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Tăng cường giáo dục pháp luật 

thông qua xét xử lưu động của Tòa án 

Đỗ Văn Nhân

iáo dục pháp luật là một 

chức năng, nhiệm vụ 

của Tòa án, hoạt động xét xử 

tại phiên tòa là công khai (trừ 

một số trường hợp do pháp luật 

quy định phải xử kín). Vì vậy, 

ngoài Hội đồng xét xử còn có 

đông đảo nhân dân theo dõi 

phiên tòa, nhất cử nhất động 

của Thẩm phán - Chủ tọa phiên 

tòa nói riêng, Hội đồng xét xử 

nói chung đều được những 

người tham gia tố tụng, đương 

sự của vụ án và những người 

tham dự phiên tòa quan sát và 

đánh giá. 

Trong công tác xét xử các vụ 

án hình sự, phải tăng cường 

đưa một số vụ án điểm xét xử 

lưu động tại địa bàn nơi xảy ra 

tội phạm hoặc nơi xảy ra tranh 

chấp, vừa mang tính chất tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật cho 

nhân dân thông qua việc xét xử 

để tạo sự công bằng và sự tin 

tưởng vào pháp luật trong nhân 

dân, vừa có tác dụng đấu tranh 

chống các luận điệu tuyên 

truyền, xuyên tạc chính sách 

đại đoàn kết các dân tộc của 

Đảng và nâng cao tinh thần 

cảnh giác trong nhân dân, đặc 

biệt là đồng bào dân tộc thiểu 

số. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn 

còn một số Tòa án chưa coi 

trọng vấn đề này; rất ít khi cho 

tổ chức xét xử lưu động, 

nguyên nhân thì có nhiều như 

thiếu kinh phí, sự phối hợp của 

các cấp, các ngành địa phương. 

Xét xử lưu động có tác dụng 

giáo dục thông qua những xử 

sự, giao tiếp, giữ kỷ luật phiên 

tòa và cao nhất là ra được bản 

án đúng người, đúng việc, đúng 

pháp luật, được dư luận đồng 

tình ủng hộ. Việc tuyên truyền, 

phổ biến và giáo dục pháp luật 

thông qua hoạt động xét xử là 

rất quan trọng, tuy nhiên việc 

xét xử lưu động chưa được 

thường xuyên. Thực tiễn xét xử 

của các Tòa án nước ta những 

năm qua cho thấy, còn những 

Thẩm phán vi phạm pháp luật; 

có vụ án việc xét xử không đảm 

bảo tính khách quan, chất 

lượng xét xử còn thấp làm ảnh 

hưởng đến lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân; làm cho uy 

tín của Tòa án bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng; vai trò giáo dục 

công dân của Tòa án qua hoạt 

động xét xử không được phát 

huy.  

G 
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Giáo dục pháp luật qua hoạt 

động xét xử lưu động là hình 

thức giáo dục đặc thù nhất và 

quan trọng nhất của Tòa án, 

Thẩm phán luôn làm cho mọi 

người thấy rằng bất cứ sự việc 

vi phạm pháp luật nào đều bị 

xử lý theo pháp luật. Bằng thái 

độ khách quan, nghiêm túc của 

Thẩm phán trong quá trình xét 

hỏi hay trong việc đảm bảo 

quyền bình đẳng của các bên 

trong tranh luận để tìm ra sự 

thật của vụ án cũng như đảm 

bảo đầy đủ, đúng yêu cầu các 

nguyên tắc của quá trình xét 

xử  làm cho những người tham 

gia tố tụng và đông đảo quần 

chúng tham dự phiên tòa có 

thái độ đúng đắn với những 

hành vi vi phạm pháp luật, giáo 

dục họ ý thức tuân thủ các quy 

phạm pháp luật mà Nhà nước 

đã đề ra, mọi hành vi vi phạm 

pháp luật đều bị xử lý theo từng 

trường hợp cụ thể mà phiên tòa 

là một minh chứng cho sự 

nghiêm minh của pháp luật. 

Giáo dục pháp luật qua hoạt 

động xét xử là nhiệm vụ quan 

trọng của Tòa án nói chung, 

Thẩm phán nói riêng. Vấn đề 

này được ghi nhận trong Luật 

tổ chức Tòa án nhân dân. Giáo 

dục qua hoạt động xét xử là 

giáo dục đặc biệt. Thông qua 

hoạt động này các chủ thể giáo 

dục cung cấp tri thức pháp luật, 

bồi dưỡng tình cảm, thái độ 

đúng đắn đối với pháp luật một 

cách có mục đích, có chủ định, 

có tổ chức đến đối tượng giáo 

dục nhằm hình thành ở họ các 

tri thức pháp luật, cảm xúc và 

lòng tin vào pháp luật, làm cơ 

sở cho hành vi và lối sống theo 

pháp luật của mọi công dân./. 

 

Có cơ chế nhằm động viên, khuyến khích  

toàn dân tham gia tố giác tội phạm 

Phạm Văn Chung 

ình hình tội phạm hiện 

nay, nhất là ở các thành 

phố, đô thị lớn đang diễn biến 

hết sức phức tạp, gây hoang 

mang, lo lắng cho người dân. 

Mặc dù cơ quan chuyên trách 

đấu tranh phòng chống tội 

phạm cũng như chính quyền 

các địa phương đã có nhiều 

biện pháp để đấu tranh phòng 

chống tội phạm nhưng tình 

hình không mấy chuyển biến, 

thậm chí còn xấu đi. Các loại 

tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, 

cướp giật ngày càng nhiều, đối 

tượng phạm tội ngày càng táo 

tợn hơn, manh động, nguy hiểm 

hơn. 

