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Bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại 

Đỗ Văn Nhân 

ới quy định của pháp 

luật hiện hành thì hình 

phạt đối với tội phạm xâm hại 

tình dục là trẻ em là rất nghiêm 

khắc, đủ sức răn đe, giáo dục và 

ngăn ngừa hành vi phạm tội. 

Nhưng tội phạm xâm hại tình 

dục trẻ em vẫn có xu hướng gia 

tăng và phức tạp; số vụ việc bị 

khởi tố, truy tố và xét xử theo 

quy định của pháp luật còn hạn 

chế. Bởi vì, đối tượng bị xâm hại 

tình dục là trẻ em, chưa có đầy 

đủ năng lực hành vi dân sự nên 

không có khả năng tự bảo vệ 

mình trước nguy cơ bị xâm hại; 

các em rất dễ bị dụ dỗ, lừa phỉnh, 

lôi kéo bằng cách như cho bánh 

kẹo hoặc đồ chơi yêu thích để 

đối tượng xấu lợi dụng thực hiện 

hành vi phạm tội của mình. 

 Nhiều trường hợp, do các 

cháu không nhận thức được vấn 

đề nên thường chịu đựng không 

dám nói sự việc để cha mẹ biết 

hoặc các em sợ đối tượng phạm 

tội đánh hoặc hứa hẹn nếu các 

em không nói sẽ tiếp tục cho 

quà… Chính vì vậy, nhiều vụ 

việc xâm hại tình dục trẻ em 

không bị phát giác, đồng thời, 

đối tượng phạm tội vẫn ung dung 

ngoài vòng pháp luật, tiếp tục 

lừa phỉnh, lợi dụng các em để 

xâm hại tình dục trong một thời 

gian dài. 

Khi các em có những biểu 

hiện khác lạ, cha mẹ mới tiến 

hành kiểm tra, truy vấn thì các 

em mới khai ra là mình bị xâm 

hại tình dục, nhưng thời điểm 

xâm hại tình dục xảy ra từ nhiều 

ngày trước nên khi gia đình trình 

báo với cơ quan công an, thì lúc 

này khó có thể thu thập chứng cứ 

để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng 

phạm tội. Bên cạnh đó, khi phát 

giác vụ việc từ lời khai của các 

em thì cũng chỉ là lời khai của 

một phía, trong khi đó đối tượng 

phạm tội không khai nhận hành 

vi của mình nên rất khó xử lý. 

Hoặc trong trường hợp đối tượng 

có thừa nhận hành vi phạm tội 

của mình đi chăng nữa nhưng cơ 

quan điều tra không thể thu thập, 

tìm ra chúng cứ để chứng minh 

thì cũng khó có thể khởi tố người 

có hành vi phạm tội. 

Khi phát hiện đối tượng có 

hành vi xâm hại tình dục trẻ em, 

gia đình người bị hại cần phải 

bình tĩnh, xử lý tình huống theo 

quy trình để đưa kẻ thủ ác ra ánh 

sáng và bị trừng trị theo pháp 

luật. Trước hết, cha mẹ cần 

thường xuyên để ý đến trẻ, nếu 

thấy xuất hiện các vết thương, 

vết bầm ở miệng, vùng kín của 
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trẻ; hay trẻ có biểu hiện sợ hãi 

một người hoặc một nơi đặc biệt 

nào đó… thì phải nhẹ nhàng tâm 

sự với trẻ để trẻ nói ra sự thật. 

Nếu có hành vi xâm hại tình dục 

xảy ra thì phải kịp thời trình báo 

với cơ quan công an để tiến hành 

xác minh sự việc; áp dụng các 

biện pháp cần thiết để thu thập 

chứng cứ như chưa vội tắm gội 

cho trẻ; kịp thời đưa trẻ đi giám 

định theo quyết định trưng cầu 

giám định của cơ quan điều tra 

hoặc có thể chủ động đưa trẻ đi 

giám định…; kịp thời cung cấp 

cho cơ quan điều tra biết thông 

tin về đối tượng phạm tội để bắt 

tạm giam (nếu có căn cứ) hoặc 

áp dụng các biện pháp ngăn chặn 

như cấm đi khỏi nơi cư trú để 

phục vụ công tác điều tra. 

Để ngăn chặn tội phạm xâm 

hại tình dục trẻ em ngày càng gia 

tăng hiện nay, cần có sự quan 

tâm của toàn xã hội đối với trẻ 

em; gia đình phải có biện pháp 

quản lý, giám sát trẻ một cách 

chặt chẽ; giáo dục, rèn luyện cho 

trẻ có biện pháp tự vệ trước nguy 

cơ bị xâm hại tình dục. Khi vụ 

việc xảy ra, gia đình cần phải 

bình tĩnh, phối hợp với cơ quan 

công an thu thập chứng cứ để 

củng cố hồ sơ xử lý đối tượng 

phạm tội theo quy định của pháp 

luật. Đồng thời, các cơ quan có 

thẩm quyền cần đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, giáo dục nhằm 

nâng cao nhận thức của người 

dân góp phần đấu tranh, ngăn 

chặn loại tội phạm đặc biệt nguy 

hiểm này; các tổ chức bảo vệ 

quyền trẻ em cần thiết lập đường 

dây nóng để tư vấn, giúp đỡ các 

em… Đối với cơ quan công an 

khi tiếp nhận nguồn tin tố giác 

đối với loại tội phạm này, cần 

phải khẩn trương điều tra, khởi 

tố theo quy định để kịp thời bảo 

vệ quyền trẻ em và bắt kẻ phạm 

tội phải chịu sự trừng phạt của 

pháp luật./. 

 

Hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định phải xử lý nghiêm 

Vĩnh Linh

ình trạng tai nạn giao 

thông liên quan đến hành 

vi đậu, đỗ xe không đúng nơi quy 

định ngày càng phổ biến. Đặc 

biệt thói quen dừng, đậu, đỗ xe 

trên đường chắn lối ra vào, đỗ 

ngay giữa đường ngày càng tăng, 

khá phổ biến. Hành vi này không 

chỉ gây cản trở, ùn tắc giao thông, 

làm mất mỹ quan đô thị mà là 

nguyên nhân gây mất an toàn 

giao thông, tai nạn giao thông. 

Rất nhiều trường hợp do thói 

quen nên cứ hễ dừng xe chỗ nào 

là để xe luôn chỗ đấy, không 

quan tâm đến những người xung 

quanh. Đáng lẽ ra phải nhìn 

T 
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trước, ngó sau xem dừng, đỗ xe 

như vậy có hợp lý hay không, có 

ảnh hưởng đến người khác hay 

không... Đặc biệt, nhiều lái xe 

khi gặp sự cố trên đường thì chỉ 

bẻ vài cành cây làm dấu và coi 

như thế là xong, còn lại mặc kệ 

người đi đường!  

Đây là nguyên nhân gây ra rất 

nhiều vụ tai nạn giao thông 

nghiêm trọng, vì thường người đi 

đường ít chú ý đề phòng, nhất là 

những khúc cua, che khuất tầm 

nhìn hoặc nơi vắng vẻ, không có 

ánh sáng vào ban đêm... Ngoài 

ra, cũng chỉ vì dừng, đỗ xe 

không đúng nơi quy định, tùy 

tiện nên dẫn đến mâu thuẫn, xích 

mích gây mất trật tự an ninh, 

thậm chí đánh nhau thương tích, 

chết người... 

Có thể khẳng định việc dừng, 

đỗ xe tùy tiện, cẩu thả không chỉ 

là hành vi vi phạm pháp luật về 

an toàn giao thông, gây tai nạn 

giao thông mà còn là một thói 

quen xấu cần phải sửa đổi, chấn 

chỉnh. Chỉ vì thói quen xấu của 

một số người đã vô tình ảnh 

hưởng, gây nguy hiểm đến sức 

khỏe, tính mạng của người khác, 

mất an toàn giao thông.  

Thiết nghĩ, cơ quan chức 

năng cần xử lý nghiêm đối với 

hành vi đậu đỗ, dừng xe không 

đúng nơi quy định hoặc không 

có biện pháp phòng ngừa cần 

thiết để xảy ra tai nạn khi xe gặp 

sự cố trên đường. Bởi vì, dù đây 

hành động nhỏ, đơn giản nhưng 

tác hại, sự nguy hiểm đối với xã 

hội là rất lớn.  

