
 

Nguồn: Báo Phú Yên  

Ngày đăng: 12/11/2018 
Mục: Tin tức 

Phú Hòa: Thu được 91,4% số thuế lập bộ sau 3 tháng ủy nhiệm thu 

Chi cục Thuế huyện Phú Hòa vừa phối hợp với Bưu điện huyện này tổ chức hội nghị 
đánh giá kết quả 3 tháng thực hiện công tác ủy nhiệm thu thuế (UNTT) qua bưu điện 
(từ 1/7-31/10/2018). 

Theo Chi cục Thuế huyện Phú Hòa, qua một quý thực hiện công tác UNTT, tổng số thuế đã 
thu được 667,2 triệu đồng, đạt 91,4% số thuế lập bộ. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm 
chỉ đạo thường xuyên của Cục Thuế và UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo chi 
cục thuế với bưu điện huyện, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của công chức thuế đối với lực 
lượng UNTT theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.  

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác UNTT như việc 
phát hành phiếu thu tiền thuế của bưu điện huyện còn chậm nên không có chứng từ để thu kịp 
thời tiền thuế phát sinh hàng tháng (kể cả số thuế nợ tồn đọng), làm tăng nguy cơ nợ đọng 
thuế.  

Bưu điện huyện sắp xếp, bố trí công việc của nhân viên UNTT tại một số địa bàn chưa hợp lý, 
nên chưa chủ động về thời gian trong công tác phối hợp đi đôn đốc thu thuế. Cán bộ UNTT 
chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ chuyên môn nên rất lúng túng trong việc tiếp xúc với 
hộ kinh doanh nộp thuế...  

Thời gian tới, Chi cục Thuế và Bưu điện huyện Phú Hòa sẽ tiếp tục khắc phục những khó 
khăn nêu trên để công tác UNTT qua bưu điện đạt hiệu quả cao nhất. 

 



 

Nguồn: Báo Bình Định   

Ngày đăng: 10/11/2018 
Mục: Xã hội             

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin: Nỗ lực vượt 
qua thách thức 

Nỗ lực với sứ mệnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin, đến nay Bình Ðịnh đã đạt được một số kết quả khả quan. Song, khi địa hình 
địa vật thay đổi, những mẫu sinh phẩm hài cốt bị phân hủy theo thời gian, câu chuyện 
đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà, trả lại tên, quê quán, năm sinh... cho các bia mộ các anh 
đang gặp không ít thách thức. 

Bình Định đã đạt được một số kết quả khả quan trong công tác quy 
tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

- Trong ảnh: Nhân viên Bưu điện tỉnh thu thập cơ sở dữ liệu mộ 
liệt sĩ phục vụ cho cổng thông tin điện tử quốc gia và phần mềm
quản lý mộ liệt sĩ. 

Tập trung quy tập 

Sau 3 năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 147 thông 
tin về nơi chôn cất liệt sĩ do các tổ chức và nhân dân cung cấp. Cơ quan thường trực Ban Chỉ 
đạo, Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ các cơ quan, 
hội đoàn thể, UBND các cấp xác minh, phân tích, kết luận cụ thể từng nguồn thông tin về nơi 
chôn cất liệt sĩ, để tiến hành khảo sát, quy tập đúng quy định. Đến nay, đã tổ chức 147 đợt 
khảo sát, quy tập tại 142 địa điểm nghi có mộ liệt sĩ. Kết quả, khai quật, tìm kiếm được 88 mộ 
có hài cốt liệt sĩ, trong đó 67 mộ biết tên, 21 mộ chưa biết tên; còn lại 54 vị trí không tìm thấy 
hài cốt, di vật. 

“Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt 
liệt sĩ còn thiếu thông tin là chính sách nhân văn của 
Ðảng, Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng của 
nhân dân, đặc biệt là gia đình liệt sĩ. Công tác này 
khó và nhạy cảm, nên rất cần sự nỗ lực, đòi hỏi cái 



Phản hồi từ các địa phương đều cho 
thấy công tác tìm kiếm, quy tập hết sức 
khó khăn. Từ năm 2016 đến 2018, Ban 
CHQS huyện Hoài Ân triển khai khảo 
sát, tìm kiếm ở 36 khu vực được thông 

tin là có mộ liệt sĩ nhưng chỉ tìm được 7 mộ có hài cốt liệt sĩ. Lực lượng liên quan đã dành 
nhiều thời gian, tâm sức song kết quả thu về đều rất ít ỏi. 