T 
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Để công cuộc đấu tranh 

phòng chống tội phạm đạt kết 

quả cao thì rất cần sự chung tay 

góp sức của mọi tầng lớp nhân 

dân và toàn xã hội. Cơ quan 

chuyên trách phòng chống tội 

phạm dù có đông đảo đến mấy, 

trang thiết bị có hiện đại đến 

đâu đi chăng nữa nếu không có 

sự giúp sức của người dân thì 

hiệu quả đấu tranh phòng 

chống tội phạm sẽ không cao 

và rất khó duy trì bền vững 

được. Thật vậy, tai mắt người 

dân có ở khắp nơi, mọi hành vi 

vi phạm pháp luật rất khó qua 

được tai mắt của người dân, 

nhất là các loại tội phạm có tổ 

chức, hoạt động theo băng 

nhóm. Điều đáng nói đến ở đây 

là người dân có tích cực, mạnh 

dạn tố giác, cung cấp thông tin 

cho cơ quan chức năng để 

phòng ngừa, xử lý tội phạm hay 

không mới là điều quan trọng. 

Trong thực tế đấu tranh 

phòng chống tội phạm rất nhiều 

vụ án được phát hiện, triệt phá 

đều xuất phát từ nguồn tin do 

người dân cung cấp. Do đó, có 

thể khẳng định tin báo tố giác 

tội phạm từ người dân có ý 

nghĩa rất quan trọng, thậm chí 

quyết định đến công cuộc đấu 

tranh phòng chống tội phạm 

hiện nay. Tuy nhiên, các cơ 

quan chức năng có liên quan 

chưa phát huy, tận dụng triệt để 

nguồn tin quan trọng này, nhất 

là chưa có cơ chế khen thưởng, 

động viên khuyến khích người 

dân tích cực tham gia tố giác 

tội phạm. Bên cạnh đó, chúng 

ta chưa xây dựng được cơ chế 

để người dân dễ dàng, thuận 

tiện trong việc cung cấp thông 

tin. 

Theo chúng tôi, các cơ quan 

có chức năng phòng chống tội 

phạm cần triển khai sâu rộng 

các hình thức cơ chế tiếp nhận 

thông tin tố giác tội phạm thật 

sự thuận lợi, hiệu quả như tiếp 

nhận qua đường dây nóng, tiếp 

nhận qua email, facebook... 

Mặt khác, phải kịp thời xử lý 

và phản hồi cho người dân quá 

trình xử lý, điều tra thông tin 

mà người dân cung cấp. Ngoài 

ra, có chế độ thỏa đáng nhằm 

khuyến khích người dân tham 

gia tố giác tội phạm như khen 

thưởng bằng tiền, bảo vệ và bảo 

mật nguồn tin, người cung cấp 

thông tin... Có như vậy, công 

cuộc đấu tranh phòng chống tội 

phạm mới mang lại hiệu quả 

cao ngăn chặn, đẩy lùi tội 

phạm, đảm bảo cuộc sống an 

toàn cho người dân, giữ vững 

an ninh trật tự góp phần tạo 

môi trường lành mạnh cho phát 

triển đất nước./. 
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UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính 

Hoa Huệ

gày 21/02/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 426/UBND-NC về việc triển 

khai công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC). 

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố 

tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ về kiểm soát TTHC, cụ thể: 

Thực hiện rà soát, đánh giá 

TTHC theo phạm vi quản lý 

hoặc thực hiện để đề xuất cắt 

giảm những TTHC không cần 

thiết, không còn phù hợp, đảm 

bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 

10% chi phí tuân thủ TTHC 

theo đúng chỉ đạo của Chính 

phủ tại Nghị quyết số 

19/2016/NQ-CP ngày 

28/4/2016; Tổ chức thực hiện 

đầy đủ các quy định về chuẩn 

hóa, công bố, công khai, niêm 

yết và cập nhật TTHC vào Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về TTHC; 

thực hiện hiệu quả cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC nhằm tạo 

chuyển biến tích cực trong giải 

quyết TTHC cho người dân và 

doanh nghiệp; Kịp thời giải 

quyết triệt để các phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp về TTHC; thực hiện đối 

thoại với cá nhân, tổ chức về 

quy định TTHC, giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi chức 

năng và thẩm quyền để tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc 

phát sinh trong thực tế; tăng 

cường công tác kiểm tra việc 

thực hiện kiểm soát TTHC tại 

cơ quan, đơn vị và kịp thời xử 

lý nghiêm cán bộ, công chức có 

hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực 

trong giải quyết TTHC. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp 

có trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

địa phương nghiêm túc thực 

hiện chỉ đạo này./. 

 

Thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng 

Kim Ngân 

gày 06/02/2017, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 81/QĐ-UBND về việc 

ban hành Quy định thực hiện 

thu tiền dịch vụ môi trường 

N 

N 
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rừng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, cụ thể: 

- Về đối tượng và loại dịch 

vụ phải trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng: (a) Các cơ sở sản 

xuất thủy điện phải chi trả tiền 

dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế 

xói mòn và bồi lắng lòng hồ, 

lòng sông, lòng suối; dịch vụ về 

điều tiết và duy trì nguồn nước 

cho sản xuất thủy điện; (b) Các 

cơ sở sản xuất và cung ứng 

nước sạch phải chi trả tiền dịch 

vụ về điều tiết và duy trì nguồn 

nước cho sản xuất nước sạch; 

(c) Các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ du lịch có hưởng 

lợi từ dịch vụ môi trường rừng 

phải chi trả tiền dịch vụ về bảo 

vệ cảnh quan tự nhiên và bảo 

tồn đa dạng sinh học của các hệ 

sinh thái rừng phục vụ cho dịch 

vụ du lịch; (d) Các cơ sở sản 

xuất công nghiệp có sử dụng 

nước trực tiếp từ nguồn nước 

phải chi trả tiền dịch vụ về điều 

tiết và duy trì nguồn nước cho 

sản xuất; (đ) Các đối tượng 

phải trả tiền dịch vụ môi trường 

rừng cho dịch vụ hấp thụ và lưu 

giữ carbon của rừng; dịch vụ 

cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn 

và con giống tự nhiên, sử dụng 

nguồn nước từ rừng cho nuôi 

trồng thủy sản được quy định 

tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 

số 99/2010/NĐ-CP ngày 

24/9/2010 của Chính phủ. 