Bên cạnh đó, mọi người cần 

có sự quan tâm bảo ban, nhắc 

nhở nhau từ bỏ thói quen xấu 

này, vì nó không những ảnh 

hưởng đến nhân cách, lối sống 

văn hóa của mỗi cá nhân mà còn 

gây mất an toàn giao thông, làm 

tăng các vụ tai nạn giao thông./. 
 

Nhìn lại kết quả sau 05 năm triển khai thi hành 

Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ 

uật Hòa giải ở cơ sở số 

35/2013/QH13 được 

Quốc hội khóa XIII thông qua 

ngày 20/6/2013 tại kỳ họp thứ 5, 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. 

Triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, 

ngày 16/12/2013, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 2921/KH-

UBND về tổ chức thi hành Luật 

Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 05 năm qua, việc triển 

khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được 

một số kết quả đáng ghi nhận sau: 

Thứ nhất, định kỳ hàng năm, 

chú trọng hướng dẫn công tác hòa 

L 
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giải ở cơ sở theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất 

lượng, tiến độ, hạn chế đến mức 

thấp nhất tình trạng thực hiện 

mang tính hình thức, phong trào. 

Thứ hai, đẩy mạnh tổ chức 

phổ biến, giới thiệu ý nghĩa, vai 

trò của công tác hòa giải ở cơ sở; 

những nội dung cơ bản của Luật 

Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hướng dẫn thi hành bằng nhiều 

hình thức khác nhau, góp phần 

nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

công chức và Nhân dân về công 

tác hòa giải ở cơ sở. 

Thứ ba, đội ngũ công chức 

được giao nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về hòa giải ở cơ sở và tổ 

hòa giải, hòa giải viên không 

ngừng được củng cố, kiện toàn, 

cơ bản đáp ứng được yêu cầu 

trong công tác này. 

Thứ tư, thường xuyên tổ chức 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 

hòa giải viên nhằm trang bị cho 

hòa giải viên những kiến thức 

pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ 

hòa giải phù hợp, thiết thực để 

vận dụng trong quá trình hòa giải 

ở cơ sở. 

Thứ năm, kinh phí hỗ trợ cho 

hòa giải viên và tổ hòa giải, như: 

Thù lao cho hòa giải viên, hỗ trợ 

hoạt động của tổ hòa giải... luôn 

được quan tâm, bố trí trong khả 

năng ngân sách của địa phương. 

Từ những kết quả trên cho 

thấy, 05 năm qua, thông qua 

công tác hòa giải ở cơ sở, các 

mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong 

nội bộ cộng đồng dân cư cơ bản 

được giải quyết một cách kịp 

thời, hiệu quả, góp phần giữ gìn 

an ninh trật tự, an toàn xã hội, 

hạn chế tình trạng đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, tăng cường khối đại 

đoàn kết toàn dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những 

kết quả đạt được, việc thi hành 

Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh thời gian qua còn tồn tại 

một số khó khăn, hạn chế sau:  

- Một số cấp ủy Đảng, chính 

quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã chưa nhận thức 

đầy đủ vai trò, trách nhiệm của 

mình trong việc chỉ đạo triển 

khai thực hiện công tác tư pháp 

nói chung và công tác hòa giải ở 

cơ sở nói riêng nên chưa quan 

tâm, tạo điều kiện cho hoạt động 

của tổ hòa giải và hòa giải viên; 

- Số lượng, tính chất, mức độ 

của các tranh chấp, mâu thuẫn 

thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở 

ngày càng tăng và phức tạp. 

Năng lực, trình độ chuyên môn 

của công chức Tư pháp - Hộ tịch 

cấp xã hạn chế nên gặp không ít 

khó khăn trong thực hiện nhiệm 

vụ quản lý, hướng dẫn tổ chức 

và hoạt động hòa giải ở cơ sở, 

nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 
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đồng bào dân tộc thiểu số. Một 

bộ phận hòa giải viên còn hạn 

chế về kiến thức pháp luật, kỹ 

năng hòa giải, đặc biệt là kỹ 

năng ghi nội dung vụ, việc hòa 

giải vào Sổ theo dõi hoạt động 

hòa giải ở cơ sở, điều này gây rất 

nhiều khó khăn trong việc thống 

kê tình hình hoạt động của tổ hòa 

giải và thanh toán thù lao hòa 

giải viên sau này; 

- Một số địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn; trình độ dân trí, 

hiểu biết pháp luật hạn chế; 

phong tục, tập quán lạc hậu vẫn 

tồn tại nên việc thuyết phục, giải 

thích, hòa giải cho các bên hiểu 

là rất khó khăn. Đồng thời, một 

bộ phận người dân chưa nhận 

thức đúng về vị trí, vai trò, 

nhiệm vụ của tổ hòa giải, hòa 

giải viên; không tin tưởng vào 

hoạt động hòa giải ở cơ sở nên 

có thái độ thiếu hợp tác với tổ 

hòa giải, hòa giải viên, muốn đến 

các cơ quan có thẩm quyền để 

giải quyết các mâu thuẫn, tranh 

chấp khi phát sinh; 

- Kinh phí phân bổ cho công 

tác quản lý nhà nước về hòa giải 

ở cơ sở còn rất hạn hẹp, phần lớn 

được bố trí chung trong kinh phí 

phục vụ các hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật, các nội dung 

chính để triển khai thi hành Luật 

Hòa giải ở cơ sở như tập huấn, 

hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ 

cho hòa giải viên hay việc xây 

dựng, cung cấp tài liệu cần thiết 

được thực hiện rất hạn chế, chủ 

yếu dưới dạng lồng ghép, cá biệt 

có địa phương không đủ nguồn 

lực để thực hiện. 

Trong thời gian tới, để nâng 

cao hơn nữa hiệu quả công tác 

hòa giải ở cơ sở, cần thực hiện 

một số giải pháp trọng tâm sau: 

Một là, kết hợp chặt chẽ hoạt 

động hòa giải ở cơ sở với công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật, xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, quy chế 

dân chủ ở cơ sở và thực hiện 

chuẩn tiếp cận pháp luật. Đây là 

cơ sở quan trọng để góp phần 

đảm bảo tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội ở địa 

phương, hạn chế các vụ việc tiêu 

cực và các xích mích xảy ra 

trong cộng đồng dân cư. 

Hai là, thường xuyên củng 

cố, kiện toàn và nâng cao chất 

lượng tổ hòa giải, hòa giải viên 

thông qua việc rà soát số lượng, 

chất lượng đội ngũ hòa giải viên; 

chuẩn hóa các tiêu chuẩn, điều 

kiện để được công nhận là hòa 

giải viên; bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ 

hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện 

cho hòa giải viên giao lưu, học 

hỏi kỹ năng, kinh nghiệm hòa 
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giải thông qua các hoạt động như 

hội thi hòa giải viên giỏi. 

Ba là, thực hiện nghiêm túc, 

chất lượng chế độ thông tin, báo 

cáo; thanh tra, kiểm tra; sơ kết, 

tổng kết và khen thưởng đối với 

công tác hòa giải ở cơ sở. Qua 

đó kịp thời nắm bắt thông tin về 

tình hình tổ chức và hoạt động 

hòa giải ở cơ sở để đôn đốc, 

hướng dẫn, chỉ đạo sát sao; nhân 

rộng các cách làm hay, những 

mô hình hoạt động hiệu quả; 

thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết 

công tác hòa giải ở cơ sở để kịp 

thời biểu dương, khen thưởng 

các tập thể và cá nhân có thành 

tích trong công tác này./.  

 

Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 23/4/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 950/KH-UBND triển khai thi 

hành Luật Công an nhân dân 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

Mục đích đề ra là tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt các 

nội dung cơ bản của Luật Công 

an nhân dân năm 2018 đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; 

Xác định nhiệm vụ cụ thể, các 

nội dung công việc, thời hạn, 

tiến độ hoàn thành và trách 

nhiệm cũng như cơ chế phối hợp 

hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong quá trình triển khai thi 

hành Luật Công an nhân dân 

năm 2018, bảo đảm kịp thời, 

thống nhất, hiệu quả. 

Nội dung thực hiện bao gồm: 

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến Luật Công an nhân dân năm 

2018: Tiếp nhận tài liệu tuyên 

truyền, phổ biến Luật Công an 

nhân dân năm 2018 do Bộ Công 

an biên soạn, cấp phát cho cán 

bộ, chiến sĩ trong Công an nhân 

dân, cán bộ, công chức và Nhân 

dân; xây dựng và triển khai thực 

hiện kế hoạch tập huấn chuyên 

sâu về Luật Công an nhân dân 

năm 2018 cho cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt, báo cáo viên pháp luật 

trong Công an nhân dân; Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến Luật 

Công an nhân dân năm 2018 và 

các văn bản quy phạm pháp luật 

quy định chi tiết, biện pháp thi 

hành đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân trên 

địa bàn tỉnh; (2) Rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến Luật Công an nhân dân 

năm 2018: Tổ chức kiểm tra, rà 

soát các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến Luật Công 

an nhân dân để đề xuất cấp có 

thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 

N 
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thay thế, bãi bỏ, ban hành mới 

các văn bản quy phạm pháp luật 

cho phù hợp với Luật Công an 

nhân dân năm 2018; tham mưu 

UBND tỉnh ban hành văn bản thi 

hành Luật theo đúng quy định và 

phù hợp với tình hình, điều kiện 

thực tế tại địa phương; (3) Tham 

gia ý kiến xây dựng các văn bản 

quy phạm pháp luật quy định chi 

tiết, biện pháp thi hành Luật 

Công an nhân dân năm 2018./. 
 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng 

và quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Kim Ngân 

gày 16/4/2019, Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 845/UBND-NNTN 

về việc tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và quản lý 

sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh. 

Tại Công văn này, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, Thủ trưởng 

các Ban quản lý rừng phòng hộ, 

đặc dụng, các Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên 

lâm nghiệp tiếp tục tổ chức thực 

hiện nghiêm các chỉ đạo của 

UBND tỉnh trong công tác quản 

lý, bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

và chú trọng một số nội dung 

như sau: 

- Tiếp tục thường xuyên tổ 

chức ra quân truy quét, xử lý các 

hành vi khai thác, vận chuyển, 

cất giấu lâm sản trái pháp luật, 

nhất là khu vực biên giới; đồng 

thời, tăng cường thanh tra công 

vụ, xử lý nghiêm các hành vi bao 

che, tiếp tay cho đối tượng vi 

phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo 

vệ rừng theo quy định;  

- Chủ trì, phối hợp với Quỹ 

bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 

tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

giám sát việc quản lý, sử dụng 

tiền chi trả dịch vụ môi trường 

rừng của các chủ rừng là tổ chức 

nhà nước, UBND cấp xã, Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã 

theo quy định. Tổ chức tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của 

người dân về chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng để tích 

cực tham gia hưởng ứng. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 

- Thường xuyên tổng hợp, 

nắm thông tin công tác phát hiện 

và xử lý các vụ việc vi phạm 

Luật Lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, cung cấp cho Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy để kịp thời định 

N 
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hướng, thông tin các phương tiện 

đại chúng về kết quả điều tra, 

phát hiện và xử lý các vụ việc 

khai thác, vận chuyển, cất giấu 

lâm sản trái pháp luật; 

- Chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc phối hợp với Chi cục 

Kiểm lâm vùng IV trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời 

phát hiện, xử lý hoặc tham mưu 

cấp thẩm quyền xử lý nghiêm 

các hành vi bao che, tiếp tay cho 

đối tượng vi phạm; 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm 

tăng cường kiểm tra, xử phạt các 

đơn vị chủ rừng là tổ chức nhà 

nước, UBND cấp xã không hoặc 

chưa chi trả đầy đủ, kịp thời tiền 

dịch vụ môi trường rừng cho các 

hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng 

dân cư thôn theo quy định./. 

 

Chương trình hành động của UBND tỉnh 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 

Quỳnh Nhi 

gày 18/4/2019, UBND 

tỉnh ký Quyết định số 

375/QĐ-UBND về ban hành 

Chương trình hành động của 

UBND tỉnh về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2019. 

Theo đó, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí được thực hiện 

trên tất cả các lĩnh vực theo quy 

định của Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, trong đó 

tập trung vào một số lĩnh vực cụ 

thể sau: (1) Lĩnh vực quản lý, sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước chi thường xuyên; (2) Lĩnh 

vực quản lý, sử dụng vốn đầu tư 

xây dựng từ ngân sách nhà nước; 

(3) Công tác quản lý chương trình 

mục tiêu quốc gia và các chương 

trình mục tiêu; (4) Lĩnh vực quản 

lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm 

việc, nhà công vụ, tài sản công; 

(5) Lĩnh vực quản lý, khai thác, 

sử dụng tài nguyên, khoáng sản; 

(6) Lĩnh vực quản lý các quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách; 

(7) Lĩnh vực quản lý, sử dụng 

vốn và tài sản của Nhà nước tại 

doanh nghiệp; (8) Quản lý, sử 

dụng lao động và thời gian lao 

động trong khu vực nhà nước. 

Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố 

và doanh nghiệp nhà nước trong 

phạm vi quản lý của mình có 

trách nhiệm chỉ đạo thống nhất 

việc thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí của năm 2019, triển khai 

xây dựng kế hoạch thực hiện cụ 

thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết 

kiệm cho từng lĩnh vực; phân 

công rõ ràng trách nhiệm của 

N 
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từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

tiết kiệm. Quy định kết quả thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí là 

tiêu chí để đánh giá công tác thi 

đua, khen thưởng và bổ nhiệm 

cán bộ, công chức, viên chức./. 
 

Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh 

và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hải Hà 

gày 01/4/2019, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định 

số 05/2019/QĐ-UBND quy định 

về quy trình chuyển đổi mô hình 

quản lý, kinh doanh và khai thác 

chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, Quy định này quy 

định quy trình chuyển đổi mô 

hình quản lý, kinh doanh và khai 

thác chợ từ Ban quản lý chợ, tổ 

quản lý chợ do cấp có thẩm 

quyền thành lập hoặc xã, 

phường, thị trấn quản lý chợ 

sang mô hình doanh nghiệp (hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp) 

hoặc Hợp tác xã (hoạt động theo 

Luật Hợp tác xã) quản lý kinh 

doanh, khai thác chợ. Quy trình 

chuyển đổi mô hình quản lý, 

kinh doanh và khai thác chợ 

trong Quy định này được thực 

hiện đối với các chợ do Nhà 

nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư 

có nguồn gốc từ ngân sách nhà 

nước, xây dựng theo quy hoạch 

đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Các chợ được xây dựng mới theo 

quy hoạch bằng nguồn vốn huy 

động từ các thành phần kinh tế; 

siêu thị, trung tâm thương mại, 

trung tâm giao dịch mua bán 

hàng hóa, bao gồm cả siêu thị, 

trung tâm thương mại có vốn đầu 

tư nước ngoài không thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Quy định này. 

Về nguyên tắc chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ: Thực hiện 

chuyển đổi theo đúng các quy 

định của các văn bản pháp luật 

hiện hành và của UBND tỉnh Kon 

Tum. Quá trình chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ phải công khai, 

minh bạch theo kế hoạch được 

duyệt; đảm bảo ổn định xã hội, 

phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương; 

đảm bảo phát triển theo mô hình 

nông thôn mới và đảm bảo các 

chế độ, lợi ích hợp pháp của 

người lao động trong Ban quản lý 

chợ, Tổ quản lý chợ, các tổ chức, 

cá nhân hiện đang kinh doanh tại 

chợ; đáp ứng các yêu cầu quản lý 

của Nhà nước, hiệu quả kinh tế - 

xã hội của các chợ sau chuyển 

đổi. Việc chuyển đổi chợ phải 

hạn chế tối đa những tác động 

làm ảnh hưởng đến hoạt động 

N 
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kinh doanh của các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh tại chợ. 

Về điều kiện chuyển đổi: Các 

chợ thực hiện chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ phải có đủ các 

điều kiện sau: Phù hợp với Quy 

hoạch phát triển mạng lưới chợ 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

Không thay đổi mục đích sử 

dụng đất chợ sau chuyển đổi. Đã 

được các cơ quan có thẩm quyền 

định giá tài sản, tài chính tại thời 

điểm chuẩn bị chuyển đổi. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/4/2019./. 

 

Phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn 

P.T

gày 25/4/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 980/UBND-KGVX về việc 

phòng, chống bệnh sán dây và ấu 

trùng sán lợn. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu Sở Y tế triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo toàn ngành Y tế 

tăng cường công tác giám sát, 

chủ động phát hiện bệnh, điều trị 

tích cực, kịp thời cho các trường 

hợp nhiễm bệnh; 

- Đẩy mạnh công tác truyền 

thông, giáo dục sức khỏe để 

người dân hiểu đúng về bệnh, 

chủ động phòng chống bệnh sán 

dây, ấu trùng sán lợn theo 

khuyến cáo của Cục Y tế dự 

phòng - Bộ Y tế: Thực hiện ăn 

chín, uống chín, ăn các thức ăn 

đã được nấu chín kỹ, chế biến 

hợp vệ sinh; không sử dụng thịt 

lợn ốm để chế biến thực phẩm. 

Không ăn thịt lợn tái, chưa nấu 

chín, nem chua sống (nguy cơ 

nhiễm sán dây trưởng thành), rau 

sống không đảm bảo vệ sinh 

(nguy cơ mắc bệnh ấu trùng sán 

lợn); quản lý phân tươi, nhất là ở 

những vùng có người nhiễm sán 

dây lợn trưởng thành. Sử dụng 

hố xí hợp vệ sinh, không nuôi 

lợn thả rông; người có sán 

trưởng thành trong ruột phải 

được điều trị, không phóng uế 

bừa bãi; 

- Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra thực hiện các quy 

định của pháp luật về đảm bảo 

an toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh, tập trung vào các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thịt 

lợn, các bếp ăn tập thể, cơ sở 

thức ăn đường phố; xử lý nghiêm 

và thông báo công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

về các cơ sở không đảm bảo điều 

kiện an toàn thực phẩm để kịp 

thời cảnh báo cho cộng đồng; 

- Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

thuốc, vật tư y tế... để xét 

N 
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nghiệm, điều trị cho người nhiễm bệnh./. 
 

Vận chuyển lâm sản trái phép bị phạt đến 01 tỷ đồng 

N.Q 

ây là nội dung được quy 

định tại Nghị định số 

35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 

của Chính phủ Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực Lâm nghiệp. 

Theo đó, cá nhân có hành vi 

vận chuyển lâm sản trái phép (từ 

thời điểm lâm sản đã xếp lên 

phương tiện vận chuyển) không 

có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ 

hợp pháp nhưng lâm sản thực tế 

vận chuyển không phù hợp với 

hồ sơ đó, thì bị xử phạt như sau: 

Vận chuyển động vật rừng, bộ 

phận cơ thể hoặc sản phẩm của 

động vật rừng thông thường trị 

giá dưới 15 triệu; Gỗ thuộc loài 

thông thường dưới 02 m3; Thực 

vật rừng ngoài gỗ trị giá dưới 15 

triệu đồng… thì bị phạt tiền từ 

05 - 15 triệu đồng. 

Vận chuyển ngà voi có khối 

lượng dưới 0,3 kg; Thực vật rừng 

ngoài gỗ trị giá từ 180 - 210 triệu 

đồng; Động vật rừng, bộ phận cơ 

thể hoặc sản phẩm của động vật 

rừng thông thường trị giá từ 180 - 

210 triệu đồng… thì bị phạt tiền 

từ 180 - 210 triệu đồng. 

Đặc biệt, phạt tiền từ 475 - 

500 triệu đồng đối với hành vi 

vận chuyển trái phép sản phẩm 

chế biến từ gỗ không có hồ sơ 

lâm sản hợp pháp trị giá từ 475 

triệu đồng trở lên. 

Mức phạt tiền đối với hành vi 

vi phạm hành chính ở Nghị định 

này là mức phạt tiền được áp 

dụng đối với cá nhân, mức phạt 

tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp với cá nhân là 500 triệu 

đồng; tổ chức vi phạm áp dụng 

phạt tiền bằng 02 lần mức phạt 

tiền với cá nhân có cùng hành vi 

và mức độ vi phạm, mức phạt 

tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp với tổ chức là 01 tỷ đồng. 

Nghị định này có hiệu lực từ 

ngày 10/6/2019, thay thế Nghị 

định số 15/2013/NĐ-CP ngày 

11/11/2013 của Chính phủ Quy 

định về xử phạt vi phạm hành 

chính về quản lý rừng và Điều 

3 Nghị định số 41/2017/NĐ-CP 

ngày 05/4/2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt 

động thủy sản; lĩnh vực thú y, 

giống vật nuôi, thức ăn chăn 

nuôi; quản lý rừng, phát triển 

rừng, bảo về rừng và quản lý lâm 

sản./. 

Đ 

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-41-2017-nd-cp-chinh-phu-113600-d1.html#noidung
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Một số gói thầu, nội dung mua sắm được lựa chọn nhà thầu 

trong trường hợp đặc biệt 

T.H 

gày 08/4/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định 17/2019/QĐ-

TTg về một số gói thầu, nội 

dung mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên được áp 

dụng hình thức lựa chọn nhà 

thầu trong trường hợp đặc biệt 

theo quy định tại Điều 26 Luật 

Đấu thầu, như: 

- Gói thầu đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên ngành đặc thù 

cho cán bộ công chức bao gồm 

biên soạn giáo trình do cần thiết 

phải mời cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền hoặc có chức năng, nhiệm 

vụ đào tạo chuyên môn được cơ 

quan có thẩm quyền giao; 

- Trường hợp cần lựa chọn 

nhà thầu để cung cấp dịch vụ tổ 

chức các hội nghị, hội thảo, đại 

hội, tập huấn mà do yêu cầu thực 

tế phải bố trí địa điểm ăn, nghỉ 

tập trung cho tất cả đại biểu và 

đáp ứng yêu cầu tiến độ cần thực 

hiện gấp; 

- In ấn, cung cấp các loại tem; 

các loại biên lai; các loại tờ khai; 

các loại sổ định mức hàng miễn 

thuế; các loại seal hải quan; 

- Tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

như báo in, báo điện tử, đài phát 

thanh truyền hình đối với những 

nội dung phục vụ nhiệm vụ 

chính trị do Đảng và Nhà nước 

giao, tuyên truyền bảo vệ chủ 

quyền quốc gia, biên giới quốc 

gia, hải đảo trong trường hợp cơ 

quan, đơn vị được giao kinh phí 

tuyên truyền trực tiếp ký hợp 

đồng với các cơ quan báo chí để 

thực hiện; 

- Mua vé máy bay cho các 

đoàn đi công tác trong nước và 

quốc tế; 

- Gói thầu có giá gói thầu 

không quá 50.000.000 đồng; 

- Lựa chọn nhà thầu để cung 

cấp một số dịch vụ cần cam kết 

lâu dài với nhà cung cấp (nhiều 

hơn 1 năm) như: dịch vụ thuê 

đường truyền, nhà trạm; thuê hạ 

tầng kỹ thuật; thuê phần mềm; 

thuê tên miền, máy chủ và dịch 

vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch 

vụ hỗ trợ bảo hành, vận hành hệ 

thống phần cứng, phần mềm, 

dịch vụ hỗ trợ người dùng (call 

center).... 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 22/5/2019./. 

 

N 
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Tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền 

cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người 

Lệ Quỳnh

gày 25/4/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 467/QĐ-TTg 

về tích hợp các chính sách hỗ trợ 

thông tin, tuyên truyền cho hộ 

nghèo, đồng bào dân tộc ít 

người, miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới và hải đảo. 

Theo đó, nhà nước sẽ hỗ trợ 

phương tiện nghe, xem cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. Cụ thể, hỗ 

trợ ra-đi-ô, ti vi, đầu thu truyền 

hình kỹ thuật số cho hộ nghèo, 

ưu tiên thực hiện đối với hộ 

nghèo thuộc 16 dân tộc rất ít 

người và dân tộc Phù Lá. 

Bên cạnh đó, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có ti vi chưa sử dụng một 

trong các phương tiện truyền hình 

như truyền hình cáp, truyền hình 

vệ tinh, truyền hình Internet trong 

thời gian triển khai hỗ trợ tại địa 

phương được trang bị mỗi hộ 1 

đầu thu tín hiệu truyền hình kỹ 

thuật số đảm bảo tiêu chuẩn 

chuyển đổi tín hiệu truyền hình 

kỹ thuật số để các hộ gia đình có 

ti vi tiếp tục xem các chương 

trình truyền hình quảng bá theo lộ 

trình số hóa phát sóng phát thanh, 

truyền hình. Phạm vi thực hiện tại 

tất cả các địa bàn trên cả nước 

theo kế hoạch số hóa truyền dẫn, 

phát sóng truyền hình mặt đất đến 

năm 2020 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

Thí điểm cấp phát 1 chiếc ra-

đi-ô thu được sóng AM, FM và 

sóng SW (sóng ngắn) của Đài 

Tiếng nói Việt Nam và Đài phát 

thanh - truyền hình địa phương 

cho mỗi đối tượng thụ hưởng 

gồm già làng, trưởng thôn, bản, 

người có uy tín, các chức sắc tôn 

giáo ở các thôn đặc biệt khó 

khăn thuộc các xã khu vực III ở 

các tỉnh được chọn thí điểm; bí 

thư chi bộ, chi hội trưởng chi hội 

phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh 

niên, chi hội trưởng chi hội cựu 

chiến binh, chi hội trưởng chi hội 

nông dân; trưởng ban công tác 

mặt trận; cán bộ tư pháp, cán bộ 

văn hóa thông tin ở các thôn đặc 

biệt khó khăn thuộc các xã khu 

vực III, xã biên giới ở tỉnh 

được lựa chọn thí điểm; đồn, 

trạm, đội công tác biên phòng và 

các đồng chí bộ đội biên phòng 

tăng cường xuống xã biên giới ở 

tỉnh được lựa chọn thí điểm. 

Phạm vi thực hiện: Vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi; triển khai 

thí điểm ở 10 tỉnh thuộc 4 khu 

vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây 

Nam Bộ và duyên hải miền 

Trung gồm: Cao Bằng, Hà 

Giang, Lai Châu, Nghệ An, 

N 
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Quảng Nam, Kon Tum, Đắk 

Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh và 

Kiên Giang. 

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo quy định của Nhà 

nước sử dụng dịch vụ của 01 số 

thuê bao dịch vụ điện thoại cố 

định mặt đất hoặc 01 số thuê bao 

dịch vụ thông tin di động mặt đất 

trả sau theo giá cước dịch vụ 

viễn thông công ích nếu đã ký 

hợp đồng sử dụng dịch vụ với 

doanh nghiệp viễn thông. 

Quyết định này cũng nêu rõ, 

cấp (không thu tiền) một số ấn 

phẩm báo, tạp chí in cho vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn. Cụ thể, 

đối tượng thụ hưởng (được cấp 

theo từng loại sản phẩm báo chí), 

bao gồm: Cấp cho UBND xã, 

người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số, Hội đồng nhân 

dân xã, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc xã thuộc khu vực III, 

ban công tác mặt trận thôn, bản 

đặc biệt khó khăn thuộc xã khu 

vực III và chùa Khmer; hội nông 

dân xã thuộc khu vực III, chi hội 

nông dân thôn, bản đặc biệt khó 

khăn thuộc xã khu vực I, II, III; 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh các xã thuộc khu 

vực III, chi đoàn thôn, bản đặc 

biệt khó khăn thuộc xã khu vực 

I, II, III; thôn, bản đặc biệt khó 

khăn của 94 huyện nghèo; 

trường tiểu học các xã vùng dân 

tộc và miền núi; trường trung 

học cơ sở; hội cựu chiến binh xã 

của 94 huyện nghèo, chi hội cựu 

chiến binh thôn, bản đặc biệt khó 

khăn; hội phụ nữ thuộc xã khu 

vực III; chi hội phụ nữ thôn, bản 

đặc biệt khó khăn thuộc xã khu 

vực III; thôn, bản thuộc các xã, 

phường biên giới. 

Bên cạnh đó là chính sách hỗ 

trợ truyền thông về giảm nghèo 

và cung cấp các nội dung thông 

tin thiết yếu; phổ biến, giáo dục 

pháp luật và truyền thông về trợ 

giúp pháp lý cho hộ nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số; cung cấp 

các sản phẩm thông tin có tính 

chất chuyên biệt, có đối tượng 

phục vụ tập trung là nhân dân 

các dân tộc thiểu số; hỗ trợ tăng 

cường cơ sở vật chất cho hoạt 

động thông tin cơ sở.../. 

 

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội 

liên quan đến nhà ở xã hội 

Hoa Huệ

gày 01/4/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 355/QĐ-TTg 

về mức lãi suất cho vay ưu đãi 

của Ngân hàng Chính sách xã hội 

theo quy định tại Nghị định số 

N 
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100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Theo đó, mức lãi suất cho vay 

ưu đãi của Ngân hàng Chính 

sách xã hội áp dụng đối với các 

khoản vay có dư nợ trong năm 

2019 để mua, thuê mua nhà ở xã 

hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, 

sửa chữa nhà để ở theo quy định 

tại Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý nhà 

ở xã hội là 4,8%/năm. Lãi suất 

nợ quá hạn được tính bằng 130% 

lãi suất khi cho vay. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 

03/4/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ./. 

 

Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường 

trong cơ sở giáo dục 

Quỳnh Nhi 

gày 12/4/2019, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành 

Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT về 

việc tăng cường giải pháp phòng, 

chống bạo lực học đường trong 

cơ sở giáo dục. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo yêu cầu đối với các Sở Giáo 

dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt 

và thực hiện nghiêm các văn bản 

quy định về phòng, chống bạo 

lực học đường; Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên, 

học sinh, gia đình học sinh và 

cộng đồng về phòng, chống bạo 

lực học đường và phát hiện, 

thông báo, tố giác, ngăn ngừa và 

can thiệp kịp thời đối với các 

hành vi bạo lực học đường; Xây 

dựng quy chế phối hợp với các 

sở, ngành và các tổ chức ở địa 

phương để bảo đảm an ninh, an 

toàn trường học, phòng, chống 

bạo lực học đường; tăng cường 

giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống, giáo dục pháp luật; 

kiến thức, kỹ năng về phòng, 

chống bạo lực học đường cho 

học sinh; Phối hợp với chính 

quyền địa phương, các ban, 

ngành có liên quan tăng cường 

thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo 

dục trong việc bảo đảm môi 

trường giáo dục an toàn, phòng, 

chống bạo lực học đường; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm theo 

quy định của pháp luật... 

Đối với các cơ sở giáo dục, 

thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu 

trách nhiệm trực tiếp, toàn diện 

về an ninh, an toàn trong cơ sở 

giáo dục; giáo viên chủ nhiệm, 

N 
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giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, 

Đội, nhân viên, học sinh trong 

các cơ sở giáo dục chịu trách 

nhiệm thực hiện quy định về bảo 

đảm an toàn trường học, phòng, 

chống bạo lực học đường; Xây 

dựng trường học dân chủ, an 

toàn, lành mạnh, thân thiện. Xây 

dựng và triển khai Bộ Quy tắc 

ứng xử trong cơ sở giáo dục theo 

quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Phát triển các câu lạc bộ 

phù hợp với năng khiếu, sở 

thích, điều kiện và lứa tuổi học 

sinh. Tăng cường các hoạt động 

trải nghiệm, hoạt động tập thể, 

hoạt động xã hội để hình thành, 

phát triển năng lực và phẩm chất 

cho học sinh; Thiết lập các kênh 

thông tin về bạo lực học đường 

của cơ sở giáo dục (hộp thư góp 

ý, đường dây nóng, hệ thống 

camera giám sát...) để chủ động 

tiếp nhận, xử lý kịp thời các 

thông tin về bạo lực học đường; 

Tổ chức ký cam kết phối hợp 

hằng năm giữa gia đình học sinh 

với cơ sở giáo dục về việc quản 

lý, giáo dục học sinh. Thường 

xuyên thông tin hai chiều giữa 

cơ sở giáo dục và cha mẹ học 

sinh về hoạt động của nhà 

trường, tình hình học tập, rèn 

luyện, các dấu hiệu bất thường 

và thống nhất biện pháp giáo dục 

học sinh.../. 
 

