
THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 01/2018 

 
3 

 

Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): 

Giảng dạy sự liêm chính là cần thiết nhưng tránh hình thức 

Minh Anh

heo quy định tại khoản 1 

Điều 27 Dự thảo Luật 

Phòng, chống tham nhũng (sửa 

đổi): "Cơ sở giáo dục, đào tạo, 

bồi dưỡng từ cấp trung học phổ 

thông trở lên có trách nhiệm đưa 

nội dung giảng dạy về liêm chính 

vào chương trình giáo dục, đào 

tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng 

nhân cách, đạo đức, lối sống và 

văn hóa chống tham nhũng cho 

học sinh, sinh viên và đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức". 

Đây là nội dung hoàn toàn mới 

của Dự thảo Luật lần này, có tính 

đột phá trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng hiện 

nay. 

Giảng dạy về sự liêm chính là 

đòi hỏi cấp thiết trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, là 

một bộ phận không thể tách rời 

trong quá trình triển khai pháp 

luật về phòng, chống tham 

nhũng. Giảng dạy về sự liêm 

chính không chỉ tập trung vào 

đối tượng là cán bộ, công chức 

nhà nước, mà còn giáo dục cho 

các thế hệ học sinh, sinh viên từ 

cấp trung học phổ thông trở lên 

để hiểu biết về sự liêm chính và 

có trách nhiệm bảo vệ, giám sát 

sự liêm chính của cán bộ, công 

chức nhà nước. 

Mặt khác, đây là xu thế tất 

yếu, phù hợp với các giải pháp 

phòng, chống tham nhũng của 

một số nước trên thế giới, phù 

hợp với Công ước của Liên hợp 

quốc về chống tham nhũng mà 

Việt Nam là thành viên. Nếu 

việc giảng dạy về sự liêm chính 

được thực hiện bài bản, công 

phu, có chất lượng sẽ góp phần 

đáng kể trong việc ngăn chặn 

tiêu cực, tham nhũng hiện nay.  

Đồng thời, đây là một chiến 

lược lâu dài, bởi vì, trong số học 

sinh, sinh viên sau này sẽ là 

nguồn cán bộ, công chức nhà 

nước kế cận; nếu được giáo dục 

ý thức từ sớm, các em sẽ hình 

thành nên nhân cách, kiến thức 

về sự liêm chính sẽ ăn sâu vào 

tiềm thức và sẽ trở thành đạo đức 

của người cán bộ, công chức nhà 

nước sau này. 

Góp ý vào Điều 27 Dự thảo 

Luật Phòng, chống tham nhũng 

(sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng, 

việc đưa nội dung giảng dạy về 

sự liêm chính từ cấp trung học 

phổ thông trở lên là cần thiết 

nhưng rất dễ xảy ra hình thức, 

không thực chất. Ý kiến này 
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không phải không có cơ sở, khi 

mà nội dung giảng dạy về sự 

liêm chính được đưa vào chương 

trình đào tạo sẽ kéo theo rất 

nhiều vấn đề phát sinh như: việc 

biên soạn nội dung chương trình 

phải phù hợp với từng đối tượng, 

từng cấp học; các cơ sở đào tạo 

phải bố trí kinh phí để chi cho 

việc tăng thêm tiết học, chương 

trình học… 

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo 

phải bố trí đội ngũ giáo viên, báo 

cáo viên trình bày chuyên đề 

giảng dạy về sự liêm chính và có 

thể kéo sự tăng thêm về biên chế. 

Đồng thời, liệu nội dung chương 

trình giảng dạy về sự liêm chính 

có thu hút được học sinh, sinh 

viên hay không? Hay các em chỉ 

học hình thức, cho qua chương 

trình đào tạo để được tốt nghiệp. 

Nói tóm lại, đưa nội dung 

giảng dạy về sự liêm chính từ 

cấp trung học phổ thông trở lên 

là cần thiết và cần phải thực hiện 

ngay sau khi Dự thảo Luật được 

thông qua. Đây là nội dung lớn, 

cần phải xây dựng đề án, chương 

trình hành động cụ thể, nhất là 

việc biên soạn nội dung, phù hợp 

với từng đối tượng, từng cấp học 

và chuẩn bị các điều kiện về cơ 

sở, vật chất khác để đưa nội 

dung này đi vào thực tiễn. 

Đây là một trong những biện 

pháp tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật hiệu quả về phòng, chống 

tham nhũng; mới bước đầu triển 

khai sẽ phát sinh những khó 

khăn nhất định nhưng không 

phải vì thế mà việc triển khai 

mang tính hình thức, không thực 

chất, mà vừa làm, vừa rút kinh 

nghiệm với quan điểm "mưa dầm 

thấm lâu" và quan trọng là nội 

dung chương trình phải thực sự 

đa dạng, phong phú để thu hút 

được người học.  

Đồng thời, phải xác định rõ 

việc học tập về sự liêm chính là 

trách nhiệm của mọi công dân 

chứ không phải chỉ riêng của cán 

bộ, công chức nhà nước. Nếu 

thực hiện hiệu quả nội dung này 

sẽ có tác dụng rất lớn trong công 

tác đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng hiện nay ở nước ta./. 
 

Chấm dứt việc thu mua phế liệu trong khu dân cư 

Vĩnh Linh 

ừ trước đến nay đã xảy ra 

nhiều vụ cháy nổ liên 

quan đến các điểm mua bán phế 

liệu nhưng cơ quan chức năng 

vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu 

để phòng ngừa, ngăn chặn. Vụ 

nổ kinh hoàng tại điểm tập kết 

phế liệu ở tỉnh Bắc Ninh gây 

thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng 

về người và tài sản làm cho dư 

luận đặt vấn đề về sự tồn tại của 

các điểm thu mua phế liệu trong 

T 
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các khu dân cư. Điều đáng nói là 

vụ nổ này do khoảng 7 tấn bom, 

đạn gây ra và có bán kính thiệt 

hại lên đến hơn 500 mét, gần 

như cả khu vực xung quanh bị 

san phẳng. 

Ở đây chúng ta không bàn về 

nguyên nhân vụ nổ này, mà là sự 

bất hợp lý khi để tồn tại các điểm 

thu mua phế liệu ngay trong khu 

dân cư đông đúc, nguy cơ cháy, 

nổ rất cao và gây thiệt hại rất lớn 

về người và tài sản.  

Có thể nói hiện nay, việc mua 

bán phế liệu chưa được quản lý, 

kiểm soát chặt chẽ. Nhiều điểm 

thu mua phế liệu mọc lên tự phát 

ngay giữa các khu dân cư đông 

đúc mà không bị chính quyền địa 

phương và các cơ quan chức 

năng kiểm tra, xử lý thỏa đáng, 

nhất là về mức độ an toàn cháy, 

nổ.  

Nước ta vẫn còn rất nhiều 

bom, mìn sót lại sau chiến tranh. 

Đây cũng là nguồn phế liệu rất 

“dồi dào”, nhiều nơi người dân 

coi việc tìm kiếm phế liệu sót lại 

sau chiến tranh, kể cả bom, mìn 

là nguồn sống, kế mưu sinh. 

Nguy hiểm hơn các điểm thu 

mua phế liệu không chỉ mua các 

loại phế liệu thông thường, mảnh 

bom đạn đã nổ mà cả bom, mìn 

chưa nổ. 

Mặc dù, nhiều người biết mua 

bán, tàng trữ bom, mìn và các 

phế phẩm từ bom, mìn là rất 

nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ 

cháy, nổ cao và luôn thường 

trực. Tuy nhiên, vì chủ quan, 

hám lợi nên nhiều người “liều 

mạng”, bỏ qua các nguyên tắc an 

toàn cháy, nổ khi mua bán, tàng 

trữ bom mìn, phế liệu chiến 

tranh. Đây là nguyên nhân dẫn 

đến các vụ cháy nổ kinh hoàng, 

gây thương vong lớn về người, 

thiệt hại lớn về tài sản liên tiếp 

xảy ra từ các điểm thu mua phế 

liệu. 