- Về hình thức chi trả: Chi 

trả gián tiếp (bên sử dụng dịch 

vụ môi trường rừng trả tiền cho 

bên cung ứng dịch vụ môi 

trường rừng ủy thác qua Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng Việt 

Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh Kon Tum). 

- Về mức chi trả: Các tổ 

chức cá nhân kinh doanh dịch 

vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch 

vụ môi trường rừng trên địa 

bàn tỉnh: mức chi trả 1,0% trên 

doanh thu thực hiện trong kỳ 

báo cáo tài chính doanh nghiệp; 

các đối tượng còn lại: mức chi 

trả thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 147/2016/NĐ-CP 

ngày 02/11/2016 của Chính 

phủ, Nghị định số 99/2010/NĐ-

CP ngày 24/9/2010 của Chính 

phủ và các văn bản hướng dẫn 

hiện hành có liên quan. 

- Về thời gian thực hiện: Từ 

ngày 01/01/2017. 

Quyết định này có hiệu lực 

kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế Quyết định số 242/QĐ-

UBND ngày 27/3/2012 của 

UBND tỉnh quy định thu tiền 

dịch vụ môi trường rừng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum./. 
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Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường 

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

P.T 

riển khai Chỉ thị số 

25/CT-TTg ngày 

31/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch số 25-

KH/TU ngày 22/12/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 

21/02/2017, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch hành động số 

404/KH-UBND "về bảo vệ môi 

trường trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước" trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Mục đích của Kế hoạch 

nhằm cụ thể hóa các nội dung 

chỉ đạo được nêu trong Nghị 

quyết số 41-NQ/TW ngày 

15/11/2004 của Bộ Chính trị 

(khóa IX); Kết luận số 02-

KL/TW ngày 26/4/2016 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng 

và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 

31/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ nhằm nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm của 

các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các tổ chức, 

cá nhân, tạo chuyển biến tích 

cực trong công tác bảo vệ môi 

trường thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước; ngăn ngừa, giảm dần 

mức độ ô nhiễm, suy thoái và 

sự cố môi trường do hoạt động 

của con người và tác động của 

tự nhiên gây ra; khắc phục có 

hiệu quả tình trạng ô nhiễm 

môi trường, trước hết là ở 

những nơi đã bị ô nhiễm 

nghiêm trọng, phục hồi hệ sinh 

thái đã bị suy thoái, đảm bảo sự 

hài hòa giữa tăng trưởng kinh 

tế và bảo vệ môi trường; tạo ra 

bước chuyển biến căn bản trong 

công tác bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh. 

Để đạt được các mục đích, 

Kế hoạch hành động đề ra 06 

nội dung như sau: tăng cường 

sự lãnh đạo của các cấp chính 

quyền đối với công tác bảo vệ 

môi trường; tăng cường và đổi 

mới công tác tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao ý thức, trách 

nhiệm về bảo vệ môi trường; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý Nhà nước về bảo vệ 

môi trường, đáp ứng yêu cầu 

trong tình hình mới; đẩy mạnh 

xã hội hóa hoạt động bảo vệ 

môi trường; đẩy mạnh hoạt 

động nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học công nghệ vào bảo vệ 

môi trường; thúc đẩy hợp tác 

khu vực và quốc tế về bảo vệ 

môi trường./. 

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

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

Hải Hà

gày 10/02/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 309/UBND-NC về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

Tại Công văn, UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố rà 

soát, lập danh mục các TTHC 

có thể thực hiện việc tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết qua 

dịch vụ bưu chính công ích; 

niêm yết và công khai danh 

mục, nội dung chi tiết các 

TTHC thực hiện qua dịch vụ 

bưu chính công ích; rà soát, sửa 

đổi quy trình tiếp nhận và xử lý 

công việc đối với nhóm TTHC 

phù hợp với việc thực hiện qua 

dịch vụ bưu chính công ích; ký 

kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh 

để kịp thời thực hiện tại cơ 

quan, địa phương. 

Bưu điện tỉnh tổ chức khảo 

sát, ký kết hợp đồng cung cấp 

dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát 

hồ sơ và kết quả giải quyết 

TTHC tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương; công bố việc thu 

phí, lệ phí giải quyết TTHC và 

giá cước dịch vụ chuyển phát 

hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

theo quy định; phối hợp với các 

cơ quan, địa phương xây dựng 

và thực hiện quy trình tiếp 

nhận, trả kết quả phù hợp với 

các quy định về giải quyết 

TTHC và đảm bảo lợi ích cho 

tổ chức, cá nhân sử dụng dịch 

vụ. 

Sở Tư pháp tiếp tục hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương rà soát các quy định, 

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết để sửa đổi, bổ 

sung, thay thế cho phù hợp với 

phương thức tiếp nhận, trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch 

vụ công ích. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương 

kiểm tra, giám sát Bưu điện 

tỉnh trong việc thực hiện Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ./. 

 

N 
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Triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"  

Lệ Quỳnh 

hằm ngăn ngừa nguy cơ 

bạo lực giới xảy ra và 

cải thiện nâng cao chất lượng 

môi trường sống và làm việc 

cho người có nguy cơ bị bạo 

lực và nạn nhân của bạo lực 

trên cơ sở giới; phát hiện, can 

thiệp và hỗ trợ kịp thời có hiệu 

quả đối với người có nguy cơ bị 

bạo lực và nạn nhân của bạo 

lực trên cơ sở giới, ngày 

09/02/2017, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 302/KH-

UBND triển khai thực hiện Đề 

án "Phòng ngừa và ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới giai 

đoạn 2016 -  2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030" trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Đối tượng và phạm vi thực 

hiện của Đề án là cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến 

phòng ngừa và ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới trên phạm vi 

toàn tỉnh; ưu tiên các ngành, 

đơn vị, xã, huyện, thành phố có 

tình trạng bạo lực trên cơ sở 

giới xảy ra nhiều hoặc có nguy 

cơ cao. 