Thượng tá Đinh Văn Tân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh, cho biết thêm: “Địa 
bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là rừng núi, các di tích trạm xá, trạm phẫu, đường mòn 
giao liên cũ... sau 40 năm đã thay đổi. Các nhân chứng lịch sử sinh sống trên địa bàn còn ít, 
hoặc đã tuổi cao, lúc nhớ lúc quên, thiếu chính xác. Có những trường hợp phải tìm kiếm rất 
nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết quả. Như trường hợp cô Lê Thị Hồng Phúc (63 tuổi, ở TP 
Quy Nhơn) đi tìm hài cốt anh trai là liệt sĩ Lê Tấn Đức với thông tin địa điểm mai táng là làng 
K7 cũ, xã Vĩnh Kim. Địa phương và người nhà đã nhiều lần thực hiện khảo sát, tìm kiếm 
nhưng vẫn chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ”. 

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 
2018 và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018 vừa qua, Đại tá 
Cao Thứ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng cho rằng: Việc một số đơn vị của Bộ, Quân khu từng 
đứng chân, chiến đấu trên địa bàn tỉnh trong các cuộc kháng chiến đến nay đã cung cấp thông 
tin nhưng chưa đầy đủ về số lượng quân nhân hy sinh, mất tin, mất tích, thông tin về nơi chôn 
cất, an táng ban đầu, sơ đồ mộ chí liệt sĩ đã làm cho công tác tìm kiếm, quy tập hết sức khó 
khăn. Chưa kể, sau chiến tranh, nhiều đơn vị giải thể, sáp nhập, công tác bàn giao hồ sơ, danh 
sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, hồ sơ quy tập hài cốt liệt sĩ giữa các đơn vị với địa phương chưa 
chặt chẽ, công tác lưu trữ chưa tốt, dẫn đến bị thất lạc, hư hỏng. 

Xác định mộ thiếu thông tin 

Toàn tỉnh hiện có 105 nghĩa trang liệt sĩ và 30.230 mộ liệt sĩ. Trong đó, mộ có đầy đủ thông 
tin là 16.443 mộ, mộ có một phần thông tin là 3.791 mộ, mộ chưa biết thông tin là 8.598 mộ, 
mộ không có hài cốt là 1.398 mộ. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã rà soát, hoàn thiện bổ sung 
thông tin hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân mất tin, mất tích và nhập danh sách đưa vào cơ sở dữ 
liệu 17.514 trường hợp. 

Hiện nay, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được thực hiện bằng 2 
phương pháp: giám định ADN và phương pháp thực chứng. Trong thực hiện Đề án xác định 
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ 
quan liên quan lấy mẫu sinh phẩm của 58 hài cốt liệt sĩ đề nghị Cục Người có công xem xét 
chuyển cơ quan giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Riêng phương pháp thực chứng, 
trên cơ sở phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh quản lý hồ sơ gốc của liệt 
sĩ xem xét, khớp nối thông tin, từ năm 2016 đến tháng 10.2018, Sở LĐ-TB&XH đã điều 
chỉnh thông tin, bổ sung thông tin trên bia mộ cho 118 mộ liệt sĩ; giải quyết di chuyển hài cốt 
liệt sĩ về nguyên quán 78 trường hợp. 

Trước khó khăn là rất nhiều mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phần lớn đã bị phân hủy theo thời 
gian, ảnh hưởng đến kết quả giám định, ông Cao Văn Ba, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH 
huyện Tuy Phước, góp ý kiến: “Nên đề xuất Cục Người có công cho phép lấy mẫu sinh phẩm 
ở tất cả các mộ liệt sĩ có hài cốt chưa đủ thông tin, thực hiện giám định và lưu trữ tại ngân 
hàng gen để làm cơ sở cho các gia đình tìm kiếm mộ, hài cốt liệt sĩ”. 

Ông Lâm Văn Lành, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tây Sơn, chia sẻ thêm: “Một số thân 
nhân liệt sĩ ở tuổi gần đất xa trời nên càng nóng ruột, dễ hành động chủ quan như tin theo chỉ 
dẫn của nhà ngoại cảm. Chúng tôi đã gặp những trường hợp dù chưa đủ căn cứ, địa phương 
chưa đồng ý nhưng thân nhân liệt sĩ vẫn tự động khắc thông tin lên bia mộ, gây khó cho công 

tâm trong sáng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của tất 
cả các ngành, tập thể và cá nhân có liên quan” 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN TUẤN 
THANH 



tác quản lý. Chúng tôi đề xuất các ngành có những hướng dẫn phù hợp với thực tế hơn để địa 
phương thực hiện công tác này hiệu quả hơn”.  

  

Ðặt mục tiêu phấn đấu số lượng cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2019 khoảng 25 hài cốt liệt 
sĩ, Ðại tá Cao Thứ yêu cầu Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố rà soát kết quả phiếu cung cấp 
thông tin về liệt sĩ, xác minh kết luận các thông tin có ghi nơi chôn cất liệt sĩ, xây dựng kế hoạch tìm 
kiếm, quy tập theo đúng quy định; hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; lập bản đồ 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Ðồng thời, tiếp tục tiếp nhận thông tin 
về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do tổ chức, cá nhân, gia đình liệt sĩ cung cấp; kết nối, xử lý thông tin kịp thời 
chính xác để tổ chức xác minh và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho gia đình, ngành 
LÐ-TB&XH; tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm các khu vực căn cứ cách mạng, trạm xá, địa bàn có trận 
đánh lớn...  

 



 

Nguồn: Thời báo Kinh doanh   

Ngày đăng: 11/11/2018 
Mục: Bảo hiểm             

 5 yếu tố cơ bản để BHXH Việt Nam đo lường sự hài lòng của người dân 

5 yếu tố cơ bản đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia Bảo hiểm Xã hội, 
Bảo hiểm y tế bao gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà 
nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ 
hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

Thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; 
nâng cao năng lực cạch tranh, hướng tới sự hài lòng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp 
tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam 
vừa có buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc. 

Căn cứ vào thực tiễn 

Tại buổi làm việc này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã chủ trì về việc 
xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá và phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện đo lường 
sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT. 

Viện Khoa học BHXH Việt Nam được giao xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá và phương pháp, 
cách thức tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, 
BHYT theo Thông báo kết luận số 2598/TB-BHXH ngày 11/7. 

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu, Viện Khoa học BHXH Việt Nam đã xây dựng dự thảo Bộ tiêu 
chí dựa trên tiêu chí đo lường và Đề án đo lường do Bộ Nội vụ ban hành trước đó; đồng thời 
căn cứ vào thực tiễn, cơ cấu hoạt động của ngành BHXH. 

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT bao gồm 5 yếu 
tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính (DVHC), là: Tiếp cận DVHC công của 
cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính (TTHC); công chức giải quyết công việc; 
kết quả cung ứng DVHC công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. Với 22 tiêu 
chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp giao dịch trực tiếp 
tại cơ quan hành chính/bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Theo Viện Khoa học BHXH Việt Nam, hiện nay, BHXH Việt Nam đang cung ứng 28 TTHC 
trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH 
Việt Nam. 

Trong 28 thủ tục, có 14 thủ tục thực hiện tại cả BHXH tỉnh và BHXH huyện; có 1 thủ tục chỉ 
thực hiện tại BHXH tỉnh; có 2 thủ tục chỉ thực hiện tại BHXH huyện; có 10 thủ tục do BHXH 
tỉnh chịu trách nhiệm giải quyết, mặc dù BHXH huyện không thực hiện TTHC nhưng tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả và 1 thủ tục chỉ thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh. 

Căn cứ vào đặc thù hoạt động của ngành BHXH, Viện Khoa học BHXH đã xây dựng Bộ tiêu 
chí trong 4 trường hợp, bao gồm: Giao dịch trực tiếp; giao dịch điện tử; giao dịch qua dịch vụ 
bưu chính công ích, đại lý thu; hình thức tại cơ sở khám chữa bệnh. 



 

BHXH Việt Nam đã chú trọng nâng cao năng lực để đáp ứng sự hài lòng của người dân

Nắm bắt được thực tế chất lượng 

Phương pháp thực hiện đo lường bao gồm xác định đối tượng điều tra xã hội học; chọn mẫu 
điều tra xã hội học; phiếu điều tra xã hội học; phương pháp điều tra xã hội học. 

Kết quả đo lường hàng năm đã giúp BHXH Việt Nam nắm bắt được thực tế chất lượng phục 
vụ của ngành cũng như nhu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện 
chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH. 

Đánh giá cao những nghiên cứu, đề xuất của Viện Khoa học BHXH trong việc xây dựng Bộ 
tiêu chí, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh yêu cầu Viện tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với 
các đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện dự thảo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành để 
Bộ tiêu chí đi vào thực tiễn. 

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã có 
nhiều nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện các mức xếp hạng so với các bộ ngành khác. Tuy 
nhiên, nỗ lực đó nhiều khi vẫn chưa được một số tổ chức, cá nhân ghi nhận, phần nào ảnh 
hưởng tới uy tín và chất lượng công việc của toàn ngành. Vì vậy, việc xây dựng Bộ tiêu chí sẽ 
giúp ngành BHXH có thêm cơ sở để đánh giá, từ đó chú trọng nâng cao năng lực để đáp ứng 
sự hài lòng của đối tượng”. 
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