác nhận, thanh toán tiền làm thêm giờ, ngoài giờ và các chi 

phí trên còn rườm rà và phức tạp. 

2.3. Đánh giá hiệu quả công tác thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội 

đối với người có công với cách mạng 

2.31. Những thuận lợi và kết quả đạt được 

Thứ nhất, pháp luật ưu đãi người có công được các cơ quan quản lý 

nhà nước, các cấp các ngành, mọi công dân thực hiện nghiêm chỉnh, trở 

thành hoạt động thực tế của các chủ thể pháp luật; chính vì vậy mà pháp 

luật ưu đãi người có công đã trở thành  công cụ quản lý mọi mặt đời sống 

xã hội trong lĩnh vực ưu đãi người có công, góp phần đảm bảo sự công 

bằng xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội, phát triển mọi mặt kinh tế 

- xã hội của đất nước. 

Thứ hai, kết quả thanh tra qua các năm cho thấy nhiều đơn vị đã 

nhận thức được vấn đề, thực hiện tốt những quy định của pháp luật về 

chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công. Bên cạnh đó các chính 

sách về chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công đã thực sự đi vào 

cuộc sống, mang lại những quyền lợi thiết thực và tạo niềm tin vững chắc 

đối với người có công với cách mạng. 

Thứ ba, công tác quản lý nhà nước về chính sách ưu đãi xã hội đối 

với người có công được đẩy mạnh tại các địa phương như các cơ quan quản 

lý đã chủ động phối hợp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chính sách 

pháp luật về bảo hiểm xã hội, tổ chức hội nghị, tập huấn ... Qua công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, ý thức tuân thủ pháp 
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luật về chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công của các tổ chức thực 

hiện chính sách ngày càng nâng lên. 

Thứ tư, công tác, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến  lĩnh vực chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công luôn 

được các địa phương quan tâm, giải quyết kịp thời khi có phát sinh, điều 

này đã góp phần giải quyết được các quyền lợi của NCC với cách mạng. 

Thứ năm, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

thành lập phòng Thanh tra chính sách người có công, thực hiện thanh tra 

chuyên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về chính 

sách ưu đãi xã hội đối với người có công, qua đó từng bước nâng cao 

chất lượng hoạt động thanh tra trong lĩnh vực chính sách ưu đãi xã hội 

đối với người có công đối với các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy sự tuân thủ 

pháp luật tại nơi làm việc. 

Thứ sáu, Cơ quan LĐTBXH các tỉnh, thành phố đã phối hợp tốt với 

các ngành có liên quan như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Y tế, Đoàn thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong 

việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

Thứ bảy, Các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức tập huấn, tuyên 

truyền, phổ biến chính sách pháp luật về người có công với cách mạng; 

hoàn thành cơ bản việc xác nhận thương binh và người bị nhiễm chất độc 

hoá học. Ban chỉ đạo từ cấp xã, huyện đến cấp tỉnh nói chung đã tổ chức 

xét duyệt tập thể, công khai và dân chủ. 

Thứ tám, Các đối tượng thương binh, người bị nhiễm chất độc hoá 

học mà các Đoàn thanh tra đã kiểm tra, xác minh đều là những người có 

công với cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ. Đa số các trường hợp trong số được kiểm tra là đúng đối tượng, 

việc xét duyệt đối tượng được thực hiện khá chặt chẽ.  

2.3.2. Những tồn taị, haṇ chế 
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Thứ nhất, do hạn chế về số lượng cán bộ thanh tra: toàn ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội chỉ có gần 500 công chức, thanh tra viên 

(trong đó Thanh tra Bộ có 53 người, không tăng trong những năm gần đây, 

một số phòng nghiệp vụ đang phải thực hiện nhiều nhiệm vụ dẫn đến hiệu 

quả hoạt động thanh tra chưa cao); một số Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội chỉ có từ 03 đến 04 cán bộ, thanh tra viên (không đủ cán bộ để bố trí 

thành từng bộ phận chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực khác nhau, các 

thanh tra viên phải đảm đương nhiều lĩnh vực không chuyên sâu dẫn đến 

hiệu quả hoạt động không cao).  

Thứ hai, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 

2155/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 phê duyệt Đề án nâng cao năng 

lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 trong 

đó nội dung chủ yếu là tăng số lượng Thanh tra viên các chuyên ngành 

nhưng đến nay hầu như các địa phương đều chưa được bổ sung biên chế, lý 

do là hiện nay Chính phủ đang thực hiện chính sách tinh giảm biên chế nên 

Sở Nội vụ các địa phương không đồng ý tăng số lượng Thanh tra viên cho 

các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Thứ ba, hạn chế của việc ban hành pháp luật ưu đãi người có công 

của cơ quan hành chính nhà nước là các văn bản ban hành còn chưa đồng 

bộ, thường xuyên thay đổi, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn vẫn còn 

mâu thuận với nhau, thủ tục rườm rà. 

Bộ máy quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi người có công từ 

Trung ương xuống địa phương từng bước được đổi mới về tổ chức và 

nâng cao năng lực hoạt động. Quy trình quản lý và tổ chức thực hiện chế 

độ trợ cấp và chế độ ưu đãi khác đã đi vào nề nếp, sát với thực tế và gắn 

với trách nhiệm. Tuy nhiên, cùng với sự hạn chế về năng lực chuyên 

môn nghiệp vụ của cán bộ, về tổ chức điều hành của bộ máy nên pháp 

luật ưu đãi người có công còn chưa thực hiện một cách đầy đủ, thậm chí 

còn có những vi phạm gây hậu quả xấu về cả mặt kinh tế, chính trị và 

đời sống xã hội. 
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Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra còn chưa đồng bộ, thiếu 

tính thống nhất, cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra còn thiếu rất nhiều 

so với thực tế. Việc khiếu nại, tố cáo mạng dù đã giải quyết tương đối tốt 

nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập do khâu tổ chức thực hiện pháp 

luật còn hạn chế. 

Thứ tư, tình trạng nợ đọng khai khống, gian dối trong việc thực hiện 

chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng đang trở 

thành mối quan tâm của toàn xã hội do nhiều nguyên nhân (có doanh 

nghiệp thực sự khó khăn về kinh tế, có doanh nghiệp cố tình vi phạm, 

chiếm dụng tiền của người lao động nhằm trục lợi), ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến quyền lợi của người có công với cách mạng; tuy nhiên các cuộc 

thanh tra, xử lý vi phạm còn ít do không đủ cán bộ, thanh tra viên để thực 

hiện. Hiện nay, phòng thanh tra chính sách người có công mới có 07 cán 

bộ, thanh tra viên chưa đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ; tại Thanh 

tra Sở trên cả nước chưa có bộ phận hoặc thanh tra viên chuyên trách về 

chính sách người có công), lực lượng thanh tra của ngành thiếu cán bộ 

được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chính sách người có công. 

Thứ năm, nhiều đơn vị địa phương thực hiện các chính sách ưu đãi 

xã hội đối với người có công với cách mạng còn chậm trễ hoặc không kịp 

thời tiếp nhận hồ sơ để giải quyết chế thương binh, chế độ trợ cấp, sau thời 

gian dài mới đề nghị giải quyết, quyết toán gây khó khăn trong giải quyết, 

chi trả trợ cấp cho người có công. 

Thứ sáu, về cơ chế, chính sách, do chế tài pháp luật chưa đủ mạnh để 

xử lý đối với những đơn vị cố tình chây ì không thực hiện các quy định về 

chính sách người có công. 

Thứ bảy, việc quản lý đối tượng người có công với cách mạng của 

các cơ quan còn hạn chế nên chưa kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm, 

dẫn đến việc tuân thủ pháp luật về chính sách người có công với cách mạng 

không nghiêm, tình trạng gian lận, làm giấy tờ giả còn xảy ra phổ biến với 

diễn biến phức tạp, dẫn đến việc người có công thực sự bị ảnh hưởng 
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không được giải quyết các chế độ về chính sách người có công kịp thời khi 

có phát sinh. 

2.3.3. Nguyên nhân của tồn taị, haṇ chế 

- Thời điểm xảy ra sự việc quá lâu; 

- Quy trình xét duyệt, công nhận người có công được hưởng chính 

sách phải trải qua nhiều ngành, nhiều cấp quản lý; 

- Tổ chức và cơ chế hoạt động còn có những bất hợp lý. 

- Trình độ năng lực chuyên môn của bán bộ, công chức trong ngành 

còn hạn chế, đặc biệt là cấp cơ sở; năng lực chuyên môn của cán bộ chuyên 

trách có được chủ yếu từ kinh nghiệm và qua các lớp tập huấn. 

- Văn bản dưới luật về người có công luôn thay đổi, bổ sung nên dẫn 

tới tình trạng không hiểu văn bản và vận dụng sai chính sách; 

- Một số cán bộ làm giả hồ sơ thu lợi bất chính. 

- Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền các cấp chưa làm tốt chức 

năng quản lý nhà nước về người có công. 

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ công 

tác thanh tra thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng tuy 

đã được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu (đặc biệt là cấp tỉnh) nên ảnh 

hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Đối tượng người có công ngày càng được mở rộng trong khi đó số 

lượng thanh tra viên thì quá ít. 

- Chất lượng cán bộ, thanh tra viên còn có nhiều hạn chế, nhiều thanh 

tra viên chưa đủ khả năng thực hiện thanh tra. Việc tiếp cận, nắm bắt chính 

sách, chế độ về người có công chưa sâu, thiếu kỹ năng phát hiện, xử lý. 

- Văn bản ban hành ở nhiều thời kỳ khác nhau, trải qua thời gian dài, 

nhiều quy định tuy đã được bổ sung, sửa đổi nhưng còn chưa đồng bộ nên 

việc áp dụng ở một số địa phương không thống nhất. 
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- Nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhiều cấp, nhiều 

ngành, các nhân chứng, tư liệu không còn, dẫn đến việc xác minh, thẩm tra 

gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 

nước còn chưa đến được với người dân. 

- Ở một số địa phương việc phân cấp cán bộ tiếp công dân không có 

chuyên môn, nghiệp vụ và hạn chế về kinh nghiệm hoặc thường xuyên thay 

đổi, dẫn đến hiệu quả chưa cao. 
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CHƯƠNG III 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TRA 

TRONG LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG  

VỚI CÁCH MẠNG 

3.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng 

3.1.1. Quan điểm 

a) Quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác 

thanh tra, kiểm tra; thể chế hóa kịp thời tinh thần của Hiến pháp và các đạo 

luật quan trọng về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước có liên quan 

đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Thanh tra. 

b) Xây dựng cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH có thực quyền, hoạt 

động có hiệu lực, hiệu quả dựa trên nguyên tắc khách quan, công bằng và 

từng bước được đổi mới phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp 

quyền, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong 

điều kiện hội nhập hiện nay. 

c) Phát triển Thanh tra ngành LĐTBXH với lộ trình cụ thể, từng 

bước vững chắc, phù hợp với quá trình đổi mới hệ thống chính trị, cải cách 

hành chính, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 

máy nhà nước, phòng, chống tham nhũng và hội nhập quốc tế. 

3.1.2. Mục tiêu 

3.1.2.1. Mục tiêu chung 

Xác lập địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH 

nói chung và thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công 

với cách mạng nói riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
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nhũng; tăng cường tính tập trung, thống nhất, chủ động và tự chịu trách 

nhiệm trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành LĐ-TBXH, đặc biệt 

trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng; xây 

dựng Thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách 

mạng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra chuyên nghiệp, trách 

nhiệm, kỷ cương, liêm chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 

và hội nhập quốc tế. 

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên 

chế; chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng các mặt công 

tác, đặc biệt là tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng và xử lý sau thanh tra trên cơ sở các quy định của Luật Thanh tra và 

các văn bản pháp luật ngành LĐ-TBXH có liên quan. 

- Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030: Xây dựng và tăng cường 

tính hệ thống của Thanh tra ngành LĐ-TBXH nói chung và trong lĩnh 

vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng nói riêng theo 

hướng quản lý tập trung, thống nhất về tổ chức, biên chế; nâng cao vai 

trò của các cơ quan thanh tra trong quản lý nhà nước về giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường tính chuyên nghiệp, 

trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức của Thanh tra ngành. 

Các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính chuyển mạnh sang xem 

xét, đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan và người 

có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH nói chung, trong lĩnh vực ưu 

đãi xã hội đối với người có công với cách mạng nói riêng tập trung kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên các 
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lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực như việc thực hiện các 

chính sách trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công với cách 

mạng liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày và lợi ích của người dân. 

3.1.3. Định hướng 

Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

trước đây cũng như việc xây dựng CNXH và bảo vệ biên cương của Tổ 

quốc hiện nay nhằm duy trì thành quả đấu tranh giữ nước và xây dựng 

nước của dân tộc đã và tiếp tục còn có những người con của dân tộc hiến 

dâng tính mạng, xương máu, sức lực và tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc. 

Bởi vậy Tổ quốc và nhân dân đời đời nghi nhớ công lao to lớn về sự hy 

sinh ấy đồng thời phải có chính sách, pháp luật thỏa đáng để không chỉ 

ghi nhận công lao to lớn về sự hy sinh mà còn phải bù đắp xứng đáng 

thông qua việc ưu đãi của Nhà nước và của nhân dân. Báo cáo chính trị 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII trình đại hội đại biểu 

Đảng toàn quốc lần thứ  IX đã xác định “thực hiện chính sách ưu đãi xã 

hội và vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống 

nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng, những người có công 

với nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và cha mẹ, vợ con liệt 

sỹ, gia đình chính sách”. Với định hướng của Đảng nêu trên trong nhiệm 

vụ chính trị dựa trên sự phát triển nền kinh tế - xã hội. Chính sách, pháp 

luật ưu đãi người có công phải thể chế hóa định hướng của Đảng và 

hướng tới mục tiêu nghi nhận công lao, sự đóng góp, sự hy sinh cao cả 

của những người có công, tạo mọi khả năng, điều kiện đền đáp phần nào 

về đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công sao cho đời sông 

vật chất và tinh thần của họ không được thấp hơn mức chung bình của 

cộng đồng. Để thực hiện được những mục tiêu trên, cơ quan hành chính 

Nhà nước trong thực hiện pháp luật người có công cần phải: 

Thứ nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách: 

- Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gắn liền với 

việc trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện chức năng này, giữa các 
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cơ quan thực hiện; thống nhất kế hoạch thực hiện giữa các địa phương 

trong quá trình thực hiện. Rà soát lại và sắp xếp những người có năng lực 

vào giải quyết công việc. 

- Đổi mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác quản lý Nhà 

nước với người có công nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. 

- Nâng cao trình độ và năng lực của cán bộ, công chức, thanh tra 

thông qua nâng cao chất lượng đầu vào, đào tạo nghiệp vụ, đặc biệt là các 

cán bộ đầu ngành; nâng cao khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người 

có công với cách mạng. 

- Cải cách, đổi mới thủ tục hành chính trong thực hiện pháp luật đối 

với người có công với cách mạng. 

Thứ hai, nâng cao năng lực hoạt động trên các mặt: 

- Nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách. Trong đó cần tìm hiểu, 

đánh giá tính sát thực, tính đúng đắn của chính sách trong quan hệ thực 

tiễn, nhằm phát hiện những chỗ thiếu, chỗ lạc hậu trong chính sách, pháp 

luật để kịp thời có các biện pháp khắc phục. Hoàn thiện pháp luật về đối 

tượng người có công và gia đình người có công cả về nội dung và hình 

thức Đặc biệt, các cơ quan hành chính cần nghiên cứu, hoàn thiện pháp 

luật về người và gia đình người có công với nước, trong đó quy định 

những vấn đề cơ bản như: cácnguyên tắc chung, các khái niệm cơ bản và 

nội dung trong chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách 

mạng; quyền lợi của người có công với nước; trách nhiệm, nghĩa vụ của 

Nhà nước, xã hội đối với người có công với đất nước; chế độ khen thưởng 

đối với cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân đã có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người và gia đình 

có công với đất nước; xử lý vi phạm chính sách ưu đãi đối với người và 

gia đình có công với đất nước,... 

- Tổ chức thực thi chính sách đối với người có công với cách mạng 

một cách có chiều sâu. 
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- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với việc thực hiện pháp luật ưu 

đãi người có công và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống chính sách đảm bảo chế độ ưu đãi phù 

hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội 

Chính sách ưu đãi người có công vốn là chính sách mang tính nhạy 

cảm chính trị - xã hội. Tuy nhiên, cần có nhận thức hoàn thiện hệ thống 

chính sách đảm bảo chế độ phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Đặc 

điểm có tính chất quy luật cơ bản là giữa các chính sách và sự phát triển 

kinh tế xã hội có biện chứng với nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Việc nâng cao 

đời sống của dân cư nói chung và đời sống của các đối tượng nói riêng và 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao là mục tiêu cuối cùng của sự phát triển 

kinh tế. Hoặc nói theo cách khác phát triển kinh tế là cơ sở, điều kiện vật 

chất để hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi đối với người có công. 

Trước đây trong thời kỳ chiến tranh mặc dù Nhà nước đã có những cố 

gắng nhưng trong điều kiện kinh tế còn nghèo nàn nên quy chế, chế độ ưu 

đãi còn nhiều hạn chế. Đến nay, do cơ chế quản lý, nền kinh tế nước ta 

tăng trưởng khá ổn định, chúng ta đã có điều kiện để chăm lo, nâng cao 

đời sống của những người có công lao đối với đất nước và thực tế cho 

thấy thực hiện tốt chính sách người có công có tác dụng tích cực, thúc đẩy 

thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, tạo cho đối tượng yên tâm, tin tưởng 

vào Nhà nước, xã hội, cộng đồng. Tuy nhiên, một vấn đề mà cơ quan 

hành chính Nhà nước phải nhận thức rằng, trong việc ban hành, sửa đổi, 

bổ sung thệ thống chính sách của mình đối với người có công với cách 

mạng không thể thoát ly khả năng kinh tế, nếu với khả năng nền kinh tế 

hạn chế mà muốn thực hiện những mục tiêu vượt khả năng sẽ dẫn tới tình 

trạng duy ý chí, không thực hiện được. 

Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc NCC với cách 

mạng, trong đó cơ quan hành chính Nhà nước đóng vai trò trung tâm. 



 

 

92 

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng 

3.2.1. Nhóm giải pháp vi ̃mô 

3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật người có công 

Khi hệ thống pháp luật ưu đãi người có công được hoàn thiện thì cơ 

quan hành chính Nhà nước tổ chức thực thi đưa pháp luật đó vào đời sông 

xã hội cũng dề dàng và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Tuy nhiên, hệ 

thống pháp luật ưu đãi người có công hiện nay ở nước ta còn nhiều bất 

cập như: hệ thống văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, 

thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn vẫn 

còn nhiều mâuthuẫn, đưa ra các thủ tục rườm rà, thậm chí Thông tư của 

Bộ trưởng còn xét lại cả Quyết định của Thủ tướng... (Như đã nêu ở phần 

thực trạng). Một số đối tượng chưa có danh hiệu được tôn vinh và chế độ 

của họ cũng bị thiệt thòi hơn... Do đó đã gây ra những thắc mắc, những 

tâm lý xã hội nhất định. 

Để thực hiện định hướng của Đảng đối với vấn đề người có công 

trong điều kiện mới, mặt khác để nâng cao năng lực của cơ quan hành 

chính Nhà nước trong lĩnh vực này giải pháp đầu tiên là phải hoàn thiện hệ 

thống pháp luật ưu đãi người có công trên các nguyên tắc của việc xây 

dựng hệ thống văn bản mà công cuộc cải cách nền hành chính đã xác định. 

3.2.1.2. Giải pháp về đổi mới phương thức tổ chức và quản lý của cơ quan 

hành  chính Nhà nước trong thực hiện pháp luật  ưu đãi người có công với 

cách mạng 

Để nâng cao chất lượng tranh tra trong lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng thì phải đổi mới phương thức tổ chức và 

quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước trong lĩnh vực này. Trong suốt 

nhưng năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã hình thành bộ 

máy từ Trung ương tới địa phương để thực hiện công tác người có công. Ở 

Trung ương, để thực hiện chức năng quản lý về người có công Bộ trưởng 
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Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thể chế hóa quyết định của Chính 

phủ bằng ban hành Quyết định số 727/1997/QĐ-LĐTBXH thành lập Cục 

Thương binh - Liệt sỹ và người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội với nhiệm vụ và quyền hạn không chỉ quản lý (nghiên cứu, 

xây dựng trình Chính phủ và ban hành chính sách, chế độ và tổ chức hướng 

dẫn, kiểm tra thực hiện) mà còn trực tiếp tổ chức chỉ đạo hoạt động sự 

nghiệp (chăm sóc nuôi dưỡng, điều trị phục hồi sức khoẻ, nghĩa trang liệt 

sỹ, các công trình ghi công...). Ở cấp tỉnh, có một phòng vừa thực hiện 

chức năng quản lý vừa thực hiện chức năng sự nghiệp. Trong lĩnh vực hoạt 

động này, hàng năm, ngân sách Nhà nước chi tới hàng ngàn tỷ đồng và 

động viên đóng góp hàng trăm tỷ đồng của các tổ chức cá nhân mà ngành 

đã góp phần quản lý, chỉ đạo thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả. 

Trong bối cảnh mở rộng của chính sách nên đối tượng có công ngày càng 

tăng lên về số lượng, vì vậy công tác quản lý trong lĩnh vực ưu đãi ngày 

càng trở nên nặng nề và phức tạp, đòi hỏi phải đổi mới phương thức tổ 

chức thực hiện và đổi mới phương thức quản lý cho phù hợp. Cụ thể: 

- Tiếp tục cải cách bộ máy quản lý theo chương trình tổng thể cải 

cách bộ máy hành chính nhằm làm cho bộ máy gọn nhẹ hiệu quả; quy định 

rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện pháp luật ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng. 

- Áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào quản lý, trang bị các 

điều kiện cần thiết cho các cơ quan quản lý hành chính các cấp có đủ điều 

kiện làm việc và phục vụ quản lý tốt. 

- Trả chế độ trợ cấp trực tiếp cho người và gia đình có công với cách 

mạng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng. Hiện nay, nguồn kinh phí 

chi trả chế độ trợ cấp cho người và gia đình có công với cách mạng là do 

ngân sách Trung ương đảm bảo. Cơ quan tài chính, kho bạc Nhà nước cấp 

phát đầy đủ, kịp thời kinh phí theo kế hoạch cho các cơ quan ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì phối hợp với ngành tài chính quản lý nguồn kinh phí ưu đãi đối với 
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người có công và tổ chức thực hiện việc chi trả các chế độ ưu đãi thuộc 

phạm vi ngành quản lý. Nếu như trả qua hệ thống tài khoản ngân hàng sẽ 

có một số ưu điểm sau: 

+ Trả chế độ cho người và gia đình có công với cách mạng đôi khi 

còn chậm trễ, vì phải mất thời gian qua nhiều cấp trung gian. Trả qua tài 

khoản ngân hàng sẽ nhanh chóng và chủ động hơn. 

+ Hiện nay, cán bộ làm chính sách người có công thực hiện luôn việc 

chi trả chế độ trợ cấp, nếu trả trực tiếp chế độ thông qua hệ thống tài khoản 

ngân hàng sẽ giúp cho bộ máy gọn nhẹ hơn, tiết kiệm hơn. Cán bộ chỉ làm 

chính sách không phải làm nhiệm vụ trả chế độ trợ cấp, không phải tuyển 

thêm nhiều cán bộ, tiết kiệm cho các chi phí chi trả như tiền lương, các 

phương tiện làm việc... 

+ Giảm được các tiêu cực phát sinh trong quá trình thực hiện. Hiện 

nay, có thực trạng là một sô cán bộ làm chính sách lợi dụng việc chi trả chế 

độ trợ cấp để bớt, xén tiền trợ cấp hoặc khi đối tượng không còn hưởng chế 

độ nhưng không báo cắt mà vẫn để hưởng chế độ cho bản thân, làm khống 

hồ sơ để hưởng lợi... 

+ Hệ thống ngân hàng hiện nay cũng đang phát triển hệ thống dịch 

vụ chi trả qua tài khoản ngân hàng, như các dịch vụ thanh toán điện, nước, 

lương..., cho nên, việc chi trả chế độ trợ cấp trực tiếp thông qua tài khoản 

ngân hàng là điều kiện thuận lợi để phát triển. 

3.2.1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý 

Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đối 

tượng và quản lý kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, đồng thời 

phối hợp với ngành chức năng triển khai ứng dụng phần mềm “Quản lý tài 

chính trợcấp ưu đãi người có công”. Phần mềm này đã triển khai ở 16 tỉnh, 

thành phố. Tới đây tiếp tục phát triển phần mềm để phù hợp với chế độ, 

chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay trình độ tin học của cán bộ 

còn thấp nên việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, do đó đòi hỏi 
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Bộ ngành phải có định hướng đào tạo đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ tin 

học để ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý toàn diện vào việc thực 

hiện pháp luật ưu đãi người có công đạt hiệu quả cao. 

- Thực hiện quản lý hồ sơ đối tượng và hồ sơ nghĩa trang liệt sĩ bằng 

hệ thống phần mềm. Cập nhật đầy đủ các dữ liệu phát sinh vào máy tính và 

tiến hành nối mạng từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến các tỉnh. 

Giải pháp này vừa mang tính khoa học vừa đảm bảo được các nguyên tắc: 

+ Khắc phục tình trạng sửa chữa thông tin, bổ sung thêm nội dung 

vào hồ sơ bất hợp pháp. 

+ Khắc phục được yếu tố thiên tai tác động vào quản lý hồ sơ. 

+ Ít tốn kém hơn việc xây dựng các cơ sở để lưu trữ hồ sơ. 

+ Dễ bào quản, lưu trữ  và tra cứu. 

3.2.1.4. Giải pháp về cơ chế thanh tra việc thực hiện pháp luật chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng 

Xuất phát từ những thực trạng như phân tích ở trên có thể thấy công 

tác tranh tra là hoạt động không thể thiếu, giúp phát hiện những hành vi vi 

phạm, những sơ hở trong hoạt động quản lý. Vì vậy, cơ chế thanh tra, kiểm 

tra thực hiện pháp luật ưu đãi người có công thực hiện theo một hệ thống 

thống nhất như  sau: 

- Trước hết là sự kiểm tra, thanh tra của hệ thống cơ quan quyền lực 

đối với toàn bộ hoạt động thực hiện pháp luật ưu đãi người có công nhằm 

làm cho tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức và hành vi của cá nhân 

phù hợp với pháp luật và tuân theo pháp luật, chấp hành pháp luật. 

 Thanh tra, kiểm tra nội bộ trong ngành chức năng quản lý công tác 

người có công nhằm tổ chức thực hiện và bảo vệ có hiệu quả các quyền ưu 

đãi người có công theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường sự giám sát của nhân dân, các tổ chức trong việc giám 

sát thực hiện pháp luật ưu đãi người có công đối với cách mạng. 
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- Thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật người có công là phải tuân 

thủ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải xử lý kịp thời và công minh 

những hành vi vi phạm pháp luật. Có như vậy mới đảm bảo pháp luật ưu 

đãi có hiệu quả cao, có vai trò và ý nghĩa trong đời sống xã hội. 

- Hiện nay, nhiều đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ. Vì 

vậy, giao cho các địa phương cần rà soát lại các hồ sơ, kết hợp kiểm tra 

“chứng thực” để thẩm định lại. 

- Việc kiểm soát về hồ sơ của các đối tượng còn nhiều bất cập do thủ 

tục xác nhân đối tượng tương đối phức tạp, do đó cần phải kiểm tra, kiểm 

soát chặt hơn nữa về công tác hồ sơ. 

- Tăng số lượng thanh tra viên có trình độ đáp ứng nhu cầu thực tế. 

- Ban hành thông tư quy định về quy trình, thủ tục, thẩm quyền trong 

việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách người 

có công theo hướng: Cơ quan xác lập, xét duyệt hồ sơ chịu trách nhiệm giải 

quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhóm đối tượng đã thẩm định, công 

nhận là người có công. 

- Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, 

giám sát để. Tăng cường về số lượng thanh tra viên thực hiện thanh tra về 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công phát hiện sai sót, uốn nắn, chẩn 

chỉnh kịp thời đảm bảo chế độ được thực hiện đúng người, đúng chế độ để 

đảm bảo công bằng, tránh khai man, giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ chính 

sách, chế độ đối với người có công. 

3.2.1.5. Giải pháp về cải cách, đổi mới thủ tục hành chính về người có 

công với cách mạng 

- Rà soát, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết; bổ sung các thủ tục 

mới. Việc làm này cần tiến hành nhanh chóng, đồng bộ dưới sự chỉ đạo 

chặt chẽ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cần chú trọng soát xét 

các thủ tục hành chính trong thực hiện chế độ ưu đãi về người có công 

trong thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với nước mang tính bức 
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xúc như thủ tục ưu đãi về thuế, nhà đất, vốn và tín dụng, giáo dục đào tạo... 

Một số thủ tục mang tính cấp thiết cần sớm được ban hành, như các thủ tục 

quản lý, sử dụng đền ơn đáp nghĩa; tặng cấp nhà tình nghĩa; ưu đãi bà mẹ 

Việt Nam anh hùng lúc từ trần; quản lý, sử dụng kinh phí cho nghĩa trang 

liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà bia ghi công liệt sỹ; ưu đãi các loại thuế 

cho người có công với đất nước. 

- Quy định rõ ràng, cụ thể dứt khoát và hợp lý thẩm quyền ban hành 

thủ tục hành chính thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng với nội dung sau đây: cấp huyện, xã và nhà chức trách không có 

quyền ban hành thủ tục; cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) chỉ 

được ban hành một số thủ tục theo quy định của pháp luật; Chính phủ và 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là những cơ quan chủ yếu ban hành 

thủ tục, trừ  những vấn đề riêng biệt của mỗi địa phương thì có thể uỷ 

quyền cho Uỷ ban nhân dân của địa phương đó ban hành; những thủ tục 

thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành Trung ương nếu xét thấy hợp lý 

hơn, đơn giản hơn mà không trái với pháp luật; giao cho một cơ quan chịu 

trách nhiệm chính trong việc giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của người có 

công với đất nước, không để phải trải qua nhiều cửa, nhiều cơ quan như 

hiện nay; cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết công việc thì cơ quan đó 

nhận hồ sơ, trả hồ sơ, lưu hồ sơ và có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan 

hữu quan để kiểm tra, thu thập, xác minh, giải quyết yêu cầu của người có 

công với nước. 

- Công khai hoá các quy định pháp luật về thủ tục giải quyết các vấn 

đề liên quan tới chế độ ưu đãi người có công liên quan tới chế độ ưu đãi 

người có công với nước để mọi người biết mà thực hiện cho đúng đắn và 

kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 

3.2.1.6. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan 

hành chính Nhà nước trong thực hiện pháp luật người có công 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác ưu đãi người có công với 

cách mạng trong các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối 
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với người có công với cách mạng được hình thành từ nhiều nguồn khác 

nhau. Đa số trong họ chưa được đào tạo để làm công tác ưu đãi người có 

công mà chủ yếu do nhu cầu công tác họ được thuyên chuyển, điều động 

sang làm công tác này. Vỡ vậy, việc tiến hành cụng việc hàng ngày chủ yếu 

họ dựa vào kinh nghiệm của bản thõn, kinh nghiệm của người đi trước. 

Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, không thể thực hiện công việc  một cách 

bị động, không có quy hoạch kế hoạch. Một nhu cầu cấp thiết đặt ra hiện 

nay là phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cụng chức ở 

cỏc cơ quan thực hiện chức năng này. Vì vậy, để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện pháp luật ưu 

đãi phải thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Đảm bảo cho họ nắm vững được chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật và những quy định của Nhà nước đối với người có công với cách 

mạng; Nắm được những kiến thức, kỹ năng để tổ chức thực hiện pháp luật 

ưu đãi  một cỏch cú hiệu quả. 

- Thực hiện một cách chặt chẽ công tác tuyển chọn, đây là khâu rất 

quan trọng, quyết định đầu vào và là điều kiện để bố trí, sử dụng, cải thiện 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng ngày càng cao sự phát triển 

của công tác ưu đãi người có công. Đối tượng tuyển dụng phải đáp ứng các 

yêu cầu về trình độ cho từng loại đơn vị và lĩnh vực được quy định tại Nghị 

định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/10/2003 và quy 

chế của cơ quan.  

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là rất cần thiết do vậy phải có 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ riêng cho các cán bộ, công chức 

làm công tác này, có chương trình và nội dung cụ thể để không ngừng nâng 

cao trình độ của cán bộ, công chức thực hiện pháp luật ưu đãi người có 

công. Tuy nhiên, trước tiên phải tiến hành thống kê, phân loại chất lượng 

từng chức danh, đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh quy định để xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo từng năm, từng giai 

đoạn, sát với thực tiễn và gắn với yêu cầu công việc. 



 

 

99 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách. Hệ thống chính sách 

cán bộ trong các quy định của Nhà nước và được cụ thể hóa bằng nhiều 

quy trình, quy chế của từng cơ quan, bao gồm các chính sách về đào tạo, 

bồi dưỡng; sử dụng và quản lý cán bộ; chính sách bảo đảm lợi ích vật chất 

và động viên tinh thần... Tuy nhiên, hệ thống chính sách này cần phải sửa 

đổi, hoàn thiện phù hợp với cơ chế quản lý mới. Yêu cầu đặt ra là: 

+ Hệ thống chính sách cán bộ phải rõ ràng, minh bạch, vừa đảm bào 

cho các cấp thực hiện, vừa khuyến khích được cán bộ phát huy hết khả 

năng ở từng vị trí công tác; đồng thời là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong 

quá trình thực hiện. Đi liền với các nội dung chính sách cán bộ, phải có hệ 

thống các quy định chặt chẽ, khoa học, đơn giản hóa về trình tự, thủ tục, 

đảm bào yếu tố thống nhất tập trung nhưng đồng thời đảm bảo cho cấp 

dưới phát huy khả năng sáng tạo chủ động trong giải quyết công việc. 

+ Đổi mới cơ chế, chính sách cán bộ phải phù hợp với đổi mới cơ 

chế, chính sách tài chính, đổi mới cơ chế quản lý hành chính công của Nhà 

nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan. Thực hiện phân cấp mạnh mẽ 

hơn về công tác quản lý cán bộ cho các cấp.  

3.2.2. Nhóm giải pháp cu ̣thể 

3.2.2.1. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thanh tra 

viên các cấp trong lĩnh trong thực hiện pháp luật người có công 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác ưu đãi người có công với 

cách mạng trong các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối 

với người có công với cách mạng được hình thành từ nhiều nguồn khác 

nhau. Đa số trong họ chưa được đào tạo để làm công tác ưu đãi người có 

công mà chủ yếu do nhu cầu công tác họ được thuyên chuyển, điều động 

sang làm công tác này. Vì vậy, việc tiến hành cụng việc hàng ngày chủ yếu 

họ dựa vào kinh nghiệm của bản thõn, kinh nghiệm của người đi trước. 

Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, không thể thực hiện công việc một cách 

bị động, không có quy hoạch kế hoạch. Một nhu cầu cấp thiết đặt ra hiện 
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nay là phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ở 

các cơ quan thực hiện chức năng này. Vì vậy, để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của thanh tra chính sách NCC cần phải thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

Trước hết, cần nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc thanh tra. 

Muốn vậy, cần phải nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ công chức làm 

công tác này. Đặc biệt phẩm chất đạo đức của công chức thanh tra phải 

được đặt lên hàng đầu. Mỗi công chức làm công tác thanh tra phải thật sự 

gương mẫu, chấp hành nghiêm túc pháp luật. Cùng với đó, cần có cơ chế 

đánh giá năng lực của công chức trong ngành để xác định nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng nhằm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả, tạo 

được đội ngũ công chức trong tương lai đáp ứng được yêu cầu mà thực tế 

của ngành đặt ra, từ đó xác định nội dung, chương trình phương pháp đào 

tạo, bồi dưỡng phù hợp. 

Thứ hai, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo bồi dưỡng 

công chức trong ngành. Hiện nay, đối với công chức ngành Thanh tra đã có 

Trường cán bộ thanh tra bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên từ cơ bản đến 

nâng cao. Tuy nhiên, cần đưa vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh 

tra cơ bản đối với những công chức mới vào ngành Thanh tra về những lĩnh 

chính sách NCC. Cần trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng, những 

kinh nghiệm thanh tra, những ứng xử cần thiết trong quá trình thanh tra... 

Hiện nay, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức còn nặng 

về lý thuyết, giảng dạy còn chung chung, chưa đi sâu vào từng lĩnh vực, nội 

dung giảng dạy chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của công chức. Đổi mới 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nghĩa là đổi mới theo hướng chuyên 

sâu vào các chương trình giảng dạy, đặt ra các tình huống cụ thể diễn ra 

trong thực tế để học viên tự giải quyết nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết 

công việc của công chức, tránh tình trạng học lý thuyết suông, không gắn 

liền với thực tế, không được thực hành nên cảm thấy nhàm chán. Nội dung 

chương trình giảng dạy cần cập nhật kiến thức, thông tin trong và ngoài 
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nước, giúp học viên có được cái nhìn thực tế mới mẻ, thực tiễn và có thể áp 

dụng vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương 

pháp đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy có vai trò rất lớn trong quá trình truyền 

thụ kiến thức, kỹ năng cho người đi học. 

Thứ ba, cần phải gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng công chức 

thanh tra chính sách NCC. Khi sử dụng đúng người, đúng chuyên môn 

không những nâng cao được hiệu quả công việc, cá nhân phát huy được 

năng lực của mình mà còn tạo ra tâm lý tích cực cho quá trình phấn đấu 

của công chức. Đó chính là sự trọng dụng kiến thức, kỹ năng có được 

của công chức. Ngược lại sử dụng công chức không đúng quy hoạch đào 

tạo, sẽ là sự lãng phí lớn về chi phí đào tạo bồi dưỡng, về nguồn nhân 

lực. Trong thực tế do nhu cầu nhân lực của ngành LĐTBXH nhiều 

nhưng khó tuyển dụng nhất là ở tuyến tỉnh, huyện, vì thế nên việc sử 

dụng công chức trái ngành nghề vẫn còn xảy ra, chưa phát huy hết năng 

lực chuyên môn của công chức và công chức ít nhiều còn gặp khó khăn 

khi thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, cần tạo điều kiện cho công chức được 

học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong ngành, đó là điều kiện để 

công chức có thể tiếp cận thực tiễn và bổ sung những hụt hẫng trong 

kinh nghiệm và kiến thức của mỗi công chức. 

Ngoài ra, để nâng cao năng lực của công chức trong ngành còn có 

các giải pháp khác như: Khen thưởng, kỷ luật, nhằm tạo động lực để công 

chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; kiểm tra thanh tra thường xuyên trình 

độ, kỹ năng của công chức, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm của 

cán bộ, công chức, tránh tình trạng gửi gắm vào làm dù không có trình 

độ,... Có thể tổ chức các cuộc thi về kiến thức và kỹ năng cho công chức 

trong ngành để tạo môi trường làm việc hòa đồng, năng động, vui vẻ, vừa 

kiểm tra được năng lực cá nhân hay tập thể của mỗi đội tham gia. 

3.2.2.2. Giải pháp về hoàn thiện quy trình thanh tra chính sách NCC 

Thực tế hiện nay cho thấy để thực hiện một cuộc thanh tra theo kế 

hoạch và thanh tra đột xuất thì việc xây dựng kế hoạch thanh tra và quy 
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trình thanh tra linh hoạt phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của các địa 

phương là vấn đề quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra. Do vậy, 

để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chính sách NCC trong những năm 

tiếp theo thì cần phải chuẩn bị và xác định những vấn đề như sau: 

Thứ nhất, trước khi tổ chức một cuộc thanh tra thì trưởng đoàn thanh 

tra và các thanh tra viên phải tổ chức họp để xác định các nguồn lực đầu 

vào phù hợp với tầm quan trọng và mức độ phức tạp của cuộc thanh tra 

(con người, chi phí, phương tiện đi lại, thời gian khảo sát, thời gian tiến 

hành thanh tra...). 

Thứ hai, Phải xác định rõ sự phù hợp, đúng đắn khi xác định nội 

dung, đối tượng, kế hoạch chi tiết triển khai cuộc thanh tra; 

Thứ ba, đánh giá sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng 

áp dụng những phương pháp thanh tra một cách linh hoạt, phù hợp của 

thanh tra viên trong đoàn dự kiến để bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp. 

Việc này sẽ giúp cho đoàn thanh tra nhanh chóng chỉ ra được những tồn tại, 

sai phạm trong quản lý, thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội đối với 

người có công với cách mạng theo mục tiêu đã đề ra. 

Thứ tư, khi tiến hành thanh tra các chứng cứ cần phải kiểm tra chính 

xác, khách quan, kịp thời, dễ hiểu để đưa ra những kết luận, nhận định, 

kiến nghị của thanh tra về tồn tại, sai phạm trong thực hiện các chính sách 

ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng; 

Thứ năm, khi tiến hành kiến nghị hay kết luận, trưởng đoàn thanh tra 

phải tiến hành họp các thành viên trong đoàn thanh tra để bảo đảm tính khả 

thi của bản kiến nghị. 

3.2.2.3. Giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng 

Đảng và Nhà nước ta coi việc quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng vừa là trách 

nhiệm của Nhà nước, vừa là trách nhiệm của toàn xã hội. 
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Xã hội hóa việc chính sách người có công và tổ chức thực hiện là 

vấn đề cùng với trách nhiệm chủ đạo của Nhà nước, toàn dân tham gia 

chăm sóc người có công, một công việc vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm 

và phải biến nó là ý chí của toàn xã hội. 

Trong thực tiễn ở nước ta nhiều năm qua, do số lượng người có công 

lớn, điều kiện kinh tế còn nghèo; khả năng ưu đãi của Nhà nước với người 

có công còn chưa thỏa mãn nhu cầu đầy đủ, việc tổ chức thực hiện pháp 

luật còn những hạn chế nhất định. Tuy vậy, phát huy truyền thống đạo lý 

của dân tộc, động viên khuyến khích, phát động phong trào toàn dân chăm 

sóc người có công với cách mạng đã đạt được những kết quả to lớn. Xã hội 

hóa chính sách người có công bao gồm cả việc người dân tham gia giám 

sát, phối hợp cùng cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện pháp luật ưu đãi 

người có công. Đây chính là hiệu quả xã hội hóa chính sách người có công. 

Do hoàn cảnh lịch sử, địa phương (làng, xã) nào cũng có người có 

công, song tỷ lệ phân bố cũng không đồng đều, nếu không xã hội hóa thì 

Nhà nước không thể đầy đủ các điều kiện và nhân lực và vật lực để đảm bảo 

và tổ chức thực hiện tốt cho người có công với cách mạng. Đặc biệt là những 

nhu cầu trong đời sống thường ngày của các đối tượng chính sách. Tuy 

nhiên, xã hội hóa không phải là Nhà nước bỏ mặc cho cộng đồng, cho xã 

hội, trái lại càng xã hội hóa vai trò của Nhà nước càng quan trọng. Ở đây vai 

trò của Nhà nước được thể hiện thông qua các văn bản pháp luật để điều 

hành, định hướng cho các hoạt động của cộng đồng, xã hội có hiệu quả. 

Theo tôi, để thực hiện tốt được chính sách và pháp luật ưu đãi đạt hiệu quả 

tốt, phát huy được năng lực của cả cộng đồng, cần lưu ý một số vấn đề sau: 

- Phải tuyên truyền sâu, rộng về chính sách và pháp luật ưu đãi người 

có công để mọi người dân được biết. 

- Từng làng xóm phải nắm rõ số lượng, hoàn cảnh của từng loại đối 

tượng người có công (thông qua chính quyền và đoàn thể các cấp) để có kế 

hoạch giúp đỡ thiết thực và phản ánh đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
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những vần đề cần được pháp luật quan tâm, đồng thời giám sát việc thực 

hiện pháp luật của cán bộ thực thi đối với từng đối tượng. 

- Ưu tiên giúp đỡ những đối tượng khó khăn, các bố mẹ liệt sỹ già 

cả, cô đơn, các gia đình liệt sỹ neo đơn theo hưỡng dẫn của của Nhà nước 

và phù hợp với tình hình của địa phương. 

- Chú trọng giúp đỡ về vật chất, tạo công ăn việc làm để đối tượng tự 

vươn lên. 

- Theo dõi, chăm sóc sức khỏe kịp thời khi họ ốm đau hoặc bệnh tật 

tái phát. 

3.3. Một số khuyến nghị về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về ưu 

đãi người có công với cách mạng  

3.3.1. Về chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

CĐHH 

- Hiện nay, chỉ có quy định việc khám, giám định đối với những trường 

hợp được xác lập hồ sơ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, chưa có quy 

định việc giám định tình trạng dị dạng, dị tật đối với những trường hợp là 

con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc do cơ sở y tế cấp xã 

xác nhận mà trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

phát hiện việc xác định dị dạng, dị tật chưa chính xác (theo quy định tại 

Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 và các văn bản trước 

đó, việc xác định dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc căn cứ vào xác nhận của cơ sở y tế cấp xã, không thực hiện 

việc giám định) hoặc những trường hợp có nguyện vọng giám định lại theo 

quy định tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP và Thông tư số 05/2013/TT-

BLĐTBXH. Vì vậy, cần có quy định, hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, 

dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với 

người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ, là cơ sở pháp lý để đề nghị 

cơ quan y tế có thẩm quyền khám giám định xác định lại tình trạng dị dạng, 

dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc.  
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- Cần có kế hoạch rà soát tổng thể số hồ sơ người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được xác nhận trước 

ngày 01/06/2013 (trước ngày Nghị định 31/2013/NĐ-CP có hiệu lực). 

- Xem xét phương án chỉ trả trợ cấp đối với người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ hàng tháng sang một lần. 

3.3.2. Về chính sách đối với liệt sĩ 

- Tại khoản 9, Điều 4 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 quy định: "Trường hợp mất tin, mất tích theo quy định 

tại Điểm k Khoản 1 Điều 17 của Nghị định phải có phiếu xác minh (Mẫu 

LS2) của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an"; 

tại Mẫu LS2 có ghi chú Cơ quan có thẩm quyền xác minh theo quy định 

của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản 

hướng dẫn, xác định cụ thể cơ quan có thẩm quyền xác minh việc mất tin, 

mất tích và kết luận có hay chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu 

hồi, đào ngũ. 

- Bỏ quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh chết do vết thương 

tái phát (thân nhân của thương binh được nhận chế độ tử tuất). 

- Bổ sung quy định, khái niệm: dũng cảm quên mình vì tổ quốc, nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh dẫn đến hy sinh được công nhân liệt sĩ 

- Quy định về sự dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và 

nhân dân cần phải loại trừ những trường hợp thực hiện hành động do trách 

nhiệm buộc phải thực hiện trong thi hàn công vụ như: bảo vệ  kho, bãi có 

trách nhiệm trông coi, giữ gìn tài sản trong kho; lực lượng cứu hộ bờ biển 

có trách nhiệm cứu người đuối nước v.v…   

3.3.3. Về chính sách đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế 

độ mất sức lao động 

Tại Điều 23 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH chưa quy định rõ về 

hồ sơ đối với những trường hợp thương binh đồng thời là người nghỉ 
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hưởng chế độ mất sức lao động theo Nghị quyết số 16-HĐBT ngày 08 

tháng 02 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng. Đề nghị sửa theo hướng:  

+ Đối với trường hợp được miễn giám định thì hồ sơ chỉ cần Quyết 

định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT 

ngày 08 tháng 02 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng. 

+ Đối với trường hợp không được miễn giám định thì hồ sơ cần phải 

có Biên bản giám định y khoa tại thời điểm nghỉ theo Nghị quyết số 16-

HĐBT để xác định việc đã giám định gộp hay chưa gộp tỷ lệ mất sức lao 

động do bệnh tật và tỷ lệ mất sức lao động do thương tật. 

3.3.4. Về chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng 

- Đề nghị nâng mức hỗ trợ, xây dựng nhà tình nghĩa, mở rộng nhóm 

đối tượng được hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa. 

- Đề nghị Bộ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính 

để sớm có kế hoạch kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối 

tượng người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 23/4/2013 

của Thủ tướng Chính phủ. 

3.3.5. Một số cơ chế, chính sách khác 

- Đề nghị sửa đổi quy định về di chuyển hồ sơ người có công: 

Tại Điều 49 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 mới 

chỉ quy định: Điều kiện di chuyển hồ sơ "Người có công hoặc người thờ 

cúng liệt sĩ thay đổi nơi cư trú". Hồ sơ di chuyển có "Bản sao hộ khẩu hoặc 

sổ tạm trú dài hạn". Theo báo cáo của một số địa phương, có tình trạng 

người có công đã di chuyển nơi cư trú nhưng vẫn đang hưởng trợ cấp tại 

nguyên quán, có trường hợp hồ sơ người có công không được quản lý tại nơi 

có hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú dài hạn. 

Đề nghị sửa theo hướng: Hồ sơ của người có công với cách mạng được 

quản lý ở địa phương tại nơi có hộ khẩu thường trú. Trường hợp thay đổi chỗ 
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ở thì hồ sơ được chuyển về nơi cư trú mới. Hồ sơ di chuyển có "Bản sao hộ 

khẩu nơi cư trú mới". 

- Tại khoản 2, Điều 44 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

sửa đổi năm 2012 và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định “Người có 

công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội xâm phạm an 

ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân thì vĩnh viễn bị 

đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật”. 

Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều trường hợp Người có công với 

cách mạng bị kết án tù chung thân nhưng do cải tạo tốt được miễn giảm 

xuống tù có thời hạn và khi ra tù đã có đơn đề nghị được hưởng lại chế 

độ ưu đãi. Đây là những trường hợp đặc biệt nên cần có văn bản hướng 

dẫn để thực hiện đối với những trường hợp này nhằm bảo đảm chế độ và 

quyền lợi cho họ. 

- Tại khoản 2, Điều 73 nghị định số 28/1995/NĐ-CP quy định 

“Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội 

nghiêm trọng, bị kết án tù từ 5 năm trở lên thì bị thu hồi Giấy chứng 

nhận và tạm đình chỉ các chế độ ưu đãi đang hưởng kể từ ngày bản án có 

hiệu lực” và tại Điều 74 quy định “Việc thu hồi giấy chứng nhận, tạm 

đình chỉ, tiếp tục xem xét cho hưởng chế độ ưu đãi hoặc phục hồi chế độ 

ưu đãi sau khi chấp hành xong hình phạt tù quy định tại Điều 72, Điều 

73 của Nghị định này do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp "Giấy 

chứng nhận" và giải quyết chế độ ưu đãi xem xét quyết định theo hướng 

dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”. Tuy nhiên, đến nay 

chưa có hướng dẫn của Bộ LĐTBXH về nội dung này, do đó những 

trường hợp bị kết án tù từ 5 năm trở lên trước đây (trước khi Nghị định 

54/2006/NĐ-CP có hiệu lực) đã ra tù nhưng không được xem xét để 

hưởng lại chế độ. Trong khi đó tại Nghị định 54/2006/NĐ-CP và mới 

nhất là Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định đối với những trường hợp 

bị phạt tù có thời hạn được hưởng lại chế độ sau khi ra tù. Đề nghị Bộ có 
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văn bản hướng dẫn đối với những trường hợp này để phù hợp với quy 

định mới hiện nay và bảo đảm quyền lợi đối với người có công. 

- Chưa có biện pháp khuyến khích, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của 

toàn xã hội trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng và vận 

động, khuyết khích người thụ hưởng chính sách tự vươn lên trong cuộc 

sống để khắc phục sự ỷ lại vào Nhà nước. 

3.3.6. Cần có biện pháp khắc phục hậu quả do tiêu cực trong quá trình 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 

Cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa giữa ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội với các ngành có liên quan như thông tin truyền 

thông, công an, quốc phòng, viện kiểm sát, tòa án... để tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách; giải quyết nhanh, dứt điểm, 

triệt để, đúng quy định pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo, tránh đùn đẩy 

trách nhiệm; xử lý nghiêm đối với người vi phạm pháp luật ưu đãi người có 

công với cách mạng để đảm bảo công bằng và mang tính răn đe;... 

3.3.7. Kiến nghị đối với cơ quan tham mưu ban hành chính sách pháp 

luật về người có công với cách mạng 

Trong quá trình nghiên cứu, thấy rằng: nhiều địa phương còn hiểu chưa 

rõ, chưa thống nhất, lúng túng trong việc giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ; thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện pháp luật 

về người có công với cách mạng, cụ thể: 

- Theo báo cáo của các địa phương, sau khi rà soát đối tượng để 

chuyển hưởng chế độ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, có 1 lượng lớn 

đối tượng là thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ 

nhưng không có hồ sơ liệt sĩ lưu tại địa phương hoặc liệt sĩ chưa được 

cấp Bằng Tổ quốc ghi công, chỉ có tên liệt sĩ ghi trong danh sách quản lý 

đối tượng ở các cấp (xã, huyện, tỉnh). Đề nghị Bộ chỉ đạo Cục Người có 
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công có văn bản hướng dẫn các địa phương hướng xử lý đối với các 

trường hợp này.   

- Tại khoản 4, Điều 30 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP có quy định 

đối với thương binh đã giám định có vết thương sau đây tái phát thì được 

giám định lại. Tuy nhiên, nhiều địa phương phản ánh: Thương binh có 

vết thương cũ tái phát theo Nghị định số 31, đã được Bộ LĐTBXH xét 

duyệt, khi giới thiệu và chuyển hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa 

Trung ương để khám, giám định thì không được tiếp nhận và trả lời là 

chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Đề nghị Bộ có ý kiến 

với Bộ Y tế để chỉ đạo Hội đồng giám định y khoa Trung ương để triển 

khai thực hiện theo quy định.  

- Nhiều địa phương hiểu chưa rõ hoặc chưa hiểu về quy định danh 

mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học 

quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH nên còn 

lúng túng trong việc tiếp nhận, xét duyệt, giới thiệu đi giám định và tham gia 

thành viên Hội đồng giám định y khoa. Đề nghị Bộ có ý kiến chỉ đạo Cục 

Người có công phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Viện giám 

định y khoa Trung ương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các địa phương. 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần hướng dẫn nghiệp vụ đối 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện 

pháp luật về người có công với cách mạng theo quy định tại Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng, vì hiện nay, ở nhiều địa phương còn có hiểu khác 

nhau về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo (đặc biệt là thẩm quyền 

giải quyết tố cáo). Ví dụ: có địa phương cho rằng việc giải quyết tố cáo 

đối với người hưởng chế độ thương binh là thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cơ quan quân đội (cơ quan xác lập hồ sơ), có địa phương cho rằng 

thẩm quyền này thuộc cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ 
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quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh 

vực người có công). 

- Xây dựng trung tâm nuôi dưỡng con của HĐKC chiến bị bệnh, tật, dị 

dạng, dị tật do nhiễm CĐHH không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt, 

đang hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

CĐHH và bố (mẹ) già, chết không có người nuôi dưỡng (các đối tượng này 

cũng không được tiếp nhận tại các Trung tâm bảo trợ xã hội do không 

thuộc đối tượng). 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1. Thanh tra chính sách và thực hiện chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng là hoạt động lớn mang tính chính trị, kinh tế, xã hội 

và nhân văn sâu sắc. Thực hiện chính sách người có công là thể hiện 

truyền thống đạo lý quý báu của dân tộc ta, truyền thống “ Uống nước nhớ 

nguồn” và ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Chính sách ưu đãi đối với người có 

công thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và tình cảm của Nhà nước, cộng đồng 

đối với người có công. 

2. Từ khi giành được độc lập năm 1945 cho tới nay, Nhà nước đã 

ban hành nhiều văn bản pháp luật ưu đãi người có công và thực hiện phù 

hợp với điều kiện thực tế mỗi giai đoạn lịch sử. Trong quá trình thực hiện 

pháp luật ưu đãi thì vai trò của cơ quan hành chính Nhà nước trong thực 

hiện pháp luật là hết sức quan trọng, với tư cách là cơ quan thực thi, cụ 

thể hóa và đưa pháp luật vào đời sống xã hội. Cho nên, năng lực của cơ 

quan hành chính Nhà nước trong thực hiện pháp luật ưu đãi này đảm bảo 

thì phát huy được tính tích cực của chính sách người có công của Đảng và 

Nhà nước, và ngược lại năng lực yếu thì làm hạn chế tính tích cực này. 

3. Xuất phát từ thực tiễn năng lực thanh tra trong thực hiện pháp luật 

ưu đãi người có công với cách mạng ở nước ta hiện nay, bao gồm các hoạt 

đông cơ bản là ban hành các văn bản pháp luật; tổ chức thực hiện; thanh 

tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo đã toát lên được những thành tựu 

đạt được và những khó khăn vướng mắc, những vấn đề cần phải giải quyết 

trong tổ chức thực hiện pháp luật ưu đãi người có công. 

4. Thông qua nghiên cứu thực trạng thanh tra trong thực hiện pháp 

luật ưu đãi người có công với cách mạng, Đề tài đưa ra những giải 

pháp cơ bản cho việc nâng cao năng lực của cơ quan hành chính trong 

thực hiện pháp luật người có công. Đó là các giải pháp: giải pháp về đổi 

mới phương thức tổ chức và quản lý của cơ quan hành chính trong thực 
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hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng; giải pháp ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công tác quản lý; giải pháp về cơ chế thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng; 

giải pháp về cải cách, đổi mới thủ tục hành chính về người có công với 

cách mạng; giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan 

hành chính Nhà nước thực hiện pháp luật người có công; giải pháp đẩy 

mạnh xã hội hoá chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

4. Kiến nghị 

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng là một trong những khâu quan trọng trong quản lý nhà 

nước về lĩnh vực người có công. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra nêu trên 

cho thấy tình trạng giả mạo, man khai hồ sơ ngày càng nghiêm trọng, số 

lượng hồ sơ giả được phát hiện ngày càng nhiều hơn. Để thực hiện tốt, 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công nói chung 

và công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng nói riêng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

pháp luật, cần sự góp sức của tất cả các cơ quan, ban ngành đặc biệt là 

cán bộ làm công tác thanh tra. Trên cơ sở đó, Thanh tra ngành LĐTBXH 

có một số kiến nghị như sau: 

1. Đề nghị Bộ Quốc phòng 

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực 

hiện Chương trình phối hợp Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về xác 

nhận thương binh do cơ quan quân đội thực hiện; thời gian thực hiện từ quý 

4/2013 đến quý 4/2017 tại các Quân khu và tiếp tục triển khai chương trình 

phối hợp giám sát sau thanh tra tại các Quân khu. 

- Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải 

phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, góp phần tích cực vào nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đồng thời làm căn cứ giải quyết chính sách tồn 

đọng sau chiến tranh. 
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- Thực hiện chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở trong quản lý hồ sơ, 

xác nhận thương binh. Chỉ đạo cơ quan điều tra thuộc quyền tập trung điều 

tra, xử lý hình sự một số vụ việc có dấu hiệu phạm tội liên quan đến chức 

năng quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng do cơ quan Thanh tra của các 

ngành, địa phương chuyển đến. 

2. Đề nghị Bộ Y tế 

 - Hướng dẫn, quy định về tiêu chuẩn xác định thương tật, bệnh tật, 

tình trạng dị dạng, dị tật và tổ chức khám, giám định đối với thương 

binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

và con của người có công. 

- Chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra công tác khám, chẩn đoán và 

cung cấp hồ sơ bệnh án điều trị bệnh, tật liên quan đến việc xem xét, xác 

nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, giám định 

lại thương tật đối với người bị thương tại các cơ sở khám chữa bệnh 

trong phạm vi toàn quốc. 

3. Đề nghị Bộ Công an 

 Tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương điều tra, xử lý theo 

quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ 

sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 

4. Đối với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Bổ sung cán bộ làm công tác thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng; 

 - Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; 

 - Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực người có công đối với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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5. Đối với Cục Người có công, Bộ LĐTBXH 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về người có công nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, cán bộ, công chức và 

người dân về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.  

-  Tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ tại các địa phương. 

- Hướng dẫn các địa phương tự kiểm tra, rà soát việc xác lập hồ sơ và 

thực hiện chế độ ưu đãi người có công, nhằm loại bỏ số đối tượng không 

thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi ngay từ khâu xét duyệt hồ sơ và số đối 

tượng đang hưởng trợ cấp không đúng quy định. 

6. Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ LĐTBXH 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực 

tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

quản lý tại các địa phương. 

- Đôn đốc các địa phương thu hồi số tiền các đối tượng đã hưởng sai 

quy định nộp ngân sách Nhà nước. 

7. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

- Tăng cường, bổ sung cán bộ cho Thanh tra Sở; xây dựng kế hoạch 

hàng năm về thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả về thanh tra lĩnh vực người có công 

với cách mạng; 

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ về chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có kiểm tra, rà soát hồ 

sơ di chuyển; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra của 

Thanh tra Bộ; 
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- Tăng cường công tác tự kiểm tra việc xác lập hồ sơ và thực hiện 

chế độ ưu đãi người có công với cách mạng để kịp thời phát hiện và xử lý 

sai phạm; chú trọng việc giải quyết kịp thời, triệt để các vụ khiếu nại, tố 

cáo nhằm đảm bảo công bằng trong việc thực hiện chính sách của Đảng 

và Nhà nước. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ cấp 

tỉnh, huyện và đặc biệt là cán bộ cấp xã. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực 

người có công, đặc biệt về tình trạng giả mạo, man khai hồ sơ hiện nay, 

nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc xác lập hồ sơ và chế 

độ ưu đãi người có công với cách mạng, không bị các đối tượng "Cò mồi" 

dụ dỗ làm hồ sơ giả./. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992. 

2. Pháp lệnh ngày 29/8/1994 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

3. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình 

liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có 

công giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994. 

4. Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động 

cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động 

kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 14 tháng 2 năm 2000; 

5. Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người 

hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 04 

tháng 10 năm 2002; 

6. Pháp lệnh Ưu đãi  người  có công  với  cách  mạng  số 

26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005. 

7. Nghị định số 176/NĐ- CP ngày 20/10/1994 về việc thi hành Pháp 

lệnh quy định danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

8. Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ 

quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng; 

9. Nghị định số 32/2007/NĐ-CP năm 2007 của Chính phủ quy định 

mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng; 

10. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

11. Nghị định số 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 12 

năm 2004 quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công 

với cách mạng. 
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12. Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

05 tháng 7 năm 2004 

13. Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2006 của Thủ 

Tướng Chính phủ về chế độ đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước. 

14. Thông tư 33/2005/TT-LĐTBXH ngày 09/12/2005 hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 

của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với 

cách mạng; 

15.  Thông  tư  liên  tịch  số  17/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC  ngày 

09/5/2005; 

16. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế 

độ ưu đãi người có công với cách mạng; 

17. Thông tư số 10/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 

18. Lý luận chung Nhà nước và pháp luật - Trường Đại học Luật Hà 

Nội 2000 

19. Quản lý nhà nước đối với ngành và lĩnh vực - Học viện Hành 

chính Quốc gia 2004. 

21. Tìm hiểu về hành chính Nhà nước - NXB  Lao động 2003 (PGS. 

TS. Nguyễn Hữu Khiển). 

22. Một số suy nghĩ về hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công - 

NXB Chính trị Quốc gia 2000 (TS. Nguyễn Đình Liêu) 

23. Giáo trình ưu đãi xã hội - Trường Đại học Lao động - Xã hội 

2007. 

24. Chính sách với thương binh, liệt sĩ và người có công - 4 tập, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 1997. 
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25. Các báo cáo tổng kết thực hiện pháp luật ưu đãi người có công 

với cách mạng từ năm 2008 tới 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

26. Các báo cáo và các bảng thống kê về thực hiện pháp luật người 

có công với cách mạng từ 2013- 2016. 

27. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2913 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

28. Luật thanh tra năm 2010 

29. Luật Khiếu nại năm 2011 

30. Luật Tố cáo năm 2011 

31. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra 

32. Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ 

quy định về thực hiện kết luận thanh tra 

33. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 quy định về tổ 

chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục 

tiến hành một cuộc thanh tra. 
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Phụ lục 1 

Biểu số 01: Kết quả thanh tra hồ sơ thương binh năm 2013 

Số 

tt 
Địa phương 

Năm 

tiến 

hành 

thanh 

tra 

Số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra 

Hồ sơ sai sót Trong đó 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ sơ 

được 

kiểm 

tra) 

Số 

hồ sơ 

đình 

chỉ 

trợ 

cấp 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra) 

Số 

hồ sơ 

tạm 

đình 

chỉ 

trợ 

cấp 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra) 

1 Hà Nam 2013 410 26 6,34% 19 4,63% 0 3,03 % 

2 Quảng Ninh 2013 395 23 5,82% 2 0,51% 12 2,85% 

3 Hải Phòng 2013 513 27 5,26 % 27 5,26% 10 1,95 % 

4 Bà Rịa - Vũng Tầu 2013 192 13 6,77% 29 15,10% 3 1,56% 

5 Đồng Nai 2013 300 25 29,11% 4 1,33% 8 2,76 

Cộng 05 tỉnh  1.810 114 6,30% 81 4,48% 33 1,82% 

 

Biểu số 02: Kết quả thanh tra hồ sơ CĐHH năm 2013 

Số 

tt 
Địa phương 

Năm 

tiến 

hành 

thanh 

tra 

Số hồ 

sơ được 

kiểm 

tra 

Hồ sơ sai sót Trong đó 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ sơ 

được 

kiểm 

tra) 

Số 

hồ sơ 

đình 

chỉ trợ 

cấp 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra) 

Số 

hồ sơ 

tạm 

đình 

chỉ trợ 

cấp 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra) 

1 Hà Nam 2013 100 8 8,0% 0 - 11 - 

2 Quảng Ninh 2013 250 26 10,40% 5 2,00% 18 7,2% 

3 Hải Phòng 2013 350 41 11,71% 0 - 0 - 

4 Bà Rịa - Vũng Tầu 2013 185 53 26,65% 0 - 0 - 

5 Đồng Nai 
2013 500 44 8,80% 46 9,2% 92 

18,40

% 

Cộng   1.385 172 12,42% 51 3,68 121 8,74% 



 

 

120 

Biểu số 03: Kết quả thanh tra hồ sơ đối tượng thương binh năm 2014 

Số 

tt 

Địa 

phương 

Số đối 

tượng hiện 

đang hưởng 

trợ cấp 

(thời điểm 

kiểm tra) 

Năm 

tiến 

hành 

thanh 

tra 

Số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra 

Hồ sơ sai sót Trong đó 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ sơ 

được 

kiểm 

tra) 

Số 

hồ sơ 

đình 

chỉ 

trợ 

cấp 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra) 

Số 

hồ sơ 

tạm 

đình 

chỉ 

trợ 

cấp 

Tỷ lệ 

(so với 

số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra) 

1 Nghệ An 40.000 2014 1.500 421 28,06 % 17 1,13% 404 26,93 

% 

2 Đăk Lăk 5.077 2014 280 21 7,5% 13 4,64% 8 2,85% 

3 Hà Tỉnh 37.199 2014 778 173 22,23 % 59 7,58% 114 14,65 

% 

4 Bắc Ninh 6.279 2014 1.200 404 33,66% 34 2,83% 370 30,83% 

5 Thanh Hoá  158 ( 02 xã) 2014 158 46 29,11% 33 20,88% 13 8,22% 

Cộng 05 tỉnh   3.916 1.065 27,19% 156 3,98% 909 23,21% 

 

Biểu số 04: Kết quả thanh tra hồ sơ CĐHH năm 2014 

Số 

tt 

Địa 

phương 

Số đối 

tượng hiện 

đang hưởng 

trợ cấp 

(thời điểm 

kiểm tra) 

Năm 

tiến 

hành 

thanh 

tra 

Số hồ 

sơ 

được 

kiểm 

tra 

Hồ sơ sai sót Trong đó 

Số 

lượng 

Tỷ lệ  Số 

hồ sơ 

đình 

chỉ  

Tỷ lệ 

 

Số 

hồ sơ 

tạm 

đình 

chỉ  

Tỷ lệ 

 

1 Nghệ An 17.000 2014 605 37 6,11 % 1 0,16% 36 5,95% 

2 Đăk Lăk 1.478 2014 65 3 4,61% 3 4,61% 0  

3 Hà Tỉnh 7.098 2014 350 50 14,28% 50 14,28% 0  

4 Bắc Ninh 2.674 2014 350 65 18,57 % 44 12,57% 21 6% 

5 Thái Bình 19.000 2014 336 63 18,75% 53 15,77 

% 

10 2,97% 

6 Vĩnh Phúc 4.955 2014 257 31 12,06 % 7 2,72% 24 9,33% 

Cộng  52.295  1.963 249 12,68% 151 7,69 91 4,63% 
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Biểu số 05: Kết quả thanh tra hồ sơ đối tượng thương binh năm 2015 

 

Số 

tt 
Địa phương 

Số đối tượng 

đang hưởng trợ 

cấp (tính đến 

thời điểm kiểm 

tra) 

Số hồ 

sơ được 

kiểm tra 

Hồ sơ sai sót 

Số tiền kiến 

nghị thu hồi 

Số hồ sơ sai 

sót hoặc 

cần xác 

minh bổ 

sung 

Tỷ lệ (so với 

số hồ sơ được 

kiểm tra) 

1 Ninh Bình 6.568 900 242 27,2 % 188.919.500 

2 Nam Định 11.568 190 64 33,6% 793.995.000 

3 Hải Dương 2.285 177 43 24,3% 2.879.628.013 

4 Hưng Yên 7.113 248 98 39,5%  

5 Hải Phòng 

(thanh tra theo 

đơn tố cáo) 

48 (tại xã Quang 

Hưng, An Lão) 

48 10 20,8% 1.383.786.800 

6 Quân khu 5 7.006 7.006 1.020 14,5%  

7 Quân khu 7 3.286 3.286 798 24,28%  

Cộng tổng  11.855 2.275 19,2% 5.246.329.313 

 

Biểu số 06: Kết quả thanh tra hồ sơ hưởng trợ cấp CĐHH năm 2015 

Số 

tt 
Địa phương 

Số đối tượng hiện 

đang hưởng trợ cấp 

(thời điểm kiểm tra) 

Số hồ sơ 

được kiểm 

tra 

Hồ sơ sai sót 

Số lượng 

Tỷ lệ (so với 

số hồ sơ được 

kiểm tra) 

1 Ninh Bình 4.825 400 165 41 % 

2 Nam Định 12.836 147 14 9,5% 

3 Hải Dương 6.516 136 9 6,6% 

4 Hưng Yên 4.502 196 57 29,09% 

5 Hải Phòng (đơn tố 

cáo) 

50 50 14 28% 

Cộng   929 259 27,8% 
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Biểu số 07: Kết quả thanh tra hồ sơ đối tượng thương binh năm 2016 

Số 

TT 
Địa phương 

Số đối 

tượng 

đang 

hưởng 

trợ cấp  

Số hồ 

sơ 

kiểm 

tra 

Hồ sơ có nghi vấn 

sai sót 
Số hồ sơ bị 

đình chỉ 

trợ cấp 

Số tiền kiến 

nghị thu hồi Số hồ 

sơ sai 

sót  

Tỷ lệ  

1 Kon Tum 1.156 271 72 26.60%    

2 Quân khu 3 12.609 12.609 2.726 21.60%     

3 Quân khu 4 30.961 30.961 4.173 13.40% 229 18,762,264,550 

4 

Kiến nghị biện pháp xử 

lý tiếp theo KL thanh 

tra tại Qk 5 

      546  42,000,000,000 

Cộng tổng 44.726 43.841 6.971 15.90% 775 60,762,264,550 

 

Biểu số 08: Kết quả thanh tra hồ sơ hưởng trợ cấp CĐHH năm 2016 

Số 

TT 
Địa phương 

Số đối 

tượng hiện 

đang hưởng 

trợ cấp 

(thời điểm 

kiểm tra) 

Số hồ sơ 

được 

kiểm tra 

Hồ sơ sai sót Số hồ 

sơ bị 

đình 

chỉ trợ 

cấp 

Số tiền kiến 

nghị thu hồi (đ) Số lượng 

Tỷ lệ (so 

với số hồ 

sơ được 

kiểm tra) 

1 Kon Tum 959 959 277 28.88%     

2 Thái Nguyên 10.828 10.828 4.643 42.87%   

Cộng  11.787 11.787 4.920 41.74%   

 

 

 