Cũng tại Kế hoạch, UBND 

tỉnh giao các đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện 04 

hoạt động chính: (1) Nâng cao 

nhận thức của chính quyền các 

cấp, các ngành, các tổ chức và 

người dân về chính sách, pháp 

luật có liên quan đến phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới, phân biệt đối xử 

về giới và ảnh hưởng của bạo 

lực trên cơ sở giới tới sự phát 

triển bền vững của xã hội; (2) 

Nâng cao năng lực và trách 

nhiệm của cơ quan quản lý nhà 

nước về phòng ngừa và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới 

và triển khai các dịch vụ, mô 

hình hỗ trợ, can thiệp để phòng 

ngừa và giảm thiểu bạo lực trên 

cơ sở giới; (3) Kêu gọi, vận 

động các tổ chức trong và ngoài 

nước hỗ trợ trong lĩnh vực 

phòng ngừa và ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới; (4) Kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện, 

tổng kết báo cáo triển khai thực 

hiện Đề án. 

UBND tỉnh giao Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

làm cơ quan đầu mối xây dựng 

Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án trong phạm vi toàn 

tỉnh; đôn đốc các ngành, các 

cấp thực hiện Kế hoạch; hàng 

năm lồng ghép kiểm tra, đánh 

giá tình hình thực hiện các hoạt 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 02/2017 

 
11 

động của Kế hoạch này trong 

Kế hoạch kiểm tra của Ban vì 

sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; tổng 

hợp kết quả thực hiện, báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo 

quy định./. 

 

Sử dụng đội ngũ nhân viên trường học 

trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

Quỳnh Nhi 

gày 15/02/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 358/UBND-KGVX về việc 

sử dụng đội ngũ nhân viên 

trường học trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công 

lập. Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên quan thực 

hiện một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo rà soát đội ngũ 

viên chức làm công việc hỗ trợ, 

phục vụ trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công 

lập, các trường chuyên biệt 

công lập theo các quy định hiện 

hành. Trên cơ sở đó, có phương 

án tuyển dụng, bố trí, sắp xếp 

linh hoạt, phù hợp với chủ 

trương tinh giản, tiết kiệm biên 

chế; phát huy tối đa lực lượng y 

tế địa phương trong công tác y 

tế trường học, bảo đảm các hoạt 

động hỗ trợ, phục vụ trong nhà 

trường hiệu lực, giúp các cơ sở 

giáo dục hoàn thành các nhiệm 

vụ được giao; 

- Trong quá trình bố trí, sắp 

xếp nhân viên trường học cần 

chú ý xem xét một số vị trí việc 

làm có thể thực hiện nhiệm vụ 

kiêm nhiệm hoặc phân công 

một người làm việc ở một số 

đơn vị trên cùng địa bàn, có 

khoảng cách địa lý và giao 

thông thuận lợi để tiết kiệm 

biên chế, nhưng phải bảo đảm 

các hoạt động được thực hiện 

có hiệu quả, đúng quy định; 

- Việc tuyển mới nhân viên 

trường học phải có kế hoạch rõ 

ràng, cụ thể, ưu tiên cho những 

cơ sở giáo dục mới thành lập 

hoặc những nơi không thể thực 

hiện kiêm nhiệm do khoảng 

cách địa lý, trường học quy mô 

lớn; 

- Cùng với việc quy hoạch, 

sắp xếp hệ thống trường, lớp, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thành phố 

phải có giải pháp quy hoạch, 

sắp xếp đội ngũ công chức, 

viên chức ngành Giáo dục 

(trong đó có đội ngũ nhân viên 

N 
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trường học) cho phù hợp với 

đặc điểm, tình hình và nhiệm 

vụ giáo dục của địa phương./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa 

tranh chấp lao động và đình công 

Như Oanh 

gày 23/02/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 446/UBND-KGVX về việc 

tăng cường công tác phòng 

ngừa tranh chấp lao động và 

đình công trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện các 

nội dung sau: Tiếp tục thực 

hiện hiệu quả các hoạt động và 

giải pháp về xây dựng quan hệ 

lao động hài hòa, ổn định và 

tiến bộ trong doanh nghiệp; 

nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần cho công nhân lao động 

trong các khu công nghiệp, khu 

kinh tế; đảm bảo quyền làm 

việc trong điều kiện an toàn của 

người lao động; Đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính nhằm 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

tiếp cận thuận lợi với cơ quan 

quản lý nhà nước. 

UBND tỉnh giao Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có 

liên quan: Tăng cường công tác 

phổ biến pháp luật lao động 

đến người lao động và người sử 

dụng lao động; đẩy mạnh công 

tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định pháp luật lao 

động của doanh nghiệp, trong 

đó tập trung vào việc thực hiện 

các chính sách về tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, an toàn và vệ 

sinh lao động, làm thêm giờ...; 

nắm tình hình, phối hợp xử lý 

trong trường hợp xảy ra tình 

trạng công nhân ngừng việc, 

đình công; hỗ trợ các bên sớm 

ổn định, đưa hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp trở lại bình thường; có 

biện pháp ngăn ngừa và xử lý 

kịp thời cá nhân lợi dụng tình 

hình kích động, lôi kéo người 

lao động ngừng việc, đình 

công, vi phạm pháp luật, gây 

mất trật tự, an toàn xã hội (nếu 

có). Đồng thời, hướng dẫn, đôn 

đốc các doanh nghiệp thực hiện 

đầy đủ các chế độ, quyền lợi 

của người lao động; có biện 

pháp quan tâm, chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần cho 

người lao động trong các dịp 

Lễ, Tết và tăng cường đối thoại 

giữa chủ doanh nghiệp và 

người lao động, chủ động 

N 
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phòng ngừa không để tranh 

chấp lao động và đình công xảy 

ra. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đề 

nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 

chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 

Công đoàn cơ sở thực hiện vai 

trò đại diện, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của đoàn viên công đoàn, người 

lao động; nâng cao vai trò, 

trách nhiệm trong tham gia, 

thương lượng, ký kết và giám 

sát việc thực hiện thỏa ước lao 

động tập thể, thang lương, bảng 

lương, định mức lao động, quy 

chế trả lương, quy chế thưởng, 

nội quy lao động, quy chế dân 

chủ ở doanh nghiệp./. 

 

Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới 

N.Q 

hằm xây dựng, phát 

triển đội ngũ công 

chức, viên chức người dân tộc 

thiểu số có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, có phẩm chất, đạo 

đức, trình độ năng lực nghiệp 

vụ, góp phần củng cố, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả trong quản lý 

nhà nước, ngày 07/3/2017, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 568/KH-UBND triển khai 

thực hiện Đề án Phát triển đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức người dân tộc thiểu số 

trong thời kỳ mới trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, Kế hoạch đề ra 03 

nhóm nhiệm vụ và giải pháp, 

bao gồm: 

(1) Thực hiện các quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức người dân tộc thiểu 

số: Tiếp tục triển khai thực hiện 

tốt Luật cán bộ, công chức; 

Luật viên chức và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; thực hiện 

đúng, đầy đủ, có hiệu quả các 

chế độ, chính sách ưu tiên đối 

với cán bộ, công chức, viên 

chức người dân tộc thiểu số; 

Thực hiện nghiêm quy định về 

tuyển dụng đối tượng là học 

sinh dân tộc thiểu số và học 

sinh cử tuyển tốt nghiệp; thực 

hiện các chỉ đạo của UBND 

tỉnh về chỉ tiêu biên chế để bố 

trí, tuyển dụng đối với người 

dân tộc thiểu số và học sinh tốt 

nghiệp hệ cử tuyển; tập trung rà 

soát, bố trí công tác cho học 

sinh cử tuyển đã tốt nghiệp và 

chuẩn bị tốt nghiệp trong thời 

gian tới; 

N 
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(2) Đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực, quy hoạch, bổ 

nhiệm và sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức người dân tộc 

thiểu số: Tiếp tục triển khai 

chương trình đào tạo mới, đào 

tạo lại, bồi dưỡng để củng cố, 

nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 

năng làm việc; bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc thiểu số cho cán 

bộ, công chức, viên chức theo 

đối tượng và chương trình của 

Trung ương...; 

(3) Nâng cao tỷ lệ đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức 

người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 

cán bộ, công chức, viên chức 

người dân tộc thiểu số; nâng 

cao tỷ lệ công chức người dân 

tộc thiểu số của Ban Dân tộc 

tỉnh, Phòng Dân tộc ở cấp 

huyện; nâng cao tỷ lệ cán bộ, 

công chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số giữ các chức danh 

lãnh đạo, quản lý ở các cơ 

quan, đơn vị).  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành, đơn vị sự nghiệp 

thuộc tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố căn cứ vào điều kiện 

thực tế của cơ quan, đơn vị và 

các mục tiêu, chỉ tiêu, tỷ lệ yêu 

cầu của Kế hoạch và hướng dẫn 

của Sở Nội vụ, xây dựng Kế 

hoạch triển khai của đơn vị 

đảm bảo thực hiện trọng tâm, 

có hiệu quả./. 
 

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 

Hoa Huệ 

gày 07/3/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 573/UBND-TH về việc thực 

hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg 

ngày 06/01/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

thực hiện chủ trương tinh giản 

biên chế. Theo đó, UBND tỉnh 

yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đơn vị thuộc UBND 

tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm túc, 

có hiệu quả các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và ý kiến chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

tinh giản biên chế; 

- Tiếp tục rà soát chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của các cơ quan, đơn vị 

thuộc và trực thuộc để thực 

hiện hoặc trình cấp có thẩm 

quyền xem xét thực hiện việc 

N 
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sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ 

chức, quy định lại chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 

quan, đơn vị; 

- Rà soát, sắp xếp lại mạng 

lưới các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc ngành, lĩnh vực quản 

lý; sắp xếp lại mạng lưới các 

trường, lớp đảm bảo bố trí đủ 

sỹ số học sinh trên lớp theo các 

cấp học, bậc học; sắp xếp lại 

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

y tế; 

- Về thực hiện tinh giản biên 

chế: thực hiện nghiêm túc 

chính sách tinh giản biên chế 

theo quy định; trường hợp phải 

thành lập tổ chức mới hoặc 

được giao nhiệm vụ mới thì các 

cơ quan, đơn vị tự cân đối, điều 

chỉnh trong tổng biên chế công 

chức hoặc biên chế sự nghiệp 

đã được cấp có thẩm quyền 

giao; thực hiện tinh giản biên 

chế đối với những cán bộ, công 

chức, viên chức không hoàn 

thành nhiệm vụ, không đạt tiêu 

chuẩn quy định, những người 

dôi dư do xác định vị trí việc 

làm và sắp xếp tổ chức... 

2. Sở Nội vụ: Tăng cường 

công tác theo dõi, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị trong việc triển 

khai thực hiện các chỉ đạo của 

UBND tỉnh về tinh giản biên 

chế và cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức. 

3. Sở Tài chính: Hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh 

việc thực hiện cơ chế tự chủ, 

tạo điều kiện cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị được giao, 

nâng cao chất lượng dịch vụ 

phục vụ người dân. 

4. Báo Kon Tum, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh: Đẩy 

mạnh việc tuyên truyền chủ 

trương tinh giản biên chế, kịp 

thời động viên, nêu gương các 

tổ chức thực hiện tốt việc tinh 

giản biên chế, phê phán những 

hành vi vi phạm các quy định 

về tinh giản biên chế./. 

 

Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 

Lệ Quỳnh

gày 20/02/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 393/UBND-NC về việc triển 

khai nhiệm vụ giáo dục quốc 

phòng và an ninh năm 2017 

trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố: Tiếp tục 

N 
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quán triệt, triển khai thực hiện 

có hiệu quả Chỉ thị số 12-

CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 

IX) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác giáo 

dục quốc phòng và an ninh 

trong tình hình mới, nhất là 

Nghị quyết Trung ương VIII 

(khóa XI) về chiến lược bảo vệ 

Tổ quốc trong tình hình mới, 

Kế hoạch số 12806/KH-BTT 

ngày 18/12/2016 của Ban 

Thường trực Hội đồng giáo dục 

quốc phòng và an ninh Trung 

ương về giáo dục quốc phòng 

và an ninh năm 2017; chú trọng 

triển khai toàn diện, có nền nếp 

để nâng cao chất lượng công 

tác giáo dục quốc phòng và an 

ninh cho học sinh, sinh viên và 

bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho các đối 

tượng; kiện toàn, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của 

Hội đồng và cơ quan thường 

trực Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh các cấp nhằm 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của 

công tác giáo dục quốc phòng 

và an ninh trong tình hình hiện 

nay; tiếp tục triển khai thực 

hiện hiệu quả "Đề án tuyên 

truyền, phổ biến Luật giáo dục 

quốc phòng và an ninh", 

thường xuyên đổi mới phương 

pháp tuyên truyền với nhiều nội 

dung phong phú, hình thức đa 

dạng, linh hoạt, phù hợp với 

từng địa phương, nhất là tuyên 

truyền về chủ quyền biên giới, 

biển, đảo để nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của toàn dân đối 

với nhiệm vụ xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành liên quan đẩy mạnh việc 

triển khai thực hiện Quyết định 

số 607/QĐ-TTg ngày 

24/4/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án 

"Đào tạo giáo viên, giảng viên 

giáo dục quốc phòng và an ninh 

cho các trường trung học phổ 

thông, trung học chuyên 

nghiệp, trung học nghề, cao 

đẳng nghề và các cơ sở giáo 

dục đại học đến năm 2020"; bổ 

sung chương trình, nội dung 

giảng dạy để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả môn học giáo 

dục quốc phòng và an ninh cho 

học sinh, sinh viên. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

(Cơ quan thường trực Hội đồng 

giáo dục quốc phòng và an ninh 

tỉnh) là đơn vị có trách nhiệm 

thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc, hướng dẫn các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành 

phố thực hiện kế hoạch giáo 

dục quốc phòng và an ninh năm 

2017 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu 

quả./.
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Khắc phục những tồn tại, hạn chế 

và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Kim Ngân 

gày 01/3/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 506/UBND-TH về việc khắc 

phục những tồn tại, hạn chế và 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Công thương, UBND 

các huyện Kon Plong và Tu Mơ 

Rông: Nghiêm túc khắc phục 

những vấn đề còn tồn tại, hạn 

chế trong việc chấp hành nội 

quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính mà Sở Nội vụ đã 

chỉ ra qua kiểm tra đột xuất. 

2. Các sở, ban, ngành, đơn 

vị trực thuộc tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố: Tiếp tục tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện kỷ luật công vụ, đảm 

bảo giờ làm việc, các giao dịch 

hành chính, dân sự; quán triệt 

cán bộ, công chức, viên chức 

thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ 

cương hành chính. 

3. Sở Nội vụ: Tiếp tục tăng 

cường theo dõi, kiểm tra việc 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh; Văn 

phòng UBND tỉnh tiếp tục theo 

dõi, đôn đốc việc thực hiện các 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh. Định kỳ báo 

cáo UBND tỉnh kết quả thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị 

(báo cáo đột xuất khi cần 

thiết)./

 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị 

N.Q 

gày 02/3/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 533/UBND-TH về việc thực 

hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Văn bản số 

40/VPCP-QHĐP ngày 

04/01/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về thực hiện nhiệm 

vụ tại Bộ, ngành, địa phương. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện nhiệm vụ cụ thể như 

sau: 

Các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện quyết liệt các 

nhiệm vụ cải cách hành chính 

N 

N 
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tại cơ quan, đơn vị theo đúng 

quy định; thực hiện nghiêm túc 

và có hiệu quả Chương trình 

hành động của UBND tỉnh thực 

hiện về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện "tự diễn biến", 

"tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục, rèn luyện 

phẩm chất đạo đức cho cán bộ, 

công chức, viên chức; kịp thời 

xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật đối với những cán bộ, 

công chức, viên chức có biểu 

hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, 

gắn với xử lý nghiêm các vi 

phạm, không loại trừ bất cứ tổ 

chức, cá nhân nào. Thực hiện 

nghiêm Luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí với tinh 

thần tiết kiệm cao trong từng 

cán bộ, công chức và toàn xã 

hội; quản lý chặt chẽ chi tiêu 

ngân sách nhà nước, mua sắm 

và sử dụng tài sản công, ô tô 

công, tổ chức hội nghị, hội 

thảo, đi công tác trong và ngoài 

nước. Thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; bố trí thời gian tiếp 

công dân, kết hợp với tăng 

cường cán bộ có phẩm chất, có 

năng lực, có khả năng trong 

việc tiếp dân, nhất là cán bộ 

dân vận tốt, lắng nghe ý kiến 

của Nhân dân, nắm vững pháp 

luật để xử lý và theo dõi quá 

trình xử lý, có trách nhiệm 

trong việc giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của Nhân dân. Tiếp tục 

đẩy mạnh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; phát huy vai 

trò của Nhân dân, vai trò giám 

sát của các đoàn thể chính trị và 

Mặt trận Tổ quốc, kết hợp cùng 

các cơ chế khác trong phòng, 

chống tham nhũng, tạo lan tỏa 

trong toàn xã hội; chấp hành 

nghiêm luật pháp, ngăn chặn, 

loại bỏ lợi ích nhóm, đặc biệt 

trong những lĩnh vực dễ phát 

sinh tiêu cực, tham nhũng như: 

đầu tư công, tài sản công, cổ 

phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước, các dự án BT, BOT, đất 

đai, tài nguyên. 