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

N.Q

gày 18/4/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 428/QĐ-TTg phê 

duyệt Đề án "Nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019 - 2022". 

Theo đó, Đề án đề ra các 

nhiệm vụ, giải pháp gồm: (1) 

Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng 

nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và 

đội ngũ tập huấn viên; (2) Xây 

dựng đội ngũ tập huấn viên có 

đủ khả năng, kiến thức, phương 

pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi 

dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa 

giải cho hòa giải viên ở cơ sở; 

(3) Thực hiện chỉ đạo điểm; (4) 

Xây dựng đội ngũ hòa giải viên 

có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp 

ứng yêu cầu của công tác hòa 

giải ở cơ sở; (5) Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở; (6) Các nhiệm vụ, 

giải pháp khác. 

Trong đó, đối với việc thực 

hiện chỉ đạo điểm, Bộ Tư pháp 

phối hợp với các địa phương lựa 

chọn, thực hiện điểm 24 đơn vị 

cấp xã thuộc 8 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương đại diện 

các vùng miền cả nước (ưu tiên 

địa bàn có tỉ lệ hòa giải thành 
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thấp hoặc địa bàn có nhiều 

vướng mắc trong triển khai Luật 

Hòa giải ở cơ sở). Hoạt động chỉ 

đạo điểm tập trung vào hướng 

dẫn, tạo điều kiện cho đội ngũ 

luật sư, luật gia, người đang và 

đã từng là thẩm phán, kiểm sát 

viên, điều tra viên, chấp hành 

viên, thẩm tra viên trong cơ quan 

tiến hành tố tụng, cán bộ, công 

chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn 

đang thường trú ở cơ sở tham gia 

làm hòa giải viên hoặc hỗ trợ 

pháp lý cho tổ hòa giải ở cơ sở; 

bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa 

giải viên; xây dựng mô hình tổ 

hòa giải tiêu biểu xuất sắc... 

UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương căn cứ vào 

tình hình thực tế và đặc thù của 

địa phương, chủ động lựa chọn 

một số đơn vị cấp xã để thực 

hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên tập 

trung lựa chọn các xã chưa đạt 

tiêu chí về hòa giải ở cơ sở khi 

đánh giá xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật./. 

 

Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng 

Kim Ngân 

ây là một trong những 

nội dung nổi bật tại 

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg 

ngày 19/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định việc nhập 

khẩu máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ đã qua sử 

dụng. 

Theo đó, máy móc, thiết bị đã 

qua sử dụng được phép nhập 

khẩu khi đáp ứng các tiêu chí 

sau: 

1. Tuổi thiết bị không vượt 

quá 10 năm. Riêng một số loại 

máy móc, thiết bị lĩnh vực cơ 

khí, sản xuất, chế biến gỗ, sản 

xuất giấy và bột giấy cho phép 

có tuổi thiết bị không quá 15 - 20 

năm. 

2. Được sản xuất theo tiêu 

chuẩn: 

- Phù hợp với quy định của 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn, tiết kiệm năng lượng và 

bảo vệ môi trường; 

- Trường hợp không có quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia liên 

quan đến máy móc, thiết bị nhập 

khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập 

khẩu phải được sản xuất phù hợp 

với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu 

chuẩn quốc gia của Việt Nam 

hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một 

trong các nước G7, Hàn Quốc về 

an toàn, tiết kiệm năng lượng và 

bảo vệ môi trường. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/6/2019./. 
 

Đ 
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Tố cáo không đúng sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự 

Lệ Quỳnh 

ây là nội dung được quy 

định tại Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 

của Chính Phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp tổ chức 

thi hành Luật Tố cáo. 

Theo đó, cán bộ, công chức, 

viên chức tùy theo tính chất, mức 

độ, vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự nếu có một trong các 

hành vi sau: Biết rõ việc tố cáo là 

không đúng sự thật nhưng vẫn tố 

cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc 

đã được giải quyết đúng chính 

sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo 

nhiều lần mà không có bằng 

chứng chứng minh nội dung tố 

cáo; Cưỡng ép, lôi kéo, kích 

động, dụ dỗ, mua chuộc người 

khác tố cáo sai sự thật; Sử dụng 

họ tên của người khác để tố cáo 

gây mất đoàn kết nội bộ hoặc 

ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động 

bình thường của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

Nghị định này cũng quy định 

rõ xử lý kỷ luật đối với người có 

thẩm quyền giải quyết tố cáo. Cụ 

thể, hình thức kỷ luật khiển trách 

áp dụng đối với người có thẩm 

quyền giải quyết tố cáo khi có 

một trong các hành vi vi phạm 

pháp luật sau: Lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong việc giải quyết 

tố cáo để thực hiện hành vi trái 

pháp luật; không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ trách 

nhiệm bảo vệ người tố cáo dẫn 

đến việc người tố cáo bị trả thù, 

trù dập. 

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp 

dụng đối với người có thẩm 

quyền giải quyết tố cáo khi có 

một trong các hành vi vi phạm 

pháp luật sau: Tiết lộ họ, tên, địa 

chỉ, bút tích của người tố cáo và 

những thông tin khác làm lộ 

danh tính của người tố cáo; cố ý 

không thụ lý tố cáo, không ban 

hành kết luận nội dung tố cáo; 

không quyết định xử lý tố cáo 

theo thẩm quyền hoặc không 

kiến nghị người có thẩm quyền 

xử lý tố cáo. 

Hình thức kỷ luật cách chức 

áp dụng đối với người có thẩm 

quyền giải quyết tố cáo khi có 

một trong các hành vi vi phạm 

pháp luật sau: Cố ý không giải 

quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo 

trái pháp luật gây mất ổn định, an 

ninh, trật tự xã hội; Cố ý bỏ qua 

các bằng chứng, bỏ lọt các thông 

tin, tài liệu, làm mất hoặc làm sai 

lệch hồ sơ vụ việc; bao che cho 

người bị tố cáo gây mất ổn định, 

an ninh, trật tự xã hội; Không áp 

dụng biện pháp bảo vệ người tố 

cáo thuộc thẩm quyền làm cho 

Đ 
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người tố cáo bị trả thù, trù dập 

dẫn đến thương tích hoặc tổn hại 

cho sức khỏe với tỷ lệ thương tật 

từ 61% trở lên hoặc bị chết./. 
 

Ưu đãi về học nghề và giải quyết việc làm 

đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao 

T.H 

gày 29/4/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 36/2019/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, thể thao. 

Theo đó, ưu đãi về học nghề 

và giải quyết việc làm là một 

trong những chế độ, chính sách 

đối với vận động viên, huấn 

luyện viên thể thao thành tích 

cao, cụ thể: 

- Vận động viên đội tuyển thể 

thao quốc gia, đội tuyển thể thao 

ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương khi thôi làm vận động 

viên nếu có nhu cầu đào tạo nghề 

và đủ điều kiện được hỗ trợ đào 

tạo nghề thì được hỗ trợ đào tạo 

nghề theo quy định tại Nghị định 

số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Vận động viên đạt huy 

chương tại Olympic Games, 

ASIAD, SEA Games được ưu tiên: 

+ Xét tuyển đặc cách vào làm 

việc tại các cơ sở thể thao công 

lập phù hợp với vị trí việc làm 

cần tuyển dụng; 

+ Được cộng điểm ưu tiên 

trong tuyển dụng lao động tại các 

cơ sở thể thao khi có đủ trình độ, 

năng lực chuyên môn phù hợp 

với yêu cầu của vị trí tuyển dụng; 

+ Trong thời gian tập sự được 

hưởng 100% mức lương và phụ 

cấp của chức danh nghề nghiệp 

tương ứng với vị trí việc làm. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 14/6/2019./. 

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội 

Quỳnh Nhi  

gày 12/4/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 414/QĐ-TTg phê 

duyệt Đề án "Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số phát 

triển kinh tế xã hội và đảm bảo 

an ninh trật tự vùng đồng bào 

N 
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dân tộc thiểu số Việt Nam giai 

đoạn 2019 - 2025". 

Theo đó, mục tiêu Đề án đặt 

ra là đến năm 2023, 100% người 

có uy tín, 90% đồng bào dân tộc 

thiểu số nắm được chủ trương, 

quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; 80% 

đồng bào dân tộc thiểu số được 

tiếp cận thông tin về khoa học 

công nghệ và thị trường; 90% 

đồng bào dân tộc thiểu số được 

tiếp cận thông tin, kiến thức về y 

tế, phòng chống các bệnh đặc 

thù; 90% đồng bào dân tộc thiểu 

số được tiếp cận thông tin về 

pháp luật và các chính sách về 

bảo vệ rừng, phòng chống cháy 

rừng, phòng chống thiên tai; 

90% đồng bào dân tộc thiểu số 

nắm bắt thông tin về an ninh, trật 

tự để chủ động đảm bảo giữ gìn 

ổn định cuộc sống vùng dân tộc 

thiểu số; Đến hết năm 2025, 

phấn đấu 100% đồng bào dân tộc 

thiểu số nắm được chủ trương, 

quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; được 

tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, 

giáo dục, khoa học công nghệ, 

thị trường... 

Nhiệm vụ và giải pháp thực 

hiện Đề án bao gồm: (1) Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu 

số tiếp cận thông tin, chú trọng 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội và 

an ninh quốc phòng; (2) Nâng 

cấp nền tảng công nghệ thông tin 

phục vụ việc quản lý nhà nước 

về công tác dân tộc từ trung 

ương đến địa phương; (3) Đào 

tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức về việc ứng dụng 

công nghệ thông tin cho đồng 

bào dân tộc thiểu số; (4) Xây 

dựng, hoàn thiện cơ chế, chính 

sách; (5) Nâng cao năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin - 

truyền thông cho người làm công 

tác dân tộc./. 

 

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện 

thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt 

P.T 

gày 26/4/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 470/QĐ-TTg 

về danh mục đập, hồ chứa thủy 

điện thuộc loại đập, hồ chứa 

nước quan trọng đặc biệt. 

Cụ thể, danh mục 18 đập, hồ 

chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ 

chứa nước quan trọng đặc biệt 

gồm: 1- Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

2- Huội Quảng, tỉnh Lai Châu; 3- 

Bát Chát, tỉnh Lai Châu; 4- Sơn 

La, tỉnh Sơn La; 5- Nậm Chiến, 

N 
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tỉnh Sơn La; 6- Thác Bà, tỉnh Yên 

Bái; 7- Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang; 8- Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình; 9- Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An; 

10- Hương Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế; 11- Sông Tranh 2, 

tỉnh Quảng Nam; 12- Sông 

Bung 4, tỉnh Quảng Nam; 13- 

Plei Krông, tỉnh Kon Tum; 14- 

Ialy, tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia 

Lai; 15- Đồng Nai 3, tỉnh Lâm 

Đồng và tỉnh Đắk Nông; 16- 

Đồng Nai 4, tỉnh Lâm Đồng và 

tỉnh Đắk Nông; 17- Thác Mơ, 

tỉnh Bình Phước; 18- Trị An, 

tỉnh Đồng Nai. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Không dùng facebook làm ảnh hưởng xấu 

đến môi trường giáo dục 

N.Q

ây là một trong những 

quy tắc ứng xử chung 

trong cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục thường xuyên được 

quy định tại Thông tư số 

06/2019/TT-BGDĐT ngày 

12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 

28/5/2019. 

Theo đó, cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, người học 

không sử dụng mạng xã hội để 

phát tán, tuyên truyền, bình 

luận những thông tin hoặc hình 

ảnh trái thuần phong mỹ tục, 

trái đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước 

hoặc làm ảnh hưởng xấu đến 

môi trường giáo dục.  

Đồng thời, cần phải tuân thủ 

theo những quy tắc khác, như: 

Thực hiện nghiêm túc các quy 

định của pháp luật về quyền và 

nghĩa vụ của công dân, của công 

chức, viên chức, nhà giáo, người 

lao động, người học. Thực hiện 

lối sống lành mạnh, tích cực, 

quan tâm chia sẻ và giúp đỡ 

người khác. Bảo vệ, giữ gìn 

cảnh quan cơ sở giáo dục; xây 

dựng môi trường giáo dục an 

toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp. 

Không sử dụng trang phục gây 

phản cảm. Không hút thuốc, sử 

dụng đồ uống có cồn, chất cấm 

trong cơ sở giáo dục theo quy 

định của pháp luật; không tham 

gia tệ nạn xã hội. Không gian 

lận, dối trá, vu khống, gây hiềm 

khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, 

bạo lực với người khác. Không 

làm tổn hại đến sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm của bản thân, 

Đ 
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người khác và uy tín của tập thể…/. 
 

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 

T.H

gày 03/4/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 362/QĐ-TTg 

phê duyệt quy hoạch phát triển 

và quản lý báo chí toàn quốc đến 

năm 2025. 

Quyết định được ban hành 

nhằm mục tiêu sắp xếp hệ thống 

báo chí gắn với đổi mới mô hình 

tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh 

đạo, quản lý báo chí để phát triển 

hệ thống báo in, báo hình, báo 

nói, báo điện tử. Xây dựng một 

số cơ quan báo chí chủ lực, đa 

phương tiện làm nòng cốt, có vai 

trò định hướng dư luận xã hội, 

thông tin đối ngoại. Sắp xếp hệ 

thống báo chí, khắc phục tình 

trạng chồng chéo, đầu tư dàn 

trải, buông lỏng quản lý, hoạt 

động xa rời tôn chỉ, mục đích; 

gắn với việc xác định rõ trách 

nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí 

của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, nhất là của người đứng 

đầu cơ quan chủ quản và cơ quan 

báo chí. Xây dựng đội ngũ cán 

bộ quản lý, phóng viên, biên tập 

viên có đủ phẩm chất, năng lực 

đáp ứng yêu cầu phát triển báo 

chí trong tình hình mới. 

Để đạt được các mục tiêu nêu 

trên, Quyết định đề ra 08 nhóm 

giải pháp thực hiện, đó là: (1) Về 

thông tin, tuyên truyền; (2) Về 

pháp luật, cơ chế, chính sách; (3) 

Về tổ chức bộ máy; (4) Về nâng 

cao năng lực thực thi pháp luật; 

(5) Về tài chính; (6) Về nguồn 

nhân lực; (7) Về khoa học, công 

nghệ; (8) Về hợp tác quốc tế, 

thông tin đối ngoại; trong đó giải 

pháp về thông tin, tuyên truyền 

bao gồm các nội dung cụ thể sau: 

- Quán triệt quan điểm, chỉ 

đạo của Đảng đối với công tác 

báo chí và Quy hoạch phát triển 

và quản lý báo chí, tạo sự thống 

nhất cao trong triển khai thực 

hiện Quy hoạch; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục để mọi tầng lớp 

nhân dân, nhất là thanh, thiếu 

niên nâng cao khả năng tự bảo 

vệ trước những thông tin tiêu 

cực, độc hại trên mạng. 

Tăng cường bảo vệ an toàn 

thông tin, đặc biệt là thông tin bí 

mật của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; hướng dẫn kỹ năng, thói 

quen khai thác, sử dụng mạng, 

thông tin mạng một cách an toàn, 

hiệu quả. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành. 

N 
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Các quy định trước đây của Thủ 

tướng Chính phủ về sắp xếp cơ 

quan báo chí khác với quy định 

này thì thực hiện theo quy định 

tại Quyết định này./. 

 

Quy định quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

Lệ Quỳnh

gày 23/4/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 33/2019/NĐ-CP quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

Theo đó, mọi tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ đều 

được Nhà nước giao cho đối 

tượng quản lý, sử dụng theo quy 

định của pháp luật. Quản lý nhà 

nước về tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ được thực 

hiện thống nhất, phân cấp rõ 

thẩm quyền, trách nhiệm của 

từng cơ quan nhà nước và trách 

nhiệm phối hợp giữa các cơ quan 

nhà nước; tách bạch giữa chức 

năng quản lý nhà nước của cơ 

quan nhà nước với hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Việc khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ phải 

tuân theo cơ chế thị trường, có 

hiệu quả. Nhà nước khuyến khích 

thực hiện xã hội hóa nhằm đa 

dạng hóa nguồn lực để duy trì, 

phát triển, khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Việc quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ phải công khai, 

minh bạch; được giám sát, thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành 

vi vi phạm pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản phải được xử lý 

kịp thời, nghiêm minh theo quy 

định của pháp luật. 

Tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ (bao gồm đất 

gắn với tài sản) gồm: Đường và 

các công trình phụ trợ gắn liền 

với đường; Cầu đường bộ và các 

công trình phụ trợ gắn liền với 

cầu đường bộ; Hầm đường bộ và 

các công trình phụ trợ gắn liền 

với hầm đường bộ; Bến phà 

đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với bến phà đường 

bộ; cầu phao và công trình phụ 

trợ; Trạm kiểm tra tải trọng xe; 

Trạm thu phí đường bộ; Bến xe; 

Bãi đỗ xe; Nhà hạt quản lý 

đường bộ; Trạm dừng nghỉ; Kho 

bảo quản vật tư dự phòng; Trung 

tâm quản lý và giám sát giao 

thông; Phần đất hành lang an 

toàn đường bộ đã được bồi 

thường, giải phóng mặt bằng; 

Trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao 

thông đường bộ; Các công trình 

N 
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giao thông đường bộ khác theo 

quy định của pháp luật về giao 

thông đường bộ. 

Nghị định này cũng nêu rõ, 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ do Nhà nước đầu tư, 

quản lý (không tính thành phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp) 

giao cho cơ quan được giao quản 

lý tài sản, gồm: Cơ quan được 

giao quản lý tài sản ở trung ương 

là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước 

chuyên ngành về giao thông 

đường bộ; ở địa phương là cơ 

quan giúp UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước 

chuyên ngành về giao thông 

đường bộ; UBND quận, huyện, 

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

UBND xã, phường, thị trấn. 

Tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ phải được bảo 

trì theo quy định. Việc bảo trì tài 

sản bảo đảm tuân theo trình tự, 

quy trình, kế hoạch và tiêu 

chuẩn, định mức nhằm duy trì 

tình trạng kỹ thuật của tài sản, 

bảo đảm hoạt động bình thường 

và an toàn khi sử dụng, khai thác 

tài sản. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 17/6/2019. Bãi bỏ 

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP 

ngày 11/1/2013 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng 

và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ./. 

 

Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, 

tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020 

Hải Hà

gày 30/4/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 474/QĐ-TTg 

về Kế hoạch hành động giải quyết 

những rủi ro rửa tiền, tài trợ 

khủng bố giai đoạn 2019 - 2020. 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm 

hoàn thiện cơ chế phòng, chống 

rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt 

Nam; kiểm soát, giảm thiểu rủi ro 

rửa tiền, tài trợ khủng bố được 

xác định từ kết quả đánh giá rủi 

ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ 

khủng bố giai đoạn 2012 - 2017; 

đáp ứng các chuẩn mực quốc tế 

về phòng, chống rửa tiền và tài 

trợ khủng bố; phục vụ đánh giá 

đa phương của nhóm châu Á - 

Thái Bình Dương về chống rửa 

tiền về cơ chế phòng, chống rửa 

tiền và tài trợ khủng bố đối với 

Việt Nam trong năm 2019. 

Kế hoạch hành động bao gồm 

các nội dung sau: 

N 
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1. Nhóm các biện pháp liên 

quan đến khuôn khổ pháp luật: 

Hoàn thiện khuôn khổ pháp 

luật về phòng, chống rửa tiền, 

tài trợ khủng bố; bổ sung nội 

dung xử phạt vi phạm hành 

chính về phòng, chống rửa tiền, 

chống tài trợ khủng bố đối với 

các lĩnh vực chưa có quy định. 

2. Nhóm các biện pháp liên 

quan đến quyền hạn và trách 

nhiệm của các cơ quan có thẩm 

quyền và các biện pháp tổ chức 

khác: Tăng cường năng lực cho 

Cục Phòng chống rửa tiền 

(Ngân hàng Nhà nước); điều 

tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền 

theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 gắn với điều tra, truy 

tố, xét xử tội phạm nguồn; 

thanh tra, giám sát về phòng, 

chống rửa tiền/chống tài trợ 

khủng bố; tăng cường năng lực 

cho các tổ chức báo cáo; tổ 

chức tuyên truyền cho các đối 

tượng báo cáo, các đối tượng 

khác nhằm nâng cao nhận thức 

về phòng, chống rửa tiền và 

chống tài trợ khủng bố. 

3. Hợp tác trong nước: Tăng 

cường công tác trao đổi thông 

tin giữa các cơ quan thực thi 

pháp luật nhằm chủ động ngăn 

chặn các nguy cơ đối với loại 

tội phạm nguồn của tội rửa tiền; 

tăng cường việc thu thập, lưu 

trữ và cập nhật các thông tin 

nhằm phục vụ cho việc thực 

hiện đánh giá rủi ro quốc gia về 

rửa tiền và tài trợ khủng bố 

trong tương lai của các cơ quan 

thực thi pháp luật; xây dựng và 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong 

các ngành, lĩnh vực có liên 

quan nhằm phục vụ cho công 

tác phòng, chống rửa tiền; phổ 

biến kết quả đánh giá rủi ro 

quốc gia về rửa tiền, tài trợ 

khủng bố đến các đơn vị có liên 

quan; đánh giá rủi ro về tài trợ 

khủng bố đối với các tổ chức 

phi lợi nhuận. 

4. Các sản phẩm tài chính 

toàn diện: Ban hành các văn 

bản hướng dẫn có liên quan; 

công tác thanh tra, kiểm tra; thu 

thập số liệu phục vụ công tác 

quản lý. 

5. Hợp tác quốc tế: Tăng 

cường hợp tác quốc tế trong 

công tác phòng, chống tội 

phạm xuyên quốc gia, tội phạm 

có tổ chức, tội phạm rửa tiền và 

thu hồi tài sản; nghiên cứu việc 

gia nhập nhóm các tổ chức phi 

chính thống nhằm hỗ trợ việc 

trao đổi các thông tin; tăng 

cường hợp tác quốc tế về 

phòng, chống khủng bố, tài trợ 

khủng bố. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký./. 
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Tháng 01 năm 

2018 tôi được UBND 

xã A cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân nhằm mục đích 

kết hôn. Tuy nhiên, vì bận 

công việc nên tôi chưa sắp xếp 

được thời gian để đăng ký kết 

hôn. Đến nay Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân đã hết thời 

hạn sử dụng. Đề nghị cho biết, 

trong trường hợp này, tôi có 

phải nộp lại Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân cũ khi làm 

thủ tục cấp lại Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân mới 

không? (Bà Lê Hải Y, thành 

phố Kon Tum). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: Theo quy định tại 

Khoản 6 Điều 22 Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch thì: "Trường hợp cá nhân 

yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân để sử dụng 

vào mục đích khác hoặc do 

Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân đã hết thời hạn sử dụng 

theo quy định tại Điều 23 của 

Nghị định này, thì phải nộp lại 

Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân đã được cấp trước đó". 

Đối chiếu với quy định nêu trên 

của pháp luật, trong trường hợp 

này, để được cấp lại Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân, bà phải đến 

UBND xã A làm thủ tục cấp lại 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 

đồng thời phải nộp lại Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân đã được 

cấp trước đây./. 

 

 

H 


