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Cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn công chứng 

hay chứng thực để đảm bảo độ an toàn pháp lý 

cho các hợp đồng, giao dịch 

Nguyễn Văn Bảy 

hời gian qua, nhiều 

văn bản pháp luật có 

liên quan đến công chứng, 

chứng thực hợp đồng, văn bản 

thực hiện các quyền của người 

sử dụng đất, nhà ở (gọi tắt là 

hợp đồng, giao dịch) như Luật 

Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở 

năm 2014, Luật Công chứng 

năm 2014 và Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch (gọi 

tắt là Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP) đã tạo điều 

kiện rất thuận lợi cho cá nhân, 

cơ quan, tổ chức trong việc 

công chứng, chứng thực các 

hợp đồng, giao dịch, góp phần 

giảm tải áp lực trong việc thực 

hiện các thủ tục hành chính, 

đảm bảo độ an toàn pháp lý các 

hợp đồng, giao dịch... Tuy 

nhiên, thực tiễn áp dụng pháp 

luật thời gian qua đã phát sinh 

những thắc mắc của cá nhân, tổ 

chức liên quan đến việc công 

chứng, chứng thực hợp đồng, 

giao dịch như: thế nào là công 

chứng? thế nào là chứng thực? 

những loại hợp đồng, giao dịch 

nào thực hiện tại các tổ chức 

hành nghề công chứng, những 

loại hợp đồng, giao dịch nào thì 

thực hiện tại UBND cấp xã; 

yêu cầu công chứng hoặc yêu 

cầu chứng thực hợp đồng, giao 

dịch thì cái nào đảm bảo độ an 

toàn pháp lý hơn hay đối với 

các hợp đồng, văn bản thực 

hiện quyền của người sử dụng 

đất có giá trị lớn, tài sản hình 

thành trong tương lai thì chọn 

công chứng ở các tổ chức hành 

nghề công chứng hay chứng 

thực tại UBND cấp xã... 

Trước hết, phải khẳng định 

công chứng và chứng thực là 

hai việc có những điểm giống 

nhau và khác nhau. Theo quy 

định của Luật Công chứng năm 

2014 thì công chứng là việc 

công chứng viên chứng nhận 

tính xác thực và tính hợp pháp 

của hợp đồng, giao dịch; công 

chứng viên phải chịu trách 

nhiệm về nội dung của hợp 

đồng, giao dịch, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và trước 

người yêu cầu công chứng về 

văn bản công chứng của mình, 

bồi thường thiệt hại do mình 

T 
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gây ra trong quá trình hành 

nghề công chứng nhằm bảo 

đảm an toàn pháp lý cho các 

bên tham gia hợp đồng, giao 

dịch. Như vậy, công chứng viên 

công chứng hợp đồng, giao 

dịch chịu trách nhiệm về nội 

dung công chứng, nếu công 

chứng viên do trình độ năng lực 

kém mà khi công chứng xảy ra 

sai sót, vi phạm dẫn đến hợp 

đồng vô hiệu gây thiệt hại về 

kinh tế cho các bên liên quan 

thì phải bồi thường thiệt hại do 

mình gây ra. Việc bồi thường 

được thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc bởi các quy định của Luật 

Công chứng năm 2014 như: 

"Tổ chức hành nghề công 

chứng phải bồi thường thiệt hại 

cho người yêu cầu công chứng 

và cá nhân, tổ chức khác do lỗi 

mà công chứng viên, nhân viên 

hoặc người phiên dịch là cộng 

tác viên của tổ chức mình gây 

ra trong quá trình công chứng" 

(Khoản 1 Điều 38 Luật Công 

chứng năm 2014). Để có kinh 

phí bồi thường, các tổ chức 

hành nghề công chứng có nghĩa 

vụ mua bảo hiểm trách nhiệm 

nghề nghiệp cho Công chứng 

viên (Khoản 5 Điều 33 Luật 

Công chứng năm 2014). 

Theo quy định tại Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP thì 

chứng thực là việc UBND cấp 

xã chứng thực về thời gian, địa 

điểm giao kết hợp đồng, giao 

dịch; năng lực hành vi dân sự, ý 

chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu 

điểm chỉ của các bên tham gia 

hợp đồng, giao dịch; người yêu 

cầu chứng thực phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về nội dung, 

tính hợp pháp của hợp đồng, 

giao dịch. Như vậy, nếu xảy ra 

thiệt hại, tranh chấp hợp đồng 

hay hợp đồng, giao dịch vô 

hiệu liên quan đến nội dung, 

tính hợp pháp của hợp đồng, 

giao dịch thì các bên liên quan 

tự chịu trách nhiệm về các thiệt 

hại xảy ra. 

Tóm lại, khi thực hiện 

công chứng hợp đồng, giao 

dịch tại các tổ chức hành nghề 

công chứng thì các bên tham 

gia hợp đồng, giao dịch yên 

tâm vì độ an toàn pháp lý, bởi 

các công chứng viên sẽ kiểm 

tra, thẩm định nội dung, tính 

hợp pháp của hợp đồng, giao 

dịch, hạn chế thấp nhất những 

thiệt hại, rủi ro khi công chứng 

hợp đồng, giao dịch. Đồng thời, 

nếu xảy ra thiệt hại do lỗi của 

Công chứng viên, thì các bên 

tham gia hợp đồng giao dịch sẽ 

được bồi thường thiệt hại. 

Chính vì vậy, các cá nhân, tổ 

chức cần nghiên cứu kỹ các 

quy định của pháp luật liên 

quan đến công chứng, chứng 
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thực để thực hiện quyền yêu 

cầu của mình tùy vào tính chất, 

nội dung của hợp đồng, giao 

dịch và nhất là tự bảo vệ mình 

trước các rủi ro pháp lý xảy ra 

khi tham gia hợp đồng giao 

dịch.  

Bên cạnh đó, pháp luật 

cũng quy định rõ việc công 

chứng, chứng thực cụ thể như: 

Luật Đất đai năm 2013 quy 

định hợp đồng chuyển nhượng, 

tặng cho, thế chấp, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất phải được công chứng 

hoặc chứng thực, trừ trường 

hợp kinh doanh bất động sản 

quy định tại Điểm b Khoản 3 

Điều 167 của Luật này; Luật 

Nhà ở năm 2014 quy định 

trường hợp mua bán, tặng cho, 

đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, 

chuyển nhượng hợp đồng mua 

bán nhà ở thương mại thì phải 

thực hiện công chứng, chứng 

thực; tổ chức tặng cho nhà tình 

nghĩa, nhà tình thương; mua bán, 

cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước; mua bán, cho thuê 

mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ 

tái định cư; góp vốn bằng nhà ở 

mà có một bên là tổ chức; cho 

thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy 

quyền quản lý nhà ở theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 122 thì 

không bắt buộc phải công chứng, 

chứng thực hợp đồng, trừ trường 

hợp các bên có nhu cầu. Như 

vậy, theo các quy định của Luật 

Đất đai, Luật Nhà ở nêu trên, cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện các 

quyền của mình đối với quyền 

sử dụng đất, nhà ở được lựa 

chọn công chứng tại các tổ 

chức hành nghề công chứng 

hoặc chứng thực tại UBND cấp 

xã.  

Để góp phần nâng cao 

nhận thức của người dân liên 

quan đến các quy định của pháp 

luật về công chứng, chứng 

thực, các địa phương cần tổ 

chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật để người dân hiểu rõ các 

quy định của pháp luật, để thực 

hiện quyền của mình khi tham 

gia vào các hợp đồng, giao 

dịch, nhất là tự bảo vệ mình 

trước các rủi ro pháp lý có thể 

xảy ra./. 

 

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông nông thôn 

dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 

Hà Trang 

rong những năm vừa 

qua, cùng với sự phát 

triển của hạ tầng giao thông 

nông thôn thì tai nạn giao thông T 
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xảy ra trên địa bàn nông thôn 

trong tỉnh liên tục gia tăng. Tai 

nạn giao thông xảy ra ở khu 

vực nông thôn năm 2014 chiếm 

trên 25% tổng số vụ tai nạn 

giao thông trên địa bàn tỉnh; 

năm 2015 số vụ tai nạn giao 

thông xảy ra ở khu vực nông 

thôn trên địa bàn tỉnh là 16/86 

vụ (chiếm 18,6%), 19 người 

chết, 18 người bị thương, chỉ 

tính riêng tháng 12/2015 là 02 

vụ, 02 người chết, 04 người bị 

thương. Nguyên nhân xác định: 

hệ thống đường giao thông 

nông thôn được đầu tư, mở 

rộng, nâng cấp bê tông hóa 

nhưng còn thiếu hệ thống biển 

báo thiết bị bảo đảm an toàn 

giao thông; tầm nhìn tại các 

điểm giao cắt bị che khuất do 

một số hộ dân tự lấn chiếm, xây 

dựng trái phép các công trình 

dân sinh chưa được xử lý. Bên 

cạnh đó, nguyên nhân chủ yếu 

là do hiểu biết về pháp luật an 

toàn giao thông của người dân 

sinh sống ở khu vực nông thôn 

còn hạn chế, vì vậy khi tham 

gia giao thông người dân chưa 

tự giác chấp hành pháp luật về 

an toàn giao thông, việc sử 

dụng nhiều rượu, bia trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán sẽ 

được dự đoán làm gia tăng tai 

nạn giao thông. 

Thực hiện năm An toàn 

giao thông 2016 với chủ đề 

"Xây dựng văn hóa giao thông 

gắn với nâng cao trách nhiệm, 

siết chặt kỷ cương của người 

thực thi công vụ" với mục tiêu 

"Tính mạng con người là trên 

hết" nhất là bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông khu vực nông 

thôn trên địa bàn tỉnh trong dịp 

Tết Nguyên đán Bính Thân, các 

cấp chính quyền cần đẩy mạnh 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, vận động người dân 

khu vực nông thôn tự giác chấp 

hành pháp luật về an toàn giao 

thông. Không sử dụng đồ uống 

có cồn khi điều khiển phương 

tiện tham gia giao thông, vận 

động mọi người "Đã uống 

rượu, bia không lái xe". 

Các cơ quan chức năng cần 

đầu tư trang bị, hướng dẫn các 

địa phương lắp đặt hệ thống 

biển báo và các điều kiện bảo 

đảm an toàn giao thông nông 

thôn như làm gờ giảm tốc độ từ 

đường liên thôn ra đường 

chính, yêu cầu người dân phát 

quang cây cối, tự tháo dỡ, sửa 

chữa các công trình dân sinh để 

bảo đảm tầm nhìn tại các điểm 

giao cắt trên hệ thống đường 

giao thông nông thôn. 

Các lực lượng chức năng 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, 

xử lý vi phạm ở các tuyến 
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đường giao thông nông thôn 

thường xảy ra tai nạn. Công an 

huyện phối hợp với lực lượng ở 

cơ sở như Công an xã, Đoàn 

Thanh niên, các tổ chức tự quản 

an toàn giao thông tăng cường 

vận động nhân dân chấp hành 

pháp luật về an toàn giao thông; 

điều tra, thống kê những đối 

tượng thường xuyên không 

chấp hành pháp luật về an toàn 

giao thông khi tham gia giao 

thông để có biện pháp giáo 

dục./.

 

Quan tâm bồi thường thiệt hại chính đáng cho người tiêu dùng 

Vĩnh Linh

heo quy định tại Điều 

630 Bộ luật Dân sự 

năm 2005 thì "Cá nhân, pháp 

nhân, chủ thể khác sản xuất, 

kinh doanh không bảo đảm 

chất lượng hàng hóa mà gây 

thiệt hại cho người tiêu dùng 

thì phải bồi thường". Tuy 

nhiên, do nhiều nguyên nhân 

khác nhau mà hiện nay việc bồi 

thường thiệt hại cho người tiêu 

dùng do hàng hóa không đảm 

bảo chất lượng rất ít khi diễn 

ra. Thậm chí có trường hợp 

người tiêu dùng còn bị "vạ lây" 

do lòng tham thái quá và kém 

hiểu biết pháp luật dẫn đến 

phạm tội như vụ việc anh Võ 

Văn Minh ở Tiền Giang đối với 

tập đoàn Tân Hiệp Phát gần đây 

là một minh chứng rõ nét nhất. 

Nước ta đã gia nhập WTO 

và mở cửa thị trường với hầu 

hết các nước trên thế giới nên 

hàng hóa ngày càng đa dạng, có 

nhiều nguồn gốc, xuất xứ khác 

nhau, vì vậy việc bảo vệ người 

tiêu dùng là một yêu cầu hết 

sức cấp thiết trong giai đoạn 

hiện nay. Mặc dù, đã có Luật 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng, Hội Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng… và hệ thống 

văn bản pháp luật về vấn đề 

này đã khá rõ ràng nhưng việc 

thực thi trên thực tế có nhiều 

điểm bất hợp lý, chưa đáp ứng 

được sự trông đợi của người 

tiêu dùng. Trên thị trường hiện 

nay có nhiều sản phẩm của các 

doanh nghiệp trong và ngoài 

nước đưa ra lưu thông, chào 

bán không đảm bảo chất lượng, 

tiêu chuẩn ghi trên nhãn hiệu 

hoặc không đúng như quảng 

cáo. Điều này không những gây 

thiệt hại về tài sản cho người 

tiêu dùng mà còn ảnh hưởng 

đến tính mạng, sức khỏe của họ 

nhưng việc xử lý thì chưa đủ 

sức răn đe và các hành vi vi 

phạm pháp luật vẫn diễn ra 

ngày càng gia tăng nghiêm 

trọng. Minh chứng gần đây 

T 
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nhất là việc trẻ em bị bệnh do 

dùng sữa bị nhiễm melamin, 

trứng gà chứa chất độc, bột đá 

trong bánh trung thu, bìa 

cactong trong dăm bông... 

Có thể khẳng định chế tài, 

quy định pháp luật đã có nhưng 

việc xử lý các hành vi vi phạm 

về lĩnh vực này chưa nghiêm, 

còn buông lỏng trong quản lý, 

việc kiểm tra, giám sát của các 

cơ quan chức năng chưa thật sự 

hiệu quả. Do đó, quyền lợi của 

người tiêu dùng bị thiệt hại 

chưa được bảo vệ một cách 

chính đáng, triệt để theo quy 

định của pháp luật. 

Thiết nghĩ, bảo vệ quyền 

lợi của người tiêu dùng là rất 

quan trọng và cấp bách, vì hàng 

hóa độc hại, kém chất lượng 

hoành hành thì bất cứ ai cũng 

đều có thể trở thành nạn nhân. 

Vì vậy, các cơ quan chức năng 

cần xử lý nghiêm minh các cá 

nhân, doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh cung cấp ra thị 

trường những hàng hóa, sản 

phẩm không đảm bảo chất 

lượng gây thiệt hại cho người 

tiêu dùng. Theo đó, tất cả các 

hành vi gây thiệt hại cho người 

tiêu dùng phải được thụ lý, giải 

quyết bồi thường theo đúng quy 

định của pháp luật, nhẹ thì xử 

lý hành chính, nặng có thể truy 

cứu trách nhiệm hình sự. Đặc 

biệt, quan tâm việc bồi thường 

thiệt hại về dân sự cho người 

tiêu dùng, tuyệt đối không để 

xử lý qua loa, hình thức như 

hiện hay. Điều này còn nhằm 

nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của doanh nghiệp, người 

sản xuất trong việc sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa đảm bảo 

chất lượng góp phần bảo vệ sức 

khỏe, tính mạng cho người tiêu 

dùng./.

 

Cần xử lý triệt để xe dù, bến cóc 

để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Đỗ Văn Nhân

hời gian qua, tình hình 

trật tự an toàn giao 

thông có những diễn biến phức 

tạp, nhất là sự gia tăng nhu cầu 

vận chuyển hành khách, do đó 

đã phát sinh rất nhiều phương 

tiện kinh doanh vận chuyển 

hành khách nhưng vẫn không 

thể đáp ứng nhu cầu của người 

dân, đặc biệt vào các dịp lễ, 

tết... Chính vì vậy, đây là môi 

trường thuận lợi cho xe dù, bến 

cóc xuất hiện hoạt động trái 

phép, đón trả khách dọc đường 

T 
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không đúng quy định, gây mất 

an ninh trật tự, nhiều trường 

hợp các băng nhóm tội phạm 

hoạt động núp bóng dưới dạng 

xe khách để cưỡng đoạt hoặc 

cướp tài sản của hành khách. 

Nhiều xe dù hoạt động trái 

phép cạnh tranh không lành 

mạnh với các xe khách kinh 

doanh hợp pháp, xuất hiện tình 

trạng bảo kê, tranh khách, đánh 

nhau giành địa bàn hoạt động... 

ảnh hưởng rất lớn đến công tác 

quản lý nhà nước. Do đó, việc 

ngăn chặn và xử lý triệt để các 

loại xe dù, bến cóc hoặc các 

phương tiện kinh danh vận tải 

trái phép góp phần quan trọng 

trong việc đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông trong dịp Tết 

Nguyên đán. 

Chính vì vậy lực lượng 

chức năng như Cảnh sát giao 

thông, Thanh tra giao thông, 

chính quyền địa phương cần có 

sự phối hợp để kịp thời xử lý vi 

phạm, nhất là khu vực xung 

quanh bến xe, điểm dừng xe 

buýt, bệnh viện hoặc các 

trường đại học, cao đẳng là 

những khu vực dễ phát sinh xe 

dù, bến cóc. Bên cạnh đó, khi 

phát hiện vi phạm cần xử lý 

nghiêm, kiên quyết phạt không 

cho tồn tại các loại xe vận tải 

hành khách hoạt động không 

đúng quy định, không đúng với 

giấy phép kinh doanh. 

Đồng thời cần tăng cường 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho người dân cần chọn những 

nhà xe uy tín, có chất lượng, 

đảm bảo an toàn, tránh các thiệt 

hại không đáng có khi đi các 

loại xe dù như tốn thời gian, 

phải thay đổi nhiều phương tiện 

vận chuyển trên một chặng 

đường, nhồi nhét khách hoặc có 

thể bị cưỡng đoạt, cướp tài 

sản... Mặt khác, các cơ quan 

chức năng cần thiết lập đường 

dây nóng để tiếp nhận các 

thông tin phản ánh về xe dù, 

bến cóc hoặc xe vận chuyển 

hành khách hoạt động không 

đúng tuyến theo giấy phép kinh 

doanh, không đảm bảo an toàn 

theo quy định hoặc có hành vi 

vi phạm pháp luật... Nhận được 

thông tin phản ánh cần tổ chức 

xác minh, phối hợp xử lý kịp 

thời các vi phạm theo thông tin 

phản ánh, kết quả xử lý phải 

được công khai trên phương 

tiện thông tin đại chúng để giáo 

dục, răn đe, ngăn ngừa hành vi 

vi phạm. 

Có như vậy, mới ngăn 

chặn và đẩy lùi các xe dù, bến 

cóc đang hoạt động bất chấp 

pháp luật có chiều hướng gia 

tăng hiện nay nhằm đảm bảo 

trật tự an toàn cho các hành 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 01/2016 

 
10 

khách, nhất là dịp Tết Nguyên 

đán khi mà nhu cầu đi lại của 

người dân tăng cao./. 

 

Định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân 

tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

năm 2016 trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh

hằm tiếp tục triển khai 

có hiệu quả Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Luật 

Hòa giải ở cơ sở và các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch liên 

quan đến công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL), 

ngày 31/12/2015, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 

3122/KH-UBND về thực hiện 

công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân tại cơ sở, xây 

dựng và thực hiện hương ước, 

quy ước năm 2016 trên địa bàn 

tỉnh. 

Theo đó, Kế hoạch đề ra 05 

nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức 

triển khai thực hiện, cụ thể: (1) 

Công tác PBGDPL gồm: Tổ 

chức quán triệt, phổ biến các luật 

mới do Quốc hội khóa XIII thông 

qua và văn bản pháp luật quan 

trọng khác liên quan tới hoạt 

động và đời sống của tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp và bằng 

hình thức phù hợp với đối 

tượng, địa bàn; Tiếp tục triển 

khai thực hiện Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật và các quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành; Sơ kết, tổng kết, kiểm tra 

công tác PBGDPL thuộc phạm 

vi quản lý…; (2) Công tác hòa 

giải ở cơ sở, gồm: Tiếp tục tổ 

chức thực hiện Luật Hòa giải ở 

cơ sở và các văn bản khác có 

liên quan; Hướng dẫn, tổ chức 

Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 

2016 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 

sơ kết 03 năm triển khai thực 

hiện Luật Hòa giải ở cơ sở…; 

(3) Công tác chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ 

sở; (4) Công tác xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước 

của thôn, làng, ấp, bản, cụm 

dân cư; (5) Công tác xây dựng, 

khai thác và quản lý tủ sách 

pháp luật. 

Ngoài trách nhiệm chung 

trong công tác PBGDPL, Kế 

hoạch còn nêu rõ nhiệm vụ cụ 

thể cho các cơ quan có liên 

quan trong triển khai thực hiện, 

đồng thời yêu cầu các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố căn cứ Kế 

N 
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hoạch này xây dựng Kế hoạch 

và tổ chức thực hiện phù hợp 

với tình hình thực tế của cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình. 

Giao Sở Tư pháp tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức thực hiện công 

tác PBGDPL theo đúng Kế 

hoạch chung của tỉnh./. 
 

Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân 

và Lễ hội xuân năm 2016 

Hoa Huệ 

hằm đảm bảo giao 

thông thông suốt, đáp 

ứng nhu cầu đi lại thuận tiện và 

an toàn cho nhân dân, ngày 

22/12/2015, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 3031/KH-

UBND tổ chức đợt hoạt động 

cao điểm đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông (ATGT) Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán 

Bính Thân và Lễ hội xuân năm 

2016 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Kế hoạch đề ra các hoạt 

động chủ yếu sau: (1) Đẩy 

mạnh phổ biến, giáo dục pháp 

luật về trật tự, ATGT, nâng cao 

ý thức tự giác chấp hành pháp 

luật của người tham gia giao 

thông; (2) Tăng cường năng lực 

phương tiện vận tải, đảm bảo 

an toàn kỹ thuật để phục vụ nhu 

cầu đi lại cho người dân được 

thuận lợi nhất; (3) Tăng cường 

tuần tra, kiểm soát nhằm kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm 

đối với các phương tiện tham 

gia giao thông có hành vi vi 

phạm về trật tự, ATGT; (4) 

Kiểm tra an toàn kết cấu hạ 

tầng giao thông, rà soát cọc 

tiêu, biển báo để sửa chữa, bổ 

sung kịp thời; (5) Kiểm tra việc 

thực hiện các biện pháp đảm 

bảo ATGT đối với các công 

trình đang thi công, yêu cầu 

phải hoàn trả mặt đường để 

đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện đi lại, không để ùn 

tắc giao thông, mất ATGT do 

thi công công trình; (6) Tăng 

cường quản lý an toàn đường 

thủy nội địa tại các bến đò 

ngang, các điểm du lịch, lễ hội; 

cương quyết đình chỉ các bến 

đò hoạt động trái phép, phương 

tiện thủy không đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, không có dụng 

cụ cứu sinh; (7) Chủ động triển 

khai các biện pháp ngăn chặn 

tình trạng đua xe trái phép, 

chạy quá tốc độ, rú ga trong 

khu vực đô thị và tăng cường 

các biện pháp thích hợp để hạn 

N 
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chế tai nạn giao thông ở khu 

vực nông thôn và các đường 

liên thôn, liên xã. 

Kế hoạch cũng phân công 

các nhiệm vụ cụ thể cho Công 

an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, 

Sở Y tế, các sở, ban, ngành, 

đơn vị liên quan, UBND các 

huyện, thành phố trong tổ chức 

triển khai thực hiện./. 

 

Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, 

giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện 

Quỳnh Nhi 

gày 25/12/2015, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 53/2015/QĐ-

UBND về quy định chế độ hỗ 

trợ đối với cán bộ theo dõi, 

quản lý, giúp đỡ người nghiện 

ma túy cai nghiện; mức đóng 

góp và chế độ miễn, giảm, hỗ 

trợ đối với người nghiện ma túy 

cai nghiện tự nguyện tại cơ sở 

cai nghiện, cai nghiện tại gia 

đình và cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh. 

Tại Quyết định quy định 

định mức số cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ là 01 cán bộ theo dõi, 

quản lý, giúp đỡ trực tiếp 04 

người nghiện ma túy thực hiện 

cai nghiện tại gia đình và cộng 

đồng. Cứ thêm từ 01 - 04 người 

nghiện ma túy thực hiện cai 

nghiện thì thêm 01 cán bộ theo 

dõi, quản lý, giúp đỡ trực tiếp 

người nghiện ma túy cai nghiện 

tại gia đình và cộng đồng. 

Mức chi hỗ trợ cho cán bộ 

thôn (hoặc tổ dân phố) là thành 

viên của Tổ công tác cai nghiện 

ma túy xã, phường, thị trấn 

được phân công theo dõi, quản 

lý, giúp đỡ trực tiếp người 

nghiện ma túy cai nghiện trong 

thời gian cai nghiện, cụ thể: xã 

có phụ cấp khu vực với hệ số 

0,2 thì mức hỗ trợ là 70.000 

đồng/người/tháng; hệ số 0,3 thì 

mức hỗ trợ là 150.000 

đồng/người/tháng; hệ số 0,4 thì 

mức hỗ trợ là 200.000 

đồng/người/tháng; hệ số 0,5 thì 

mức hỗ trợ là 250.000 

đồng/người/tháng; hệ số 0,7 thì 

mức hỗ trợ là 350.000 

đồng/người/tháng. 

Ngoài ra, Quyết định quy 

định cụ thể các khoản đóng góp 

và chế độ miễn, giảm đối với 

người tự nguyện chữa trị, cai 

nghiện tại trung tâm; người 

nghiện ma túy cai nghiện tại 

cộng đồng; người nghiện ma 

túy cai nghiện tự nguyện tại gia 

đình và cộng đồng. 

N 
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Theo đó, UBND tỉnh giao 

trách nhiệm của cơ quan quản 

lý, cụ thể: Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội giám 

sát, hướng dẫn UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị 

có liên quan thực hiện quy định 

này và các quy định pháp luật 

có liên quan; Sở Tài chính phối 

hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội trong việc 

hướng dẫn, kiểm tra việc quản 

lý sử dụng kinh phí thực hiện 

chi hỗ trợ, miễn, giảm chi phí 

chữa trị, cai nghiện cho các đối 

tượng nghiện ma túy theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà 

nước; UBND huyện, thành phố 

có trách nhiệm phối hợp với 

các cơ quan liên quan hướng 

dẫn UBND cấp xã có người 

nghiện ma túy thành lập Tổ 

công tác cai nghiện ma túy theo 

quy định... 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành sau 10 ngày ký ban 

hành và thay thế Quyết định số 

39/2013/QĐ-UBND ngày 

18/9/2013 của UBND tỉnh Kon 

Tum./. 

 

Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Kim Ngân 

gày 22/12/2015, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 50/2015/QĐ-

UBND về quy chế phối hợp 

trong quản lý Nhà nước đối với 

công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính 

(XLVPHC) trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Quy chế này quy định 

nguyên tắc, nội dung, hình thức 

và trách nhiệm phối hợp giữa 

các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong quản lý Nhà 

nước đối với công tác thi hành 

pháp luật về XLVPHC trên địa 

bàn tỉnh. 

Về đối tượng áp dụng: cơ 

quan thực hiện chức năng quản 

lý Nhà nước trong công tác thi 

hành pháp luật về XLVPHC; 

cơ quan quản lý, sử dụng người 

có thẩm quyền XLVPHC; 

người có thẩm quyền 

XLVPHC; các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân có liên quan đến 

công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC. 

Về nội dung phối hợp: tổ 

chức thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật và phổ biến, 

giáo dục pháp luật về 

XLVPHC; thực hiện giải quyết, 

xử lý các vụ việc vi phạm hành 

N 
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chính; công bố công khai trên 

các phương tiện thông tin đại 

chúng việc xử phạt đối với cá 

nhân, tổ chức vi phạm hành 

chính; kiểm tra, thanh tra việc 

thi hành pháp luật về 

XLVPHC; cung cấp, tiếp nhận, 

cập nhật thông tin và thực hiện 

thống kê về XLVPHC; xây 

dựng báo cáo công tác thi hành 

pháp luật về XLVPHC. 

Về hình thức phối hợp: 

trao đổi ý kiến bằng văn bản; 

cung cấp thông tin, tài liệu có 

liên quan đến công tác 

XLVPHC theo yêu cầu của cơ 

quan chủ trì, cơ quan phối hợp; 

tổ chức, tham gia họp liên 

ngành; hội nghị sơ kết, tổng 

kết; thành lập, tham gia các 

đoàn kiểm tra liên ngành việc 

thi hành pháp luật về 

XLVPHC; tham gia triển khai 

các biện pháp thực hiện quyết 

định cưỡng chế xử phạt vi 

phạm hành chính; các hình thức 

khác phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Quyết định cũng quy định 

cụ thể trách nhiệm phối hợp 

trong quản lý Nhà nước đối với 

công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC, trong đó Sở Tư pháp 

có trách nhiệm theo dõi, hướng 

dẫn, đôn đốc các cấp, các 

ngành trong việc thực hiện 

công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC và tổng hợp báo cáo, 

đề xuất việc xử lý, tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện công 

tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 

ký./.

 

Thành lập mới các thôn 

thuộc thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy 

  P.T 

gày 10/12/2015, tại kỳ 

họp thứ 11, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa X đã thông 

qua Nghị quyết số 33/NQ-

HĐND về thành lập mới các 

thôn thuộc thành phố Kon Tum 

và huyện Sa Thầy, cụ thể: 

(1) Thành lập thôn Đak 

Krăk thuộc xã Hòa Bình, thành 

phố Kon Tum: diện tích tự 

nhiên 241,01 ha, dân số 73 hộ 

(381 khẩu), hướng Đông giáp 

xã Chư Hreng, hướng Tây giáp 

thôn 1 xã Hòa Bình, hướng 

Nam giáp thôn 4 xã Hòa Bình, 

hướng Bắc giáp phường Trần 

Hưng Đạo và xã Chư Hreng. 

N 
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(2) Thành lập thôn Ia Lân, 

thôn Ia Mang, thôn Ia Bong, 

thôn Ia Rên, thôn Ia Tri thuộc 

xã Mô Rai, huyện Sa Thầy: 

- Thành lập thôn Ia Lân 

trên cơ sở Đội 1 và Đội 2 

(thuộc Công ty 78, Binh đoàn 

15 Bộ Quốc phòng), diện tích 

tự nhiên 468,95 ha, dân số 89 

hộ (308 khẩu), các hướng 

Đông, Tây, Nam giáp đất sản 

xuất Công ty 78, hướng Bắc 

giáp làng Le. 

- Thành lập thôn Ia Mang 

trên cơ sở Đội 6 và Đội 7 

(thuộc Công ty 78), diện tích tự 

nhiên 708,26 ha, dân số 125 hộ 

(386 khẩu), các hướng Đông, 

Tây, Nam, Bắc giáp đất sản 

xuất Công ty 78. 

- Thành lập thôn Ia Bong 

trên cơ sở Đội 4 và khu dân cư 

công nhân Nhà máy Chế biến 

mủ cao su (thuộc Công ty 78), 

diện tích tự nhiên 443,76 ha, 

dân số 68 hộ (240 khẩu), các 

hướng Đông, Tây, Nam giáp 

đất sản xuất Công ty 78, hướng 

Bắc giáp làng Tang và làng 

Kênh. 

- Thành lập thôn Ia Rên 

trên cơ sở Đội 5 và Đội 9 

(thuộc Công ty 78), diện tích tự 

nhiên 767 ha, dân số 137 hộ 

(590 khẩu), các hướng Đông, 

Tây, Nam giáp đất sản xuất 

Công ty 78, hướng Bắc giáp 

làng Le. 

- Thành lập thôn Ia Tri trên 

cơ sở Đội 3 và Đội 10 (thuộc 

Công ty 78), diện tích tự nhiên 

610,24 ha, dân số 118 hộ (433 

khẩu), các hướng Đông, Tây, 

Nam, Bắc giáp đất sản xuất 

Công ty 78./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh các hành vi tiêu cực, 

nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ 

Hải Hà 

ua thông tin dư luận 

phản ánh, trong thời 

gian qua, tại một số cơ quan 

hành chính trên địa bàn tỉnh 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ chậm trễ, 

làm ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; 

để chấn chỉnh tình trạng trên, 

ngày 26/11/2015, UBND tỉnh 

đã ban hành Văn bản số 

2766/UBND-KTN về việc chấn 

chỉnh các hành vi tiêu cực, 

nhũng nhiễu trong việc tiếp 

nhận và xử lý hồ sơ. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thành phố: 

Q 
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- Có biện pháp chấn chỉnh 

ngay tình trạng tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ giải quyết công việc 

chậm trễ tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương; 

- Công bố công khai, minh 

bạch quy trình thủ tục, trình tự 

hồ sơ tại bộ phận một cửa 

(hoặc bộ phận tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ) của cơ quan, đơn vị, địa 

phương để các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân đến liên hệ tiện 

theo dõi và thực hiện; 

- Công bố đường dây nóng 

của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

địa phương để các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể 

liên hệ, phản ánh các hành vi 

tiêu cực, nhũng nhiễu; đồng 

thời, có biện pháp xử lý nghiêm 

đối với các hành vi tiêu cực, 

nhũng nhiễu trong việc tiếp 

nhận và xử lý hồ sơ tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương (nếu có)./. 

 

 

Quy định mới về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 

Hoa Huệ

gày 19/11/2015, Thủ 

tướng Chính phủ vừa 

ký ban hành Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg về chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 2016 - 

2020. Quyết định này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 

05/01/2016. Các nội dung quy 

định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết 

định này được thực hiện từ 

ngày 01/01/2016. 

Theo đó, chuẩn hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình áp dụng cho giai 

đoạn 2016 - 2020 được quy 

định như sau:  

- Hộ nghèo: Khu vực nông 

thôn: là hộ đáp ứng một trong 

hai tiêu chí sau: (1) có thu nhập 

bình quân đầu người/tháng từ 

đủ 700.000 đồng trở xuống; (2) 

có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 700.000 đồng 

đến 1.000.000 đồng và thiếu 

hụt từ 03 chỉ số đo lường mức 

độ thiếu hụt tiếp cận các dịch 

vụ xã hội cơ bản trở lên; Khu 

vực thành thị: là hộ đáp ứng 

một trong hai tiêu chí sau: (1) 

có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng từ đủ 900.000 

đồng trở xuống; (2) có thu nhập 

bình quân đầu người/tháng trên 

900.000 đồng đến 

1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 

03 chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản trở lên. 

N 
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- Hộ cận nghèo: Khu vực 

nông thôn: là hộ có thu nhập 

bình quân đầu người/tháng trên 

700.000 đồng đến 1.000.000 

đồng và thiếu hụt dưới 03 

chỉ số đo lường mức độ thiếu 

hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội 

cơ bản; Khu vực thành thị: là 

hộ có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 900.000 đồng 

đến 1.300.000 đồng và thiếu 

hụt dưới 03 chỉ số đo lường 

mức độ thiếu hụt tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản. 

- Hộ có mức sống trung 

bình: Khu vực nông thôn: là hộ 

có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng trên 1.000.000 

đồng đến 1.500.000 đồng; Khu 

vực thành thị: là hộ có thu nhập 

bình quân đầu người/tháng trên 

1.300.000 đồng đến 1.950.000 

đồng./.

 

Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

Kim Ngân

gày 15/12/2015, 

Chính phủ ban hành 

Nghị định số 129/2015/NĐ-CP 

quy định về thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân 

(CAND). Nghị định này có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/02/2016. 

Đối tượng tuyển chọn là 

công dân nam trong độ tuổi gọi 

nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ 

quân sự theo quy định của Luật 

Nghĩa vụ quân sự. Công dân nữ 

trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã 

đăng ký nghĩa vụ quân sự theo 

quy định của Luật Nghĩa vụ 

quân sự, có trình độ chuyên 

môn phù hợp với yêu cầu của 

CAND, nếu tự nguyện và 

CAND có nhu cầu thì được 

xem xét, tuyển chọn thực hiện 

nghĩa vụ tham gia CAND. 

Thời gian thực hiện nghĩa 

vụ tham gia CAND là ba năm. 

Thời gian thực hiện nghĩa vụ 

được tính từ ngày giao nhận 

công dân; trong trường hợp 

không giao nhận tập trung thì 

tính từ ngày đơn vị CAND tiếp 

nhận đến khi được cấp có thẩm 

quyền quyết định xuất ngũ. 

Thời gian đào ngũ, thời gian 

chấp hành hình phạt tù không 

được tính vào thời gian thực 

hiện nghĩa vụ tham gia CAND. 

Công dân được tuyển chọn 

thực hiện nghĩa vụ tham gia 

CAND khi có đủ các tiêu 

chuẩn sau đây: (1) Có lý lịch rõ 

ràng; (2) Nghiêm chỉnh chấp 

hành đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; không có tiền án, 

tiền sự, không bị truy cứu trách 

N 
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nhiệm hình sự, quản chế, không 

trong thời gian bị áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn hoặc đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt 

buộc; có phẩm chất, đạo đức tư 

cách tốt, được quần chúng nhân 

dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, 

công tác tín nhiệm; (3) Bảo 

đảm tiêu chuẩn chính trị của 

cán bộ, chiến sĩ CAND theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ 

Công an; (4) Tốt nghiệp trung 

học phổ thông. Các xã miền 

núi, hải đảo, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn được tuyển công 

dân tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Ưu tiên tuyển chọn công dân đã 

tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở 

lên, có chuyên môn cần thiết 

cho công tác, chiến đấu của 

CAND; (5) Thể hình cân đối, 

không dị hình, dị dạng và đáp 

ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để 

thực hiện nghĩa vụ tham gia 

CAND theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Công an./. 

 

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm  

cho người lao động bị thu hồi đất 

Lệ Quỳnh 

gày 10/12/2015, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 63/2015/QĐ-

TTg về chính sách hỗ trợ đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm 

cho người lao động bị thu hồi 

đất. 

Đối tượng áp dụng là 

người lao động bị thu hồi đất 

gồm: (1) Người lao động thuộc 

hộ gia đình, cá nhân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp theo quy 

định tại các Điểm a, b, c và d 

Khoản 1 Điều 19 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP (trừ trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân là cán 

bộ, công nhân viên của nông 

trường quốc doanh, lâm trường 

quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ 

mất sức lao động, thôi việc 

được hưởng trợ cấp) khi Nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp 

mà được bồi thường bằng tiền 

đối với diện tích đất nông 

nghiệp thu hồi; (2) Người lao 

động thuộc hộ gia đình, cá nhân 

khi Nhà nước thu hồi đất ở kết 

hợp kinh doanh, dịch vụ mà 

phải di chuyển chỗ ở. 

Theo đó, các đối tượng nêu 

trên bị thu hồi đất nếu có nhu 

cầu đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm và trong độ tuổi lao 

động sẽ được hưởng các chính 

sách về hỗ trợ đào tạo nghề và 

giải quyết việc làm như sau:  

N 
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Người lao động bị thu hồi 

đất tham gia đào tạo nghề được 

hỗ trợ đối với đào tạo trình độ 

sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng thì 

được hỗ trợ theo quy định tại 

Quyết định số 46/2015/QĐ-

TTg ngày 28/9/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 03 tháng; Đối với 

đào tạo trình độ trung cấp, cao 

đẳng thì được hỗ trợ học phí 

cho một khóa học. Mức học phí 

được hỗ trợ bằng mức thu học 

phí thực tế của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp nhưng tối đa 

không quá mức trần học phí đối 

với cơ sở giáo dục công lập 

theo quy định của pháp luật. 

Kinh phí hỗ trợ được hỗ trợ từ 

kinh phí đào tạo, chuyển đổi 

nghề, tìm kiếm việc làm trong 

phương án đào tạo, chuyển đổi 

nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm 

và được tính trong tổng kinh 

phí của dự án đầu tư hoặc 

phương án bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư được duyệt; Hỗ trợ 

vay vốn theo quy định của 

chính sách tín dụng đối với học 

sinh, sinh viên. 

Người lao động bị thu hồi 

đất được tư vấn, định hướng 

nghề nghiệp và giới thiệu việc 

làm miễn phí tại các Trung tâm 

dịch vụ việc làm; vay vốn ưu 

đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm 

theo quy định của pháp luật.  

Người lao động bị thu hồi 

đất nông nghiệp đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng được 

hỗ trợ theo quy định tại Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và Quỹ quốc gia về việc làm. 

Người lao động bị thu hồi đất 

kinh doanh đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng được hỗ 

trợ như người lao động bị thu 

hồi đất nông nghiệp. Kinh phí 

hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng được bố trí từ 

kinh phí đào tạo, chuyển đổi 

nghề, tìm kiếm việc làm trong 

phương án đào tạo, chuyển đổi 

nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm 

và được tính trong tổng kinh 

phí của dự án đầu tư hoặc 

phương án bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư được duyệt. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/02/2016, 

Quyết định số 52/2012/QĐ-

TTg ngày 16/11/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ giải quyết việc làm và 

đào tạo nghề cho người lao 

động bị thu hồi đất nông nghiệp 

hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành./.
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Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em 2016 - 2020 

N.Q 

gày 22/12/2015, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 2361/QĐ-

TTg phê duyệt Chương trình 

bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 

2020 (gọi tắt là Chương trình) 

với mục tiêu là mọi trẻ em đều 

được bảo vệ để giảm nguy cơ 

rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; chú 

trọng bảo vệ trẻ em để không bị 

xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt đều được trợ giúp, 

chăm sóc để phục hồi, hòa nhập 

cộng đồng và có cơ hội phát 

triển. 

Theo đó, Chương trình 

phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt xuống còn 

5% trên tổng số trẻ em. Giảm 

tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm 

hại. Trẻ em có nguy cơ rơi vào 

hoàn cảnh đặc biệt được quản 

lý và có các biện pháp can 

thiệp, trợ giúp kịp thời; 90% trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt được 

trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, 

hòa nhập cộng đồng và có cơ 

hội phát triển.  

Để đạt được mục tiêu trên, 

Chương trình sẽ thực hiện 

truyền thông, giáo dục, vận 

động xã hội nâng cao nhận 

thức, kiến thức và kỹ năng bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em cho chính 

quyền các cấp, các tổ chức, gia 

đình, nhà trường, cộng đồng xã 

hội và bản thân trẻ em; củng cố 

hệ thống tổ chức, nhân lực và 

nâng cao năng lực đội ngũ công 

chức, viên chức, cộng tác viên 

làm công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em; phát triển hệ thống cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

chuyên nghiệp, có đủ điều kiện 

đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ 

của mọi trẻ em; xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống theo dõi, giám 

sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình; nâng cao năng lực, hoàn 

thiện thể chế về bảo vệ trẻ em 

trong quá trình tố tụng và xử lý 

vi phạm hành chính. 

Đối tượng Chương trình 

hướng tới là trẻ em, ưu tiên trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em dân tộc thiểu số, trẻ em ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn và đặc biệt khó 

khăn trên phạm vi toàn quốc. 

Để thực hiện có hiệu quả, 

Chương trình cũng đề ra các 

nhiệm vụ và giải pháp thực 

hiện, đó là: tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền đối với công tác bảo vệ 

trẻ em; đẩy mạnh thông tin, 

truyền thông, giáo dục, vận 

động xã hội nhằm nâng cao 

N 
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nhận thức, thay đổi hành vi về 

bảo vệ trẻ em của chính quyền 

các cấp, các tổ chức, gia đình, 

nhà trường, cộng đồng xã hội 

và trẻ em; tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em hàng năm, 

giữa kỳ và cuối kỳ; phát hiện 

và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm quyền trẻ em; huy động 

sự tham gia của các cơ quan, 

các tổ chức xã hội, các doanh 

nghiệp cho việc thực hiện 

Chương trình; tăng cường hợp 

tác quốc tế nhằm tranh thủ 

nguồn lực, kinh nghiệm về bảo 

vệ trẻ em./. 
 

Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ 

khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch 

P.T

ây là một trong những 

nội dung được quy 

định tại 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. 

Theo đó, Nghị định quy 

định về xuất trình, nộp giấy tờ 

khi đăng ký hộ tịch, cấp bản 

sao trích lục hộ tịch như sau: 

- Người yêu cầu đăng ký 

hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ 

tịch xuất trình bản chính một 

trong các giấy tờ là hộ chiếu, 

chứng minh nhân dân, thẻ căn 

cước công dân hoặc giấy tờ 

khác có dán ảnh và thông tin cá 

nhân do cơ quan có thẩm quyền 

cấp, còn giá trị sử dụng để 

chứng minh về nhân thân. 

Trong giai đoạn chuyển tiếp, 

người yêu cầu đăng ký hộ tịch 

phải xuất trình giấy tờ chứng 

minh nơi cư trú. 

- Người yêu cầu đăng ký 

khai sinh phải nộp bản chính 

Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ 

thay Giấy chứng sinh theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 16 Luật 

Hộ tịch; đăng ký khai tử phải 

nộp bản chính Giấy báo tử hoặc 

giấy tờ thay Giấy báo tử theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 34 

Luật Hộ tịch và Khoản 2 Điều 

4 Nghị định này; đăng ký kết 

hôn phải nộp bản chính Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân 

theo quy định tại Mục 3 

Chương III Nghị định này. 

- Giấy tờ bằng tiếng nước 

ngoài sử dụng để đăng ký hộ 

tịch tại Việt Nam phải được 

dịch ra tiếng Việt và công 

chứng bản dịch hoặc chứng 

thực chữ ký người dịch theo 

quy định của pháp luật. 

Đ 
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- Giấy tờ do cơ quan có 

thẩm quyền của nước có chung 

đường biên giới với Việt Nam 

lập, cấp, xác nhận sử dụng để 

đăng ký hộ tịch theo quy định 

tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 

Luật Hộ tịch được miễn hợp 

pháp hóa lãnh sự; dịch ra tiếng 

Việt và có cam kết của người 

dịch về việc dịch đúng nội 

dung. 

- Bản sao giấy tờ trong hồ 

sơ đăng ký hộ tịch là bản sao 

được cấp từ sổ gốc hoặc chứng 

thực từ bản chính theo quy định 

của pháp luật; trường hợp 

người yêu cầu nộp bản sao 

không được chứng thực thì phải 

xuất trình bản chính để đối 

chiếu. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

01/01/2016./. 

 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 

Quỳnh Nhi 

gày 25/12/2015, 

Chính phủ ban hành 

Nghị định số 132/2015/NĐ-CP 

về quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường thủy nội địa. 

Theo Nghị định, thời hiệu 

xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông 

đường thủy nội địa là 01 năm. 

Đối với hành vi vi phạm hành 

chính về xây dựng công trình 

thuộc kết cấu hạ tầng giao 

thông đường thủy nội địa, thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành 

chính là 02 năm. 

Nghị định này bổ sung một 

số quy định xử lý các hành vi vi 

phạm như: Hành vi khai thác 

phương tiện quá niên hạn sử 

dụng theo quy định; không có 

hoặc không làm thủ tục xác 

nhận hàng năm giấy chứng 

nhận an ninh cho cảng thủy nội 

địa tiếp nhận phương tiện thủy 

nước ngoài hoặc không thực 

hiện kế hoạch an ninh cảng 

thủy nội địa tiếp nhận phương 

tiện thủy nước ngoài đã được 

phê duyệt theo quy định; hành 

vi sử dụng phương tiện thủy 

nội địa vận tải khách du lịch mà 

không có biển hiệu theo quy 

định; hành vi không có sổ nhật 

ký của phương tiện theo quy 

định; hành vi chở quá số người 

được phép chở trên phương tiện 

nhà hàng nổi, khách sạn nổi, 

phương tiện lưu trú ngủ đêm… 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 01/2016 

 
23 

Nghị định quy định hành vi 

khai thác phương tiện quá niên 

hạn sử dụng theo quy định sẽ bị 

xử phạt như sau: Phạt tiền từ 

45.000.000 đồng đến 

55.000.000 đồng đối với 

phương tiện chở hàng nguy 

hiểm, chở dầu, chở xô khí hóa 

lỏng, tàu đệm khí; phạt từ 

55.000.000 đồng đến 

65.000.000 đồng đối với tàu 

khách có sức chở trên 12 người 

mà không phải là tàu thủy lưu 

trú du lịch ngủ đêm, khách sạn 

nổi, nhà hàng nổi, tàu đệm khí; 

phạt từ 65.000.000 đồng  đến 

75.000.000 đồng đối với tàu 

thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, 

nhà hàng nổi, khách sạn nổi. 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt 

tiền từ 50.000 đồng đến 

100.000 đồng đối với hành vi 

không báo kịp thời cho cơ quan 

Công an hoặc UBND địa 

phương nơi gần nhất khi xảy ra 

tai nạn giao thông đường thủy 

nội địa; phạt tiền từ 100.000 

đồng đến 200.000 đồng đối với 

hành vi của người gây tai nạn 

khi không có mặt đúng thời 

gian triệu tập của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, cung cấp 

không đầy đủ tài liệu, vật 

chứng liên quan đến tai nạn; 

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm như 

không bảo vệ hoặc làm thay đổi 

dấu vết, vật chứng liên quan 

đến tai nạn hay không cung cấp 

tài liệu, vật chứng liên quan 

đến tai nạn; Phạt tiền từ 

4.000.000 đồng đến 6.000.000 

đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm như không 

tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi 

có điều kiện hoặc tham gia 

nhưng không chấp hành hiệu 

lệnh của người chỉ huy hiện 

trường hay gây mất trật tự, cản 

trở việc cứu nạn, xử lý tai nạn... 

Phạt tiền từ 3.000.000 

đồng đến 5.000.000 đồng đối 

với hành vi vận tải hàng hóa 

nguy hiểm không chấp hành 

quy định về an toàn phòng, 

chống cháy, nổ, độc hại ghi 

trong giấy phép; phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với hành vi vận tải 

hàng hóa nguy hiểm có một 

trong các vi phạm như không 

trang bị phương tiện, dụng cụ 

phòng, chống cháy, nổ, độc hại 

hoặc không có kế hoạch ứng 

cứu ô nhiễm dầu, ô nhiễm chất 

lỏng độc hại khi vận tải xăng, 

dầu, chất lỏng độc hại... 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/7/2016. 

Nghị định này bãi bỏ những 

quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính liên quan đến lĩnh 

vực giao thông đường thủy nội 
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địa tại Nghị định số 

93/2013/NĐ-CP ngày 

20/8/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông 

hàng hải, đường thủy nội địa/. 
 

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên 

Hải Hà 

gày 16/11/2015, Thủ 

tướng Chính phủ vừa 

ban hành Quyết định 

số 57/2015/QĐ-TTg về chính 

sách đối với hoạt động tình 

nguyện của thanh niên. 

Theo đó, đối tượng áp 

dụng của Quyết định này là 

thanh niên Việt Nam đang sinh 

sống, lao động và học tập trên 

lãnh thổ Việt Nam, có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ theo quy 

định của pháp luật tham gia 

hoạt động tình nguyện; cơ 

quan, tổ chức và cá nhân liên 

quan đến hoạt động tình 

nguyện của thanh niên. 

Cũng theo Quyết định, 

hoạt động tình nguyện của 

thanh niên bao gồm hoạt động 

tình nguyện thực hiện các 

chương trình, đề án, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc từ 24 tháng trở lên 

được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; hoạt động tình nguyện vì 

cộng đồng và xã hội do Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh hoặc các tổ chức khác 

của thanh niên tổ chức. 

Về chính sách đối với hoạt 

động tình nguyện của thanh 

niên thực hiện chương trình, đề 

án, dự án: trong quá trình thực 

hiện chương trình, đề án, dự án, 

thanh niên được ký hợp đồng 

lao động làm việc theo quy 

định của pháp luật; được đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến 

thức và các kỹ năng cần thiết 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 

giao...; sau khi kết thúc chương 

trình, đề án, dự án, thanh niên 

được ưu tiên xét duyệt để 

hưởng chính sách về định cư, 

tái định cư ở các vùng kinh tế 

mới, làng thanh niên lập 

nghiệp, đảo thanh niên; được 

hỗ trợ một lần bằng một nửa 

tiền lương tháng hiện hưởng 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ 

được giao... 

Về chính sách đối với hoạt 

động tình nguyện của thanh 

niên vì cộng đồng, xã hội: trong 

quá trình tham gia hoạt động 

tình nguyện, thanh niên được 

tập huấn, bồi dưỡng về kiến 

thức, nghiệp vụ và kỹ năng 

hoạt động tình nguyện; thanh 

N 
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niên có tham gia đóng bảo hiểm 

xã hội và bảo hiểm y tế thì 

được hưởng chế độ theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế...; sau khi 

kết thúc hoạt động tình nguyện, 

thanh niên được hưởng chính 

sách hỗ trợ đào tạo nghề và tạo 

việc làm theo quy định của 

pháp luật; được xem xét, ưu 

tiên tuyển chọn tham gia các 

chương trình, đề án, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc nếu hoạt động tình 

nguyện từ 03 tháng trở lên... 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

01/01/2016./. 

 

Quy định chế độ đối với người được điều động, huy động 

tham gia phòng cháy, chữa cháy 

N.Q 

gày 10/12/2015, Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Công an, 

Bộ Tài chính ban hành Thông 

tư liên tịch số 52/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BCA-BTC hướng 

dẫn chế độ đối với người được 

điều động, huy động trực tiếp 

chữa cháy, phục vụ chữa cháy 

và cán bộ, đội viên đội dân 

phòng, đội phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở, chuyên ngành tham 

gia huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa 

cháy. 

Theo đó, người được điều 

động, huy động trực tiếp chữa 

cháy và phục vụ chữa cháy bị 

thương sẽ được thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh. 

Đồng thời, người đang tham gia 

bảo hiểm xã hội (BHXH) bị 

thương được cơ quan BHXH 

chi trả trợ cấp 1 lần hoặc trợ 

cấp hàng tháng tính theo mức 

suy giảm khả năng lao động và 

số năm đã đóng BHXH theo 

quy định của pháp luật về 

BHXH. Người chưa tham gia 

BHXH bắt buộc, người đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp 

BHXH hàng tháng, người đã 

hưởng BHXH một lần được 

đơn vị quản lý trực tiếp chi trả 

trợ cấp 1 lần (trừ khoản trợ cấp 

tính theo số năm đã đóng 

BHXH) nếu bị suy giảm khả 

năng lao động từ 5% - 30% 

hoặc trợ cấp hàng tháng (trừ 

khoản trợ cấp tính theo số năm 

đã đóng BHXH) nếu bị suy 

giảm khả năng lao động từ 31% 

trở lên. Mức trợ cấp bằng mức 

trợ cấp 1 lần hoặc trợ cấp hàng 

tháng đối với người lao động bị 

suy giảm khả năng lao động 

N 
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theo quy định của pháp luật về 

BHXH. 

Thông tư nêu rõ, người 

đang tham gia BHXH, người 

đang hưởng lương hưu hoặc trợ 

cấp BHXH hàng tháng bị chết 

do chữa cháy, phục vụ chữa 

cháy hoặc bị chết trong thời 

gian điều trị lần đầu do tai nạn 

khi chữa cháy, phục vụ chữa 

cháy thì thân nhân được cơ 

quan BHXH chi trả trợ cấp tuất 

hằng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 

lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tổ chức mai táng được cơ quan 

BHXH chi trả trợ cấp mai táng 

theo quy định của pháp luật về 

BHXH. 

Người chưa tham gia 

BHXH hoặc người đã hưởng 

BHXH 1 lần bị chết do chữa 

cháy, phục vụ chữa cháy hoặc 

bị chết trong thời gian điều trị 

lần đầu do tai nạn khi chữa 

cháy, phục vụ chữa cháy thì 

đơn vị quản lý trực tiếp chi trả 

các chế độ như sau: (1) Trợ cấp 

tuất 1 lần bằng 36 lần mức 

lương cơ sở hoặc trợ cấp tuất 

hàng tháng cho thân nhân của 

người được điều động trực tiếp 

chữa cháy và phục vụ chữa 

cháy bị chết; (2) Trợ cấp mai 

táng cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tổ chức mai táng; mức trợ 

cấp mai táng bằng 10 lần mức 

lương cơ sở; (3) Mức lương cơ 

sở nêu trên là mức lương cơ sở 

tại tháng người được điều động, 

huy động trực tiếp chữa cháy 

và phục vụ chữa cháy chết. 

Thông tư còn quy định xét 

hưởng chính sách thương binh 

hoặc như thương binh; xét công 

nhận là liệt sỹ và chế độ đối với 

cán bộ, đội viên đội dân phòng, 

đội phòng cháy và chữa cháy 

cơ sở, chuyên ngành khi tham 

gia huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa 

cháy… 

Thông tư có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 28/01/2016./. 

 

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế 

P.T

ây là một trong những 

nội dung được quy 

định tại Thông tư số 

40/2015/TT-BYT ngày 

16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định đăng ký khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

(BHYT) ban đầu và chuyển 

tuyến khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT. Theo đó, các trường 

hợp được xác định là đúng 

Đ 
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tuyến khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT bao gồm: 

(1) Người có thẻ BHYT 

đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng 

khám đa khoa hoặc bệnh viện 

tuyến huyện được quyền khám 

bệnh, chữa bệnh BHYT tại 

trạm y tế tuyến xã hoặc phòng 

khám đa khoa, hoặc bệnh viện 

tuyến huyện trong cùng địa bàn 

tỉnh. 

(2) Người có thẻ BHYT 

đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tuyến xã chuyển 

tuyến đến bệnh viện huyện, bao 

gồm cả các bệnh viện huyện 

đã được xếp hạng I, hạng II và 

bệnh viện y học cổ truyền tỉnh 

(trong trường hợp bệnh viện 

huyện không có khoa y học cổ 

truyền). 

(3) Người có thẻ BHYT 

được bệnh viện tuyến huyện, 

bao gồm cả bệnh viện đã được 

xếp hạng I, hạng II và bệnh 

viện đa khoa, bệnh viện chuyên 

khoa, viện chuyên khoa, trung 

tâm chuyên khoa tuyến tỉnh 

chuyển tuyến đến trung tâm 

chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc 

bệnh viện đa khoa, bệnh viện 

chuyên khoa, viện chuyên khoa 

tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng 

thấp hơn. 

(4) Trường hợp cấp cứu: 

người bệnh được cấp cứu tại 

bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp 

nhận người bệnh đánh giá, xác 

định tình trạng cấp cứu và ghi 

vào hồ sơ, bệnh án; sau giai 

đoạn điều trị cấp cứu, người 

bệnh được chuyển vào điều trị 

nội trú tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp 

cứu người bệnh hoặc được 

chuyển đến cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác để tiếp tục điều 

trị theo yêu cầu chuyên 

môn hoặc được chuyển về nơi 

đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu sau khi đã điều trị ổn 

định. 

(5) Trường hợp người bệnh 

được chuyển tuyến khám bệnh, 

chữa bệnh có bệnh khác kèm 

theo, bệnh được phát hiện hoặc 

phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên 

giấy chuyển tuyến, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận 

người bệnh thực hiện việc 

khám bệnh, chữa bệnh đối với 

các bệnh đó trong phạm vi 

chuyên môn. 

(6) Trường hợp người tham 

gia BHYT đi công tác, học tập, 

làm việc lưu động hoặc tạm trú 

dưới 12 tháng tại địa phương 

khác thì được khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa phương đó tương 
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đương với tuyến của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh ban 

đầu ghi trên thẻ BHYT. Trường 

hợp địa phương đó không có cơ 

sở y tế tương đương thì người 

tham gia BHYT được lựa chọn 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác có tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT ban đầu. 

Thông tư này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/01/2016. 

Thông tư số 37/2014/TT-BYT 

ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn việc đăng 

ký khám bệnh, chữa bệnh ban 

đầu và chuyển tuyến khám 

bệnh, chữa bệnh BHYT hết 

hiệu lực kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực thi hành./. 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Tôi là thương binh 

suy giảm khả năng lao động 

71%, con gái tôi hiện đang 

học lớp 4 (10 tuổi). Đề nghị 

cho biết, con gái tôi có thuộc 

đối tượng tham gia bảo hiểm 

y tế do ngân sách Nhà nước 

đóng không? (Ông Lê Văn 

Kh, huyện Ia H'Drai). 

Trả lời có tính chất 

tham khảo: 

Điểm k, Khoản 3, Điều 1 

Thông tư liên tịch số 

41/2014/TTLT-BYT-BTC 

ngày 24/11/2014 của Liên Bộ 

Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện bảo hiểm y tế quy 

định: Thân nhân người có 

công với cách mạng là con từ 

trên 06 tuổi đến dưới 18 tuổi 

của thương binh suy giảm 

khả năng lao động từ 61% trở 

lên thuộc nhóm đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế do ngân 

sách Nhà nước đóng. 

Đối chiếu với quy định nêu 

trên của pháp luật, ông là thương 

binh suy giảm khả năng lao động 

71%, do vậy, con gái ông thuộc 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

do ngân sách Nhà nước đóng./. 

 

 

 