Cơ quan thường trực và các 

đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh triển khai thực hiện tốt 

các chỉ đạo, hướng dẫn của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc 

gia, các Bộ, ngành Trung ương 

và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh trong lĩnh vực 

chống buôn lậu, gian lận 

thương mại; đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực thuế, hải quan, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh 
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vực xuất nhập khẩu; đẩy mạnh 

công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả, 

ngăn chặn tình trạng xuất khẩu 

khống hàng hóa để được hoàn 

thuế giá trị gia tăng, tình trạng 

chuyển mã, chuyển giá, gian 

lận xuất xứ hàng hóa để trốn 

thuế; tăng cường kiểm tra sau 

thông quan đối với doanh 

nghiệp có dấu hiệu vi phạm về 

thuế. 

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh căn cứ 

chức năng nhiệm vụ và các quy 

định pháp luật hiện hành, kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi tham nhũng phát 

hiện thông qua hoạt động thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

điều tra... Truy tố, xét xử 

nghiêm minh đúng người, đúng 

tội đối với án tham nhũng, 

không bỏ lọt tội phạm tham 

nhũng. 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ 

tăng cường công tác tham mưu 

các biện pháp, giải pháp chỉ 

đạo nhằm xây dựng bộ máy 

hành chính nhà nước các cấp 

trong tỉnh liêm chính, trong 

sạch, hiệu lực, hiệu quả và đề 

cao kỷ luật, kỷ cương. Tập 

trung xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức "cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công, vô tư"; xử lý 

nghiêm những cán bộ, công 

chức tiêu cực, nhũng nhiễu, 

kiên quyết loại bỏ những cán 

bộ hư hỏng, thoái hóa, biến 

chất ra khỏi bộ máy hành chính 

nhà nước thuộc tỉnh./. 

 

Chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng 

và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng 

Như Oanh 

gày 24/02/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 19/2017/NĐ-CP quy 

định chế độ tiền lương của 

công nhân quốc phòng và chế 

độ phụ cấp thâm niên đối với 

viên chức quốc phòng. Theo 

đó:   

- Chế độ tiền lương đối với 

công nhân quốc phòng: Bảng 

lương đối với công nhân quốc 

phòng quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này 

và được hưởng các loại phụ 

cấp, trợ cấp: phụ cấp thâm niên 

vượt khung; phụ cấp khu vực; 

phụ cấp đặc biệt; phụ cấp độc 

hại, nguy hiểm; phụ cấp trách 

nhiệm công việc; phụ cấp công 

vụ; phụ cấp, trợ cấp công tác ở 

N 
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vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

Thời hạn nâng bậc lương đối 

với công nhân quốc phòng: Sau 

2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc 

lương đối với người có hệ số 

lương từ 3,95 trở xuống và sau 

3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc 

lương đối với người có hệ số 

lương trên 3,95, luôn hoàn 

thành công việc được giao, 

không vi phạm kỷ luật từ khiển 

trách trở lên và đạt tiêu chuẩn 

cấp bậc kỹ thuật quy định thì 

được xét nâng lên một bậc 

lương. Trong thời hạn xét nâng 

bậc lương, nếu bị kỷ luật hình 

thức khiển trách thì kéo dài thời 

hạn nâng bậc lương 6 tháng; 

nếu bị kỷ luật từ hình thức cảnh 

cáo trở lên thì kéo dài thời hạn 

nâng bậc lương 12 tháng. 

Trường hợp lập thành tích đặc 

biệt xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ thì được nâng bậc 

lương trước thời hạn tối đa 12 

tháng hoặc vượt bậc. 

- Chế độ phụ cấp thâm niên 

đối với công nhân và viên chức 

quốc phòng: Mức phụ cấp: 

Công nhân và viên chức quốc 

phòng có thời gian phục vụ 

trong lực lượng thường trực của 

quân đội đủ 5 năm (60 tháng) 

thì được hưởng phụ cấp 

thâm niên bằng 5% mức lương 

hiện hưởng cộng phụ cấp chức 

vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm 

niên vượt khung (nếu có); từ 

năm thứ 6 trở đi mỗi năm (12 

tháng) được tính thêm 1%. Phụ 

cấp thâm niên được tính trả 

cùng kỳ lương hàng tháng và 

được dùng để tính đóng, hưởng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp và bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. Thời gian tính 

hưởng phụ cấp: Thời gian phục 

vụ trong lực lượng thường trực 

của quân đội; thời gian hưởng 

phụ cấp thâm niên ở các ngành, 

nghề khác được cộng dồn với 

thời gian phục vụ trong lực 

lượng thường trực của quân đội 

để tính hưởng phụ cấp thâm 

niên. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 15/4/2017. 

Các chế độ quy định tại Nghị 

định này được tính hưởng kể từ 

ngày 01/7/2016./. 

 

Bồi dư ng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo 

Hải Hà 

gày 09/02/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 174/QĐ-

TTg phê duyệt "Đề án bồi N 
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dưỡng cán bộ, công chức làm 

công tác tôn giáo giai đoạn 

2017 - 2020" nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, kỹ năng công tác tôn giáo 

cho cán bộ, công chức làm 

công tác tôn giáo, đáp ứng tiêu 

chuẩn cán bộ, công chức làm 

công tác tôn giáo theo quy 

định, nâng cao hiệu quả xử lý 

các vụ việc tôn giáo, góp phần 

thực hiện có hiệu quả chủ 

trương, chính sách tôn giáo của 

Đảng và Nhà nước. 