Vì vậy, theo chúng tôi, các cơ 

quan chức năng cần kiên quyết 

đưa các điểm thu mua phế liệu ra 

khỏi các khu dân cư. Đồng thời, 

xử lý nghiêm việc tàng trữ, mua 

bán vật liệu nổ, bom, mìn sót lại 

sau chiến tranh của các điểm thu 

mua phế liệu nhằm phòng ngừa, 

ngăn chặn các vụ cháy nổ đe dọa 

tính mạng, sức khỏe và  gây thiệt 

hại đối với tài sản của người 

dân./. 

 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92 

Hoa Huệ

gày 25/12/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 3484/UBND-HTKT về việc 

đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ N 
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trình xăng sinh học E5 RON 92. 

Tại Công văn, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố đẩy 

mạnh triển khai thực hiện lộ 

trình xăng sinh học E5 RON 92 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

các văn bản liên quan. 

2. Sở Công thương chủ trì, 

phối hợp với đơn vị liên quan: 

Đẩy mạnh công tác truyền thông 

về sử dụng xăng sinh học E5 

RON 92; đồng thời tiếp tục làm 

việc với các cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu để đảm bảo đến ngày 

01/01/2018 chỉ kinh doanh xăng 

E5 RON 92 và xăng khoáng 

RON 95; chỉ đạo Chi Cục quản 

lý thị trường phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch và triển khai thực hiện 

kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện lộ trình, đảm bảo đúng 

chủng loại, chất lượng sản phẩm 

xăng E5 RON 92, tránh gian lận 

thương mại. 

3. Sở Thông tin và Truyền 

thông, Báo Kon Tum, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh đẩy 

mạnh công tác thông tin tuyên 

truyền về nhiên liệu sinh học, 

khuyến khích sử dụng nhiên liệu 

sinh học nói chung, xăng E5 

RON 92; thường xuyên thực 

hiện các chuyên mục, phóng sự, 

tin bài nhằm phổ biến, làm rõ lợi 

ích của việc sử dụng xăng E5 

RON 92, khẳng định về chất 

lượng, kỹ thuật để người tiêu 

dùng yên tâm sử dụng xăng E5 

RON 92./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn 

giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh 

P.T 

gày 02/01/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 09/UBND-HTKT về việc tăng 

cường công tác đảm bảo an toàn 

giao thông đường thủy nội địa 

trên địa bàn tỉnh. Tại Công văn 

này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu: 

1. Sở Giao thông vận tải: 

Tăng cường phổ biến, hướng dẫn 

thực hiện những quy định của 

pháp luật về đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông đường thủy nội 

địa. Tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát việc chấp hành 

quy định về an toàn giao thông 

đường thủy nội địa; kiên quyết 

đình chỉ hoạt động đối với các 

bến thủy, phương tiện thủy nội 

địa không đủ điều kiện hoạt động 

theo quy định của pháp luật; yêu 

cầu chủ phương tiện, người tham 

gia giao thông phải trang bị và 

sử dụng áo phao cứu sinh trước 

khi tham gia giao thông đường 

N 
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thủy nội địa. Tổ chức rà soát 

thống kê, phân loại phương tiện 

thủy nội địa để hướng dẫn các 

chủ phương tiện thực hiện đăng 

ký, đăng kiểm theo đúng quy 

định. Có giải pháp nhằm kêu gọi, 

thu hút các nhà đầu tư triển khai 

thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa 

theo quy hoạch đã được UBND 

tỉnh phê duyệt. 

2. UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo các phòng, ban phối 

hợp với lực lượng Thanh tra giao 

thông tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

giao thông đường thủy nội địa; 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, 

rà soát và thống kê số lượng đối 

với các phương tiện thủy, bến 

thủy nội địa trên địa bàn quản lý; 

kiên quyết xử lý nghiêm đối với 

các trường hợp không đảm bảo 

điều kiện lưu hành, như: không 

đăng ký, đăng kiểm; không trang 

bị đầy đủ áo phao, vật liệu nổi 

trên phương tiện thủy nội địa.../. 

 

Chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Kim Ngân 

gày 27/12/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 3523/UBND-KGVX về việc 

triển khai thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ Trương Hòa 

Bình về thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC) qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành 

và UBND các huyện, thành phố 

tiếp tục rà soát nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị mình; đồng thời, 

đẩy mạnh thực hiện một số nội 

dung trọng tâm sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng về việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg, trong đó thực 

hiện: 

- Đăng tải thông tin về việc 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích trên chuyên mục 

Cải cách hành chính công trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

trang thông tin điện tử của các 

sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thành phố; 

- Niêm yết công khai tại nơi 

giải quyết TTHC hoặc cung cấp 

thông tin cho tổ chức, cá nhân về 

N 
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việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích khi cán bộ 

giải quyết TTHC giải đáp các nội 

dung liên quan; 

- Tuyên truyền về chủ trương, 

lợi ích, kết quả thực hiện, ý kiến 

đóng góp về dịch vụ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

dưới các hình thức phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của đơn vị, 

địa phương. 

2. Tiếp tục rà soát, công bố 

điều chỉnh các danh mục TTHC 

được thực hiện và không được 

thực hiện qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo quy định tại Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg; đồng 

thời, tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả các chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

3. Sở Tư pháp tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg tại các cơ 

quan, địa phương nhằm xử lý 

nghiêm những cơ quan, đơn vị 

không triển khai hoặc triển khai 

hình thức, đối phó. 

4. Triển khai thực hiện kết nối 

hệ thống thông tin của cơ quan, 

đơn vị, địa phương với hệ thống 

thông tin của Tổng công ty Bưu 

điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh 

Kon Tum để phục vụ việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

theo quy định tại Thông tư số 

17/2017/TT-BTTTT ngày 

23/6/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng Kế hoạch thực hiện; là đầu 

mối phối hợp, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

triển khai kết nối hệ thống thông 

tin theo chỉ đạo, quy định. 

- Sở Nội vụ nghiên cứu đưa 

nội dung kết nối hệ thống thông 

tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích vào tính 

điểm cải cách TTHC./. 

 

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

Hải Hà 

ây là nội dung được 

UBND tỉnh chỉ đạo triển 

khai thực hiện tại Công văn số 

3495/UBND-NC ngày 

26/12/2017. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố tập 

trung thực hiện các nội dung sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng và 

các văn bản pháp luật liên quan 

Đ 
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với nhiều hình thức phù hợp, 

thiết thực với người dân, đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu 

quả công tác phát hiện và xử lý 

các hành vi tham nhũng. 

- Triển khai thực hiện đồng 

bộ, có hiệu quả các giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: 

kiểm soát việc kê khai, minh 

bạch tài sản, thu nhập của cán 

bộ, công chức, viên chức; kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác; 

chi trả lương qua tài khoản cho 

đối tượng hưởng lương từ ngân 

sách Nhà nước; cải cách hành 

chính; thực hiện công khai minh 

bạch các hoạt động của cơ quan, 

đơn vị theo quy định... 

- Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra trách nhiệm người đứng đầu 

trong việc thực hiện các quy định 

pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; công tác kiểm tra nội bộ, 

nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra 

tham nhũng, tiêu cực, như: đầu 

tư xây dựng; quản lý, sử dụng 

đất đai; quản lý tài nguyên, 

khoáng sản; tài chính ngân sách; 

công tác tổ chức, cán bộ... nhằm 

thực hiện tốt công tác phòng 

ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý 

hành vi tham nhũng./. 

 

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

BBT

gày 28/12/2017, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 648a/QĐ-UBND về Kế 

hoạch hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính (TTHC) năm 

2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, có 05 nội dung công 

việc trọng tâm, bao gồm: 

(1) Xây dựng và ban hành văn 

bản chỉ đạo; kiện toàn và nâng 

cao năng lực hệ thống kiểm soát 

TTHC tại địa phương: Tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch 

Kiểm soát TTHC năm 2018 sau 

khi được phê duyệt; tổng hợp và 

tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

kiện toàn hệ thống cán bộ, công 

chức làm đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ 

quan hành chính nhà nước cấp 

tỉnh; hoàn thành việc sửa đổi, 

hoàn thiện quy chế phối hợp 

trong công bố, công khai TTHC, 

báo cáo kết quả, tình hình thực 

hiện giải quyết TTHC; tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC cho cán bộ đầu mối của 

các sở, ban, ngành và UBND cấp 

huyện; xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá 

đơn giản hóa TTHC năm 2018. 

(2) Công bố, công khai TTHC 

và cập nhật TTHC, văn bản trên 

cơ sở dữ liệu quốc gia: Tiếp tục 

N 
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thống kê, công bố các TTHC ban 

hành mới, TTHC được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 

hủy bỏ thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền ở địa phương; đẩy 

mạnh công tác kiểm soát chất 

lượng dự thảo Quyết định công 

bố TTHC ban hành mới, TTHC 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm 

quyền ban hành của UBND tỉnh; 

cập nhật đầy đủ, chính xác các 

TTHC đã được công bố vào cơ 

sở dữ liệu quốc gia về TTHC; 

niêm yết công khai các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết tại 

trụ sở cơ quan, đơn vị, trên trang 

thông tin điện tử về TTHC của 

tỉnh và trang thông tin điện tử 

thành phần của các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành 

phố; thực hiện nghiêm công tác 

đánh giá tác động và lấy ý kiến 

đối với các dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định về 

TTHC thuộc thẩm quyền ban 

hành của UBND tỉnh (nếu có); 

huy động chuyên gia tư vấn, tổ 

chức hội nghị tham vấn ý kiến 

của các bên liên quan (khi cần) 

đối với phương án đơn giản hóa 

TTHC. 

(3) Tiếp nhận, xử lý các phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về quy định hành chính: 

Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại 

và xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức đối với các quy 

định hành chính; công khai kết 

quả xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức đối với các 

quy định hành chính. 

(4) Công tác kiểm tra việc 

thực hiện hoạt động kiểm soát 

TTHC: Xây dựng và triển khai 

kế hoạch tự kiểm tra hoạt động 

cải cách TTHC, kiểm soát TTHC 

tại các cơ quan, địa phương và 

các đơn vị trực thuộc; tổ chức 

kiểm  tra đột xuất công tác công 

khai, giải quyết TTHC cho cá 

nhân, tổ chức tại một số cơ quan, 

địa phương. 

(5) Công tác truyền thông, 

chế độ thông tin báo cáo nhiệm 

vụ kiểm soát TTHC: Tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền 

về hoạt động kiểm soát TTHC 

trên Cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử về TTHC 

của tỉnh,  trang thông tin của các 

cơ quan, địa phương; phối hợp 

với các cơ quan thông tin, truyền 

thông, báo chí địa phương thực 

hiện tuyên truyền về công tác 

kiểm soát TTHC; tổng hợp và 

báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 

tình hình, kết quả thực hiện kiểm 

soát TTHC, giải quyết TTHC, 

tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá 

nhân, tổ chức về các quy định 

hành chính. 

Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày ký./. 
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Kế hoạch hành động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 

Hoa Huệ 

hằm khống chế tốc độ 

gia tăng, tiến tới giảm tỷ 

lệ người mắc bệnh, tàn tật và tử 

vong sớm do các bệnh không lây 

nhiễm để góp phần bảo vệ, chăm 

sóc, nâng cao sức khỏe của nhân 

dân và phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, ngày 26/12/2017, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 1411/QĐ-UBND phê duyệt 

Kế hoạch hành động phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 

2020. Theo đó, để đạt được mục 

tiêu chung nói trên, Kế hoạch đề 

ra 04 nhóm giải pháp chủ yếu 

như sau: 

1- Lãnh đạo, tổ chức và quản 

lý: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy Đảng, chính 

quyền đối với công tác phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm; 

thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, 

chuyên trách phòng, chống bệnh 

không lây nhiễm các tuyến tỉnh, 

huyện, xã; sử dụng đội ngũ y bác 

sĩ, điều dưỡng... đội ngũ cộng tác 

viên sẵn có tham gia vào các 

hoạt động phòng, chống bệnh 

không lây nhiễm; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát đôn đốc các 

đơn vị, cá nhân thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao... 

2- Truyền thông, giáo dục 

chuyển đổi hành vi: Đẩy mạnh 

công tác truyền thông bằng nhiều 

loại hình khác nhau; triển khai 

các hoạt động truyền thông đại 

chúng với các loại hình, phương 

thức, nội dung phù hợp với từng 

vùng và từng nhóm đối tượng; 

tiếp tục thực hiện giáo dục dinh 

dưỡng và thể chất trong hệ thống 

trường học... 

3- Hệ thống cung cấp dịch vụ 

và chuyên môn kỹ thuật y tế: 

Thường xuyên cập nhật, hướng 

dẫn về chuyên môn nghiệp vụ 

cho công tác dự phòng, phát hiện 

sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý 

bệnh; phối hợp, lồng ghép khám 

phát hiện bệnh không lây nhiễm 

trong các hoạt động khám sức 

khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe 

tại các trường học, cơ quan, xí 

nghiệp; đảm bảo các dịch vụ 

quản lý, theo dõi và chăm sóc 

liên tục cho người bệnh, cung 

cấp đủ thuốc thiết yếu cho điều 

trị bệnh; triển khai các biện pháp 

khám sàng lọc phù hợp, hiệu 

quả... 

4- Đào tạo, ứng dụng nghiên 

cứu khoa học: Đào tạo, nâng cao 

năng lực cho cán bộ trong các 

lĩnh vực liên quan đến kiểm soát 

các yếu tố nguy cơ bệnh không 

lây nhiễm; ưu tiên đào tạo lại cán 

bộ y tế tuyến xã thông qua 

N 
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chương trình đào tạo toàn diện 

và lồng ghép phòng, chống các 

bệnh không lây nhiễm; có cơ chế 

phù hợp để khuyến khích cán bộ 

y tế xã tham gia các hoạt động 

phát hiện sớm, giám sát và quản 

lý điều trị các bệnh không lây 

nhiễm; triển khai các hoạt động 

nghiên cứu khoa học cần thiết 

liên quan đến bệnh không lây 

nhiễm... 

Sở Y tế là đơn vị được 

UBND tỉnh giao chủ trì, phối 

hợp với các sở, ban, ngành, đơn 

vị liên quan, UBND các huyện, 

thành phố chịu trách nhiệm toàn 

diện tổ chức thực hiện Kế hoạch 

này trên địa bàn tỉnh./. 
 

Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 

BBT  

hằm triển khai có hiệu 

quả Đề án hỗ trợ về nhà 

ở đối với hộ nghèo trên địa bàn 

tỉnh theo Quyết định số 

33/2015/QĐ-TTg ngày 

10/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ, ngày 19/12/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn số 

3419/UBND-KTHT về việc hỗ 

trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo 

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg. 

Theo đó, nội dung Công văn yêu 

cầu: 

1. Các sở, ngành liên quan, 

Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách Xã hội tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố đẩy mạnh thực 

hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ 

nghèo trên địa bàn tỉnh theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối 

hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội và các đơn vị liên 

quan hướng dẫn, kiểm tra các địa 

phương rà soát số hộ nghèo có 

khó khăn về nhà ở; tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh điều 

chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với 

hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (nếu 

có thay đổi). 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động 

người dân, các tổ chức xã hội, 

doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí 

hoặc ủng hộ bằng các hình thức 

khác để xây dựng nhà cho các hộ 

nghèo. 

4. Đề nghị Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ 

đạo các tổ chức Đoàn cơ sở trực 

thuộc tham gia, hỗ trợ và tổ chức 

xây dựng nhà ở cho các hộ đặc 

biệt khó khăn, khó có khả năng 

huy động nguồn lực từ gia đình, 

dòng họ (người già cả, neo đơn, 

các hộ sống ở vùng sâu, vùng 

xa...). 

5. UBND các huyện, thành 

phố: Rà soát số hộ nghèo có khó 

N 
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khăn về nhà ở trên địa bàn, gửi 

Sở Xây dựng, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh xem 

xét, điều chỉnh; phối hợp với các 

tổ chức chính trị - xã hội trên địa 

bàn tiếp tục đẩy mạnh vận động 

hộ nghèo chủ động tiếp cận 

nguồn vốn vay Ngân hàng Chính 

sách Xã hội tỉnh để xây dựng 

nhà ở, kiểm tra, giám sát trong 

việc xây dựng nhà ở của hộ 

nghèo đảm bảo diện tích, chất 

lượng nhà ở theo quy định./. 
 

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hải Hà 

gày 05/01/2018, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 33/KH-UBND về rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính 

(TTHC) năm 2018 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum nhằm thông qua rà 

soát, đánh giá TTHC đang áp 

dụng, kịp thời phát hiện để sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc hủy bỏ TTHC, quy định có 

liên quan không cần thiết, không 

phù hợp; thực hiện TTHC nhằm 

cắt giảm chi phí về thời gian, 

tiền bạc của người dân, doanh 

nghiệp góp phần cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của tỉnh. 

Tại Kế hoạch, phạm vi rà 

soát, đánh giá là các TTHC đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh công 

bố, công khai đang còn hiệu lực 

thi hành, trọng tâm rà soát các 

TTHC, nhóm TTHC liên quan 

đến cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính, năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh và các TTHC có tần suất 

thực hiện lớn như: cấp giấy phép 

xây dựng, quy hoạch; đăng ký, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; thành lập và hoạt động 

của doanh nghiệp; đầu tư, quy 

hoạch phát triển điện lực; thỏa 

thuận tuyến... Trong quá trình 

thực hiện, nếu phát hiện TTHC, 

quy định hành chính có vướng 

mắc, bất cập, khó thực hiện thì 

đơn vị chủ động bổ sung vào 

danh mục rà soát và tổng hợp kết 

quả vào báo cáo chung. 

Về phương thức rà soát, đánh 

giá: Phương thức rà soát, đánh 

giá TTHC thực hiện theo ngành, 

lĩnh vực. Các sở, ban, ngành căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ chịu 

trách nhiệm rà soát, đánh giá 

TTHC thuộc ngành, lĩnh vực 

quản lý. Rà soát TTHC theo các 

tiêu chí: sự cần thiết, sự phù hợp, 

tính hợp pháp và mức độ đáp 

ứng các nguyên tắc. Việc rà soát, 

đánh giá dựa vào các nội dung 

của tiêu chí về sự cần thiết, tính 

N 
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hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân 

thủ. 

Văn phòng UBND tỉnh là đơn 

vị được UBND tỉnh giao hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thực hiện rà soát 

đảm bảo đúng tiến độ, chất 

lượng./. 

 

Tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm 

P.T 

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Quyết định số 63/2017/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế 

dựa vào Nhân dân để phát hiện 

vi phạm an toàn thực phẩm 

(ATTP), chế độ khen thưởng đối 

với các tổ chức, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong việc đảm bảo 

ATTP. 

Theo đó, việc tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia 

bảo đảm ATTP được quy định 

như sau: 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức cho Nhân dân về 

quyền và nghĩa vụ của người tiêu 

dùng thực phẩm được quy định 

trong Luật ATTP. Nguyên nhân, 

cách nhận biết nguy cơ gây ngộ 

độc thực phẩm, bệnh truyền qua 

thực phẩm và các biện pháp 

phòng, chống sự cố về ATTP. 

- Cung cấp kịp thời về nguy 

cơ mất an toàn tới Nhân dân, để 

nhận thức được đầy đủ tác hại 

tới sức khỏe của thực phẩm 

không đảm bảo an toàn. Phát 

động phong trào đấu tranh 

phòng, chống các hành vi vi 

phạm pháp luật ATTP. 

- Hướng dẫn và vận động 

nhân dân tham gia đảm bảo 

ATTP, giám sát, phát hiện những 

tổ chức, cá nhân sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm 

không đảm bảo an toàn để thông 

báo kịp thời cho cơ quan quản lý 

nhà nước về ATTP. 

Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày 08/01/2018./. 

 

Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở 

Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Kim Ngân

gày 28/12/2017, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 3527/KH-UBND triển khai 

thực hiện Quyết định số 

Đ 

N 
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628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Kế hoạch hành 

động khẩn cấp bảo tồn các loài 

linh trưởng ở Việt Nam đến năm 

2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum nhằm tạo môi 

trường sống đảm bảo cho tất cả 

các loài linh trưởng hiện có trên 

địa bàn tỉnh, trọng tâm là khu 

vực bên trong và bên ngoài các 

Vườn Quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên, khu bảo tồn loài và 

sinh cảnh được bảo tồn và phát 

triển bền vững dưới sự quản lý 

của Nhà nước, sự tham gia, ủng 

hộ của toàn thể xã hội. 

Tại Kế hoạch, 04 nhóm 

nhiệm vụ được đặt ra bao gồm: 

(1) Nâng cao nhận thức và hành 

động của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân về bảo tồn linh trưởng 

thông qua các chương trình giáo 

dục bảo tồn; (2) Nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật để bảo vệ 

các loài linh trưởng và môi 

trường sống của chúng; (3) Lồng 

ghép các hoạt động bảo tồn linh 

trưởng với quy hoạch, kế hoạch 

hoạt động của các Ban quản lý 

rừng đặc dụng có sự phân bố các 

loài linh trưởng; (4) Thực hiện 

các chương trình nghiên cứu 

khoa học, các hoạt động để hỗ 

trợ công tác bảo tồn các loài linh 

trưởng. 

Đồng thời, để thực hiện đạt 

hiệu quả các nhiệm vụ nói trên, 

04 giải pháp thực hiện được Kế 

hoạch đề ra như sau: (1) Tăng 

cường trách nhiệm của các cơ 

quan quản lý và cộng đồng về 

bảo tồn các loài linh trưởng; (2) 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và 

công nghệ trong hoạt động bảo 

tồn các loài linh trưởng; (3) 

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức về bảo tồn linh 

trưởng; (4) Đẩy mạnh hợp tác 

với các tổ chức trong và ngoài 

nước về bảo tồn các loài linh 

trưởng. 

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các cơ quan, đơn vị, địa phương 

có liên quan, trong đó Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn là 

cơ quan đầu mối, chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành và các đơn 

vị có liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh đôn đốc, triển khai thực hiện 

Kế hoạch./. 

 

Chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý 

BBT 

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Nghị định số 144/2017/NĐ-

CP ngày 15/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật trợ giúp pháp lý.  
Đ 
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Theo đó, chế độ, chính sách 

đối với Trợ giúp viên pháp lý 

bao gồm: 

- Trợ giúp viên pháp lý có các 

chức danh nghề nghiệp viên 

chức theo quy định của pháp 

luật. 

- Trợ giúp viên pháp lý được 

hưởng phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề bằng 25% mức lương hiện 

hưởng cộng với phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo và phụ cấp vượt khung 

(nếu có). 

- Trợ giúp viên pháp lý được 

cấp trang phục riêng theo tiêu 

chuẩn, niên hạn sau đây: quần áo 

vest: cấp 02 năm/01 lần, lần đầu 

được cấp 02 bộ, các lần sau mỗi 

lần 01 bộ; áo sơ mi dài tay: cấp 

hàng năm, lần đầu được cấp 02 

cái, các lần sau mỗi lần 01 cái; 

quần áo xuân hè: cấp hàng năm, 

lần đầu được cấp 02 bộ, các lần 

sau mỗi lần 01 bộ; giầy da: 01 

đôi/01 năm; dép quai hậu: 01 

đôi/01 năm; thắt lưng: 01 cái/02 

năm; cà vạt: 01 cái/02 năm; bít 

tất: 02 đôi/01 lần/01 năm; cặp 

đựng tài liệu: 01 cái/02 năm; 

biển hiệu: 01 cái (cấp 01 lần). 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy 

định chi tiết một số nội dung 

khác, như: điều kiện khó khăn về 

tài chính của người được trợ 

giúp pháp lý; tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước và Chi nhánh 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước; thù lao, bồi dưỡng, chi 

phí thực hiện vụ việc trợ giúp 

pháp lý cho người thực hiện trợ 

giúp pháp lý... 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2018./. 

 

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị 

chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai 

T.H 

hủ tướng Chính phủ vừa 

ban hành Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về 

chấn chỉnh, tăng cường công tác 

quản lý đất đai và xây dựng hệ 

thống thông tin đất đai. Theo đó, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chịu 

trách nhiệm tập trung chỉ đạo 

thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp sau đây: 

- Rà soát, đánh giá đầy đủ 

tình hình triển khai thi hành pháp 

luật về đất đai ở các cấp, các 

ngành, trên cơ sở đó có kế 

hoạch, biện pháp cụ thể để chấn 

chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời 

những tồn tại, bất cập, hạn chế 

trong việc thực hiện từng nội 

T 
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dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở 

địa phương. 

- Xử lý nghiêm người đứng 

đầu của các cơ quan, đơn vị 

buông lỏng quản lý để xảy ra 

tình trạng lấn chiếm, chuyển 

nhượng, chuyển mục đích sử 

dụng đất trái phép, giao đất 

không đúng thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác điều tra, 

khoanh định các khu vực có khả 

năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe 

dọa tính mạng con người, chủ 

động bố trí quỹ đất và có kế 

hoạch cụ thể để di dời người dân 

ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá 

lại tình hình quản lý, sử dụng 

quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào 

mục đích công ích, kịp thời phát 

hiện và kiên quyết xử lý những 

trường hợp cho thuê, cho mượn 

trái phép, sử dụng không đúng 

mục đích, không đúng đối tượng, 

không lập hồ sơ cho thuê đất 

công ích hoặc hồ sơ không đầy 

đủ, rõ ràng, không thực hiện 

đăng ký đất đai theo quy định. 

- Tập trung hoàn thành việc rà 

soát, xác định ranh giới, cắm 

mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa 

chính, giao đất, cho thuê đất, cấp 

Giấy chứng nhận, xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai đối với các 

công ty nông, lâm nghiệp. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc quản lý, sử dụng đất đai 

và theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện các kết luận thanh tra, kiểm 

tra đã ban hành để phát hiện, xử 

lý kiên quyết, dứt điểm các vi 

phạm, không để tồn tại kéo dài. 

Tập trung giải quyết các tranh 

chấp, khiếu kiện đông người, kéo 

dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế và 

môi trường đầu tư; chủ động tiếp 

nhận, xử lý, giải quyết triệt để, 

kịp thời các trường hợp phản ánh 

của người dân về tình hình vi 

phạm pháp luật đất đai để người 

dân tham gia giám sát thi hành 

Luật đất đai. 

- Đẩy mạnh và khẩn trương 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

theo lộ trình xây dựng Chính phủ 

điện tử. 

- Bố trí đủ kinh phí từ ngân 

sách địa phương cho thực hiện 

các nội dung nhiệm vụ quản lý 

đất đai ở địa phương; bảo đảm 

dành tối thiểu 10% tổng số thu từ 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

hàng năm cho việc đo đạc lập 

bản đồ địa chính, đăng ký đất 

đai, cấp Giấy chứng nhận, xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Kiện toàn, tăng cường năng 

lực cho hệ thống Văn phòng 

đăng ký đất đai và Trung tâm 

phát triển quỹ đất theo quy 

định./. 
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Đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức truyền thông 

phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 

Kim Ngân 

ây là một trong những 

nội dung được điều 

chỉnh tại Quyết định số 

2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án "Phối hợp truyền 

thông phòng, chống HIV/AIDS 

và phòng, chống tệ nạn ma túy, 

mại dâm đến năm 2020". 

Theo đó, về nội dung, đổi mới 

và truyền tải một cách sâu sắc, 

sinh động, phù hợp các nội dung 

thông tin: 

- Quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; các giải pháp, biện 

pháp; hoạt động của Ủy ban 

quốc gia, các Bộ ngành, địa 

phương. 

- Các kiến thức cơ bản; nguy 

cơ, tác hại, hậu quả lây nhiễm 

HIV/AIDS, sử dụng, nghiện ma 

túy và các chất hướng thần; dịch 

vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, 

chữa trị và hỗ trợ người nhiễm 

HIV/AIDS, người nghiện ma 

túy, người sau cai nghiện, người 

bán dâm. 

- Các mô hình, điển hình 

trong phòng ngừa, đấu tranh với 

tội phạm ma túy, mại dâm và hỗ 

trợ, giúp đỡ người nhiễm 

HIV/AIDS, người nghiện ma 

túy, người bán dâm từ bỏ hành vi 

vi phạm pháp luật, tạo việc làm, 

phát triển kinh tế, ổn định cuộc 

sống; giải pháp; kinh nghiệm, 

các tiến bộ khoa học và công 

nghệ của các nước trên thế giới 

trong công tác phòng, chống 

HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. 

- Tác hại của ma túy tổng 

hợp, các loại ma túy, chất hướng 

thần, tiền chất ma túy mới; 

phương thức, thủ đoạn của bọn 

tội phạm buôn bán ma túy. 

- Các biện pháp, kỹ năng 

phòng ngừa để không bị dụ dỗ, 

lôi kéo sử dụng ma túy, tổ chức 

mại dâm, mua bán người và kỹ 

năng ứng phó với người nghiện, 

người sử dụng ma túy; nâng cao 

nhận thức, giảm kì thị, phân biệt 

và bảo đảm quyền, lợi ích hợp 

pháp của người nhiễm 

HIV/AIDS, người nghiện ma túy 

và người bán dâm; vận động 

người nhiễm HIV tham gia bảo 

hiểm y tế. 

Về hình thức, tiếp tục đa dạng 

hóa các hình thức, thể loại truyền 

thông. Nâng cao chất lượng tin, 

bài, phóng sự, đồng thời, tập 

trung xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục, video clip, thông 

điệp truyền hình, phóng sự dài 

kỳ, phim truyền hình; tổ chức 

các cuộc thi phóng sự, video 

Đ 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 01/2018 

 
19 

clip, phim tài liệu về phòng, 

chống ma túy, mại dâm, 

HIV/AIDS; sử dụng nhiều ngôn 

ngữ trong các ấn phẩm truyền 

thông. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, 

tạo nguồn cán bộ 

Hải Hà 

ây là nội dung được quy 

định tại Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP ngày 

05/12/2017 của Chính phủ về 

chính sách thu hút, tạo nguồn 

cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

Theo đó, đối tượng, tiêu 

chuẩn áp dụng chính sách thu 

hút, tạo nguồn cán bộ được quy 

định như sau: 

- Sinh viên tốt nghiệp đại học 

loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục 

đại học ở trong nước hoặc nước 

ngoài được công nhận tương 

đương về văn bằng, chứng chỉ 

theo quy định của pháp luật có 

kết quả học tập và rèn luyện xuất 

sắc các năm học của bậc đại học, 

trong độ tuổi quy định tại Điều 1 

Luật thanh niên tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp 

ứng một trong các tiêu chuẩn sau 

đây: (a) Đạt giải ba cá nhân trở 

lên tại một trong các kỳ thi lựa 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt 

giải khuyến khích trở lên trong 

các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi 

cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở 

lên trong các kỳ thi lựa chọn học 

sinh giỏi quốc tế thuộc một trong 

các môn khoa học tự nhiên (toán, 

vật lý, hóa học, sinh học, tin học) 

và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch 

sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời 

gian học ở cấp trung học phổ 

thông; (b) Đạt giải ba cá nhân trở 

lên tại cuộc thi khoa học - kỹ 

thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế 

trong thời gian học ở cấp trung 

học phổ thông hoặc bậc đại học; 

(c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại 

cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một 

trong các môn toán, vật lý, hóa 

học, cơ học, tin học hoặc các 

chuyên ngành khác trong thời 

gian học ở bậc đại học được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo công nhận. 

- Người có trình độ thạc sĩ, 

bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ 

nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp 

I chuyên ngành y học, dược học 

trong độ tuổi quy định tại Điều 1 

Luật thanh niên tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

(a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại 

điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định này; 

Đ 
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(b) Tốt nghiệp đại học loại khá 

trở lên và có chuyên ngành đào 

tạo sau đại học cùng ngành đào 

tạo ở bậc đại học. 

- Người có trình độ tiến sĩ, 

bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược 

sĩ chuyên khoa cấp II chuyên 

ngành y học, dược học trong độ 

tuổi theo quy định tại Điều 23 

Nghị định số 40/2014/NĐ-

CP ngày 12/5/2014 của Chính 

phủ quy định việc sử dụng, trọng 

dụng cá nhân hoạt động khoa 

học và công nghệ tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn quy định 

tại điểm a và điểm b khoản 2 

Điều 2 Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20/01/2018./. 
 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp 

T.H

gày 27/12/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 152/2017/NĐ-CP quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp. 

Nghị định nêu rõ, diện tích 

nhà làm việc, công trình sự 

nghiệp thuộc trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp gồm: 

diện tích làm việc của các chức 

danh; diện tích sử dụng chung; 

diện tích chuyên dùng; trong đó: 

Diện tích sử dụng chung là 

diện tích sử dụng phục vụ hoạt 

động chung trong trụ sở làm việc 

của cơ quan, tổ chức; bao gồm: 

phòng họp (bao gồm hội trường 

dưới 100 chỗ ngồi); phòng 

khách; phòng thường trực, bảo 

vệ; phòng y tế; phòng lưu trữ hồ 

sơ, tài liệu thông thường; phòng 

thiết bị, dụng cụ văn phòng 

phẩm; phòng tổng đài điện thoại; 

phòng văn thư đánh máy - hành 

chính - quản trị; phòng nhân sao 

tài liệu; phòng tiếp khách quốc 

tế; nhà ăn, căng tin; phòng 

truyền thống; thư viện; diện tích 

các sảnh chính, sảnh phụ và hành 

lang, ban công; phòng thu gom 

giấy loại và rác thải; phòng vệ 

sinh; diện tích chỗ để dụng cụ vệ 

sinh; nhà làm việc của đội xe và 

diện tích cần thiết khác không 

thuộc diện tích làm việc của các 

chức danh, diện tích chuyên 

dùng. Diện tích sử dụng chung 

không bao gồm diện tích chiếm 

chỗ của cột, tường, hộp kỹ thuật, 

cầu thang, diện tích nhà để xe; 

các phần diện tích này thực hiện 

theo tiêu chuẩn xây dựng Việt 

Nam. 

- Diện tích chuyên dùng là 

diện tích sử dụng để phục vụ 

hoạt động đặc thù của cơ quan, 

N 
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tổ chức; bao gồm: diện tích sử 

dụng cho hoạt động tiếp nhận và 

trả hồ sơ hành chính, tiếp dân, 

quản trị hệ thống công nghệ 

thông tin; hội trường lớn (từ 100 

chỗ ngồi trở lên); diện tích sử 

dụng cho hoạt động xét xử, hỏi 

cung trong trụ sở của cơ quan tư 

pháp; diện tích giao dịch của hệ 

thống ngân hàng nhà nước, kho 

bạc nhà nước; kho chuyên ngành 

như: kho dự trữ quốc gia, kho 

bảo quản tiền, vàng, bạc, đá quý, 

kim loại quý, chứng từ có giá và 

kho bảo quản các tài sản khác 

theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

đặc thù của ngành; diện tích khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ 

quan, tổ chức (nếu có). 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2018./. 

 

Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 

P.T 

hủ tướng Chính phủ vừa 

ký ban hành Quyết định 

số 2080/QĐ-TTg ngày 

22/12/2017 phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học 

ngoại ngữ trong hệ thống giáo 

dục quốc dân giai đoạn 2017 - 

2025.  

Mục tiêu chung của Đề án là 

đổi mới việc dạy và học ngoại 

ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân, tiếp tục triển khai 

chương trình dạy và học ngoại 

ngữ mới ở các cấp học, trình độ 

đào tạo, nâng cao năng lực sử 

dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu 

học tập và làm việc; tăng cường 

năng lực cạnh tranh của nguồn 

nhân lực trong thời kỳ hội nhập, 

góp phần vào công cuộc xây 

dựng và phát triển đất nước; tạo 

nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho 

giáo dục phổ thông vào năm 

2025. 

Để đạt được mục tiêu trên, 08 

nhóm nhiệm vụ và giải pháp 

được Đề án đề ra, đó là: (1) Ban 

hành và triển khai chương trình, 

tài liệu dạy và học ngoại ngữ; (2) 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong 

dạy và học ngoại ngữ theo 

hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, 

tăng cường năng lực khảo thí 

ngoại ngữ của quốc gia; (3) Phát 

triển đội ngũ giáo viên, giảng 

viên ngoại ngữ đủ về số lượng và 

bảo đảm chất lượng; (4) Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin, tăng cường điều kiện dạy và 

học ngoại ngữ; (5) Đẩy mạnh 

công tác truyền thông, hợp tác 

quốc tế, xây dựng môi trường 

dạy và học ngoại ngữ; (6) 

Nghiên cứu đề xuất cơ quan có 

thẩm quyền ban hành hoặc ban 

hành theo thẩm quyền các cơ 

chế, chính sách, quy định liên 

quan đến việc dạy và học ngoại 

ngữ; (7) Đẩy mạnh xã hội hóa 

T 
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trong dạy và học ngoại ngữ; (8) 

Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng 

cường công tác kiểm tra, giám 

sát, đánh giá việc thực hiện Đề 

án. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo là 

đơn vị được Thủ tướng Chính 

phủ giao chủ trì Đề án, chịu trách 

nhiệm phối hợp với các bộ, 

ngành, cơ quan liên quan và địa 

phương chỉ đạo, hướng dẫn, xây 

dựng, cụ thể hóa những nội dung 

của Đề án thành các chương 

trình, kế hoạch chi tiết để triển 

khai thực hiện, hướng dẫn tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ của 

Đề án./. 

 

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp hành hình phạt tù 

Hoa Huệ

hủ tướng Chính phủ 

vừa phê duyệt Đề án 

Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) cho người 

đang chấp hành hình phạt tù; 

người bị áp dụng các biện pháp 

tư pháp hoặc các biện pháp xử lý 

hành chính, người mới ra tù tái 

hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu 

niên vi phạm pháp luật, lang 

thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 

2021 tại Quyết định số 

2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017. 

Đề án được triển khai thực 

hiện tại các trại giam, trại tạm 

giam, nhà tạm giữ, trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

trợ giúp xã hội, các xã, phường, 

thị trấn trên phạm vi cả nước từ 

năm 2018 đến năm 2021. 

Chủ thể chủ trì thực hiện công 

tác PBGDPL thuộc phạm vi của 

Đề án bao gồm: Giám thị trại 

giam, Giám thị trại tạm giam, 

Trưởng nhà tạm giữ, Hiệu 

trưởng trường giáo dưỡng, Giám 

đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, 

Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, Giám đốc cơ sở trợ giúp xã 

hội, cơ sở xã hội, thủ trưởng cơ 

quan thi hành án hình sự các cấp, 

thủ trưởng đơn vị quân đội có 

liên quan, Chủ tịch UBND xã, 

phường, thị trấn. 

Đối tượng được PBGDPL của 

Đề án gồm 03 nhóm: Nhóm 1 - 

Những đối tượng đang được 

quản lý, giáo dục, cải tạo tại các 

trại giam, trại tạm giam, nhà tạm 

giữ, trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc gồm: người 

đang chấp hành hình phạt tù, 

người bị áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, người bị tạm 

giữ, tạm giam (đối tượng này tuy 

không thuộc phạm vi của Đề án 

nhưng liên quan đến việc triển 

T 
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khai Đề án tại các trại tạm giam, 

nhà tạm giữ); Nhóm 2 - Những 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý 

của chính quyền địa phương, 

gồm: người đang chấp hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ, 

quản chế, người bị phạt tù được 

hưởng án treo, người được hoãn 

chấp hành án phạt tù, người bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, người mới ra tù 

tái hòa nhập cộng đồng bao gồm 

cả người được tha tù trước thời 

hạn có điều kiện, người được đặc 

xá; Nhóm 3 - Những đối tượng 

do ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội quản lý, gồm: 

người bị áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật, lang thang cơ nhỡ đã được 

đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội. 

Đề án cũng đề ra 10 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp, đó là: 

nâng cao nhận thức, phát huy vai 

trò, trách nhiệm của toàn hệ 

thống chính trị trong PBGDPL 

cho các đối tượng của Đề án; tổ 

chức điều tra, khảo sát, đánh giá 

nhu cầu thông tin về pháp luật 

của từng nhóm đối tượng; tăng 

cường phối hợp về PBGDPL đối 

với các đối tượng của Đề án; gắn 

việc thực hiện Đề án với các hoạt 

động, chương trình có liên quan 

và các đề án khác về PBGDPL 

để đảm bảo sự thống nhất, tiết 

kiệm về nguồn lực thực hiện và 

đạt hiệu quả cao; hoàn thiện 

chính sách, pháp luật có liên 

quan đến công tác PBGDPL 

thuộc phạm vi của Đề án; đổi 

mới nội dung, hình thức 

PBGDPL phù hợp với đặc điểm, 

tính chất của từng nhóm đối 

tượng nhằm trang bị kiến thức 

pháp luật, nâng cao ý thức pháp 

luật cho các đối tượng của Đề 

án; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, PBGDPL trên 

các phương tiện thông tin đại 

chúng; xây dựng và nhân rộng 

các mô hình điểm; hướng hoạt 

động PBGDPL về cơ sở; đảm 

bảo các nguồn lực đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ của công tác 

PBGDPL; tổ chức giám sát, đánh 

giá kết quả thực hiện Đề án và 

tăng cường hợp tác quốc tế trong 

thực hiện Đề án./. 

 

Tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý 

BBT

ây là một trong những 

nội dung được Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 

Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 

thực hiện tại Chỉ thị số 46/CT-

TTg ngày 21/12/2017 về việc 

tăng cường công tác dinh dưỡng 

trong tình hình mới. Cùng với đó 

là các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Đ 
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- Tăng cường lồng ghép các 

chương trình giáo dục thay đổi 

hành vi về dinh dưỡng hợp lý và 

vận động thể lực phù hợp với trẻ 

em, học sinh trong trường học vì 

mục đích phát triển trẻ thơ toàn 

diện. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà 

trường và gia đình để giáo dục, 

hướng dẫn về dinh dưỡng và vận 

động thể lực phù hợp với trẻ em, 

học sinh, đặc biệt là cho nhóm 

tuổi tiền dậy thì và dậy thì. 

- Tổ chức bữa ăn học đường 

bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, 

triển khai chương trình sữa học 

đường, tăng cường vận động thể 

lực cho trẻ em, học sinh; không 

quảng cáo và kinh doanh đồ 

uống có cồn, nước ngọt có ga và 

các thực phẩm không có lợi cho 

sức khỏe trong trường học. 

- Tăng cường phối hợp với 

ngành y tế để theo dõi, giám sát 

tình trạng dinh dưỡng, các can 

thiệp dinh dưỡng và chăm sóc 

sức khỏe cho trẻ em, học sinh 

trong trường học./. 

 

Tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông 

Hải Hà

hằm phòng ngừa, hỗ trợ 

và can thiệp (khi cần 

thiết) đối với học sinh đang gặp 

phải khó khăn về tâm lý trong 

học tập và cuộc sống để tìm 

hướng giải quyết phù hợp, giảm 

thiểu tác động tiêu cực có thể 

xảy ra; góp phần xây dựng môi 

trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện và phòng, 

chống bạo lực học đường, ngày 

18/12/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đã ban hành 

Thông tư số 31/2017/TT-

BGDĐT hướng dẫn thực hiện 

công tác tư vấn tâm lý cho học 

sinh trong trường phổ thông. 

Nội dung tư vấn gồm: tư vấn 

tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn 

nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản 

vị thành niên phù hợp với lứa 

tuổi; tư vấn, giáo dục kỹ năng, 

biện pháp ứng xử văn hóa, 

phòng, chống bạo lực, xâm hại 

và xây dựng môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện; 

tư vấn tăng cường khả năng ứng 

phó, giải quyết vấn đề phát sinh 

trong mối quan hệ gia đình, thầy 

cô, bạn bè và các mối quan hệ xã 

hội khác; tư vấn kỹ năng, 

phương pháp học tập hiệu quả và 

định hướng nghề nghiệp (tùy 

theo cấp học); tham vấn tâm lý 

đối với học sinh gặp khó khăn 

cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết 

kịp thời, giới thiệu, hỗ trợ đưa 

học sinh đến các cơ sở, chuyên 

gia điều trị tâm lý đối với các 

N 
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trường hợp học sinh bị rối loạn 

tâm lý nằm ngoài khả năng tư 

vấn của nhà trường. 

Về hình thức thực hiện, 

Thông tư nêu rõ, xây dựng các 

chuyên đề về tư vấn tâm lý cho 

học sinh và bố trí thành các bài 

giảng riêng hoặc lồng ghép trong 

các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt 

dưới cờ; tổ chức dạy tích hợp các 

nội dung tư vấn tâm lý cho học 

sinh trong các môn học chính 

khóa và hoạt động trải nghiệm, 

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp; tổ chức các buổi nói chuyện 

chuyên đề, hoạt động ngoại 

khóa, câu lạc bộ, diễn đàn về các 

chủ đề liên quan đến nội dung 

cần tư vấn cho học sinh. 

Đồng thời, thiết lập kênh 

thông tin, cung cấp tài liệu, 

thường xuyên trao đổi với cha 

mẹ học sinh về diễn biến tâm lý 

và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ 

cho học sinh; tư vấn, tham vấn 

riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại 

phòng tư vấn; tư vấn trực tuyến 

qua mạng nội bộ, trang thông tin 

điện tử của nhà trường, email, 

mạng xã hội, điện thoại và các 

phương tiện thông tin truyền 

thông khác; phối hợp với các tổ 

chức, cá nhân liên quan tổ chức 

các hoạt động tư vấn tâm lý cho 

học sinh. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 02/02/2018./. 

 

Chế độ, chính sách đối với đối tượng thuộc biên chế của các Đội 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước 

Kim Ngân 

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Thông tư số 298/2017/TT-

BQP ngày 01/12/2017 do Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 

hướng dẫn thực hiện về chế độ, 

chính sách và công tác bảo đảm 

đối với tổ chức, cá nhân làm 

nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ, cụ thể: sĩ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, 

binh sĩ, công nhân, viên chức 

quốc phòng thuộc biên chế của 

các Đội trực tiếp làm nhiệm vụ 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 

trong nước và ngoài nước khi 

trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong 

nước và ngoài nước được hưởng 

chế độ, chính sách theo quy 

định; ngoài chế độ tiền lương, 

phụ cấp và các chế độ khác theo 

quy định, còn được hưởng các 

chế độ sau: 

- Phụ cấp bằng 100% mức 

tiền lương cấp bậc quân hàm 

hoặc ngạch, bậc hiện hưởng 

cộng với phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo, phụ cấp thâm niên vượt 

khung (nếu có) đối với người 

Đ 
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hưởng lương hoặc phụ cấp quân 

hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ 

quan, binh sĩ khi trực tiếp làm 

nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài 

cốt liệt sĩ ở ngoài nước, được 

tính hưởng theo tháng. 

- Phụ cấp khu vực bằng 1,0 so 

với mức lương cơ sở đối với 

người hưởng lương, so với mức 

phụ cấp quân hàm binh nhì đối 

với hạ sĩ quan, binh sĩ, được tính 

hưởng theo tháng khi trực tiếp 

làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước. 

- Phụ cấp trách nhiệm bằng 

0,5 so với mức lương cơ sở đối 

với người hưởng lương, so với 

mức phụ cấp quân hàm binh nhì 

đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, được 

tính hưởng theo tháng kể từ 

tháng được cấp có thẩm quyền 

quyết định trực tiếp làm nhiệm 

vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 

sĩ ở trong nước và ngoài nước. 

- Bồi dưỡng mức 220.000 

đồng/người/ngày đối với những 

ngày trực tiếp làm nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 

trong nước và ngoài nước. Khi 

hưởng chế độ bồi dưỡng, không 

được hưởng chế độ công tác phí. 

- Bồi dưỡng sức khỏe mức 

500.000 đồng/người (không quá 

02 lần/năm). 

- Ăn thêm bằng mức tiền ăn 

cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ 

binh. 

- Hỗ trợ học tiếng Lào, tiếng 

Campuchia mức 500.000 

đồng/người/năm (thời gian 

không quá 03 năm), được cấp 

phát tập trung cho Đội tìm kiếm, 

quy tập ở ngoài nước theo quân 

số thực tế làm nhiệm vụ. 

- Được cấp trang phục chuyên 

dùng bằng hiện vật theo quy 

định. 

- Chi thanh toán viện phí, 

chuyển thương được thực hiện 

theo quy định. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 16/01/2018. Các 

chế độ, chính sách và công tác 

bảo đảm hướng dẫn tại Thông tư 

này được thực hiện kể từ ngày 

10/9/2017./.

 

Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội 

T.H

gày 27/12/2017, Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng 

ban hành Thông tư số 

308/2017/TT-BQP quy định 

tuyển chọn, tuyển dụng vào đội 

ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị 

gọi vào phục vụ tại ngũ trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Thông tư nêu rõ về điều kiện 

dự tuyển như sau: Quân nhân 
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chuyên nghiệp, viên chức quốc 

phòng; cán bộ, công chức, viên 

chức trong biên chế nhà nước và 

người lao động đang làm việc ở 

các cơ quan, tổ chức không 

thuộc biên chế nhà nước; những 

người tốt nghiệp đại học, sau đại 

học có đủ tiêu chuẩn về chính trị, 

phẩm chất đạo đức, trình độ học 

vấn, sức khỏe và tuổi đời; có 

nguyện vọng và khả năng hoạt 

động trong lĩnh vực quân sự thì 

được xem xét tuyển chọn, tuyển 

dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo 

sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại 

ngũ trong Quân đội nhân dân 

Việt Nam. 

Về tuổi đời, quân nhân 

chuyên nghiệp, viên chức quốc 

phòng diện cơ quan Quân lực 

quản lý, có độ tuổi phù hợp với 

từng cấp bậc, chức vụ theo quy 

định của Luật Sĩ quan Quân đội 

nhân dân Việt Nam; trường hợp 

đặc biệt do cấp có thẩm quyền 

quyết định. 

Sinh viên tốt nghiệp đại học, 

không quá 30 tuổi; cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động 

và người có học vị thạc sỹ, bác 

sỹ chuyên khoa 1, không quá 35 

tuổi; người có học vị tiến sỹ, bác 

sỹ chuyên khoa 2 không quá 40 

tuổi. 

Đối tượng đào tạo sĩ quan dự 

bị gọi vào phục vụ tại ngũ là 

những người tốt nghiệp đại học, 

thạc sĩ, bác sỹ chuyên khoa 1 

không quá 30 tuổi; tiến sĩ, bác sỹ 

chuyên khoa 2 không quá 35 

tuổi. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng 

quy định về trình độ học vấn, 

thời gian công tác, tiêu chuẩn 

chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe, hồ 

sơ đăng ký tuyển chọn, tuyển 

dụng… 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10/02/2018 và 

thay thế Quy định tuyển dụng, 

bổ nhiệm vào đội ngũ cán bộ 

Quân đội nhân dân Việt Nam 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 200/2007/QĐ-BQP ngày 

25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

ỏi: Tôi vừa mua lại 

một chiếc xe máy 

nhãn hiệu SH đã được đăng ký 

năm 2017 tại tỉnh Kon Tum. 

Đề nghị cho biết, thủ tục đăng 

ký sang tên xe máy trong cùng 

tỉnh bao gồm những giấy tờ gì? 

(Ông Bùi Anh V, huyện Kon Rẫy). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: Theo quy định tại khoản 1 

Điều 9, Điều 11 Thông tư số 

H 
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15/2014/TT-BCA ngày 

04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về đăng ký 

xe thì tổ chức, cá nhân mua, 

được điều chuyển, cho, tặng xe 

khi đăng ký sang tên xe trong 

cùng tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương phải xuất 

trình một trong những giấy tờ 

sau: 

- Chứng minh nhân dân. 

Trường hợp chưa được cấp 

Chứng minh nhân dân hoặc 

nơi đăng ký thường trú ghi 

trong Chứng minh nhân dân 

không phù hợp với nơi đăng 

ký thường trú ghi trong giấy 

khai đăng ký xe thì xuất trình 

Sổ hộ khẩu. 

- Giấy giới thiệu của thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị công 

tác, kèm theo Giấy chứng 

minh Công an nhân dân; Giấy 

chứng minh Quân đội nhân 

dân (theo quy định của Bộ 

Quốc phòng). Trường hợp 

không có Giấy chứng minh 

Công an nhân dân, Giấy chứng 

minh Quân đội nhân dân thì 

phải có giấy xác nhận của thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị công 

tác. 

- Thẻ học viên, sinh viên 

học theo hệ tập trung từ 02 

năm trở lên của các trường 

trung cấp, cao đẳng, đại học, 

học viện; giấy giới thiệu của 

nhà trường. 

Và nộp hồ sơ gồm: 

- Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 

02 ban hành kèm theo Thông tư 

này). 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. 

- Chứng từ chuyển quyền sở 

hữu xe theo quy định tại khoản 1 

Điều 10 Thông tư này. 

- Chứng từ lệ phí trước bạ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 10 

Thông tư này./. 

 

 

 

 