Theo Đề án, đối tượng được 

bồi dưỡng là công chức làm 

công tác quản lý nhà nước về 

tôn giáo ở trung ương, cấp tỉnh, 

cấp huyện, gồm: Ban Tôn giáo 

Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ; 

Ban (Phòng) Tôn giáo thuộc Sở 

Nội vụ; Phòng Nội vụ; cán bộ, 

công chức làm công tác tôn 

giáo của các ban, ngành, đoàn 

thể ở trung ương, cấp tỉnh, cấp 

huyện, gồm: Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam, Hội Nông dân 

Việt Nam, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam, Ban 

Dân vận; cán bộ làm công tác 

tôn giáo thuộc lực lượng công 

an, quân đội; cán bộ kiêm 

nhiệm phụ trách công tác tôn 

giáo ở cấp cơ sở: Phó Bí thư, 

Phó Chủ tịch UBND cấp xã. 

Đề án thực hiện tại 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung 

ương, trong đó chú trọng vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

những nơi có vấn đề tôn giáo 

phát sinh. 

Cũng tại Đề án, có 05 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp được đề 

ra, đó là: (1) Nâng cao nhận 

thức về vai trò, nhiệm vụ của 

hoạt động bồi dưỡng công tác 

tôn giáo; (2) Xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng hàng năm và 

tổ chức thực hiện bồi dưỡng; 

(3) Xây dựng chương trình, tài 

liệu, hình thức, phương pháp 

bồi dưỡng phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, cấp quản lý, 

địa bàn quản lý, đặc thù của 

từng loại tôn giáo; (4) Nâng cao 

chất lượng đội ngũ giảng viên, 

báo cáo viên; (5) Tăng cường 

cơ sở vật chất, phương tiện 

phục vụ công tác tổ chức, giảng 

dạy./. 

 

6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Quỳnh Nhi

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Nghị định số 09/2017/NĐ-

CP ngày 09/02/2017 của Chính Đ 
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phủ quy định chi tiết việc phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước.  

Cụ thể, 6 hình thức phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí bao gồm: 1- Tổ chức 

họp báo; 2- Đăng tải nội dung 

phát ngôn và cung cấp thông 

tin trên Cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử hoặc 

trang mạng xã hội chính thức 

của cơ quan hành chính nhà 

nước; 3- Phát ngôn trực tiếp 

hoặc trả lời phỏng vấn của nhà 

báo, phóng viên; 4- Gửi thông 

cáo báo chí, nội dung trả lời 

cho cơ quan báo chí, nhà báo, 

phóng viên bằng văn bản hoặc 

qua thư điện tử; 5- Cung cấp 

thông tin qua trao đổi trực tiếp 

hoặc tại các cuộc giao ban báo 

chí do trung ương, địa phương 

tổ chức khi được yêu cầu; 6- 

Ban hành văn bản đề nghị cơ 

quan báo chí đăng, phát phản 

hồi, cải chính, xin lỗi nội dung 

thông tin trên báo chí. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 30/3/2017. 

Nghị định này bãi bỏ các quy 

định của Quy chế phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 25/2013/QĐ-TTg ngày 

04/5/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ./. 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác 

giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017 

Như Oanh 

hằm nâng cao chất 

lượng và hiệu quả công 

tác giáo dục an toàn giao thông 

trong các cơ sở giáo dục, thực 

hiện có hiệu quả nhiệm vụ và 

giải pháp của ngành Giáo dục 

được giao tại Nghị quyết 

số 88/NQ-CP của Chính phủ, 

ngày 21/02/2017, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Kế hoạch 

số 110/KH-BGDĐT triển khai 

công tác giáo dục an toàn giao 

thông trong trường học năm 

2017. 

Kế hoạch bao gồm 03 nội 

dung sau: bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông đường bộ; bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông 

đường sắt và bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông đường thủy nội 

địa. Trong đó, về bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông đường bộ, 

cần tuyên truyền, giáo dục học 

sinh, sinh viên nắm vững các 

quy định của pháp luật về an 

toàn giao thông, nội dung trọng 

tâm là: 

N 
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- Tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục cho học sinh, sinh 

viên ý thức khi tham gia giao 

thông, các hành vi ứng xử có 

văn hóa khi tham gia giao 

thông. 

- Các quy định về tín hiệu 

giao thông đường bộ, biển báo 

hiệu giao thông đường bộ (biển 

báo cấm, biển báo nguy hiểm, 

biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về 

màu sắc, hình dạng… 

- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, 

xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô 

tô, xe buýt an toàn; đi bộ an 

toàn. 

- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn 

giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn 

của báo hiệu đường bộ, hiệu 

lệnh của Cảnh sát giao thông. 

- Độ tuổi của người điều 

khiển xe mô tô, xe gắn máy; 

quy định về đội mũ bảo hiểm 

khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn 

máy, xe đạp điện; các kỹ năng 

điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy, xe đạp điện an toàn; cách 

phòng tránh tai nạn giao thông. 

- Quy định của pháp luật về 

nồng độ cồn đối với người điều 

khiển phương tiện cơ giới 

đường bộ; quy định bắt buộc 

đội mũ bảo hiểm. 

- Phổ biến cho học sinh, sinh 

viên các kiến thức pháp luật và 

kỹ năng về bảo đảm an toàn khi 

tham gia giao thông; cảnh báo 

các lỗi vi phạm thường mắc 

phải, nguy cơ tai nạn, nguyên 

nhân, hậu quả của tai nạn giao 

thông./. 
 

Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 

P.T 

ới mục tiêu chung 

khống chế bệnh Dại 

trên đàn chó nuôi và trên người 

vào năm 2021 nhằm tiến tới 

loại trừ bệnh Dại, ngày 

13/02/2017, Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình 

quốc gia khống chế và tiến tới 

loại trừ bệnh Dại giai đoạn 

2017 - 2021 tại Quyết định số 

193/QĐ-TTg. 

Theo đó, Chương trình 

hướng tới trên 95% số xã, 

phường, thị trấn lập được Danh 

sách hộ nuôi chó; tỷ lệ chó nuôi 

được tiêm phòng vắc-xin Dại 

tại các xã, phường, thị trấn đạt 

trên 85%; trên 70% số tỉnh 

không có ca bệnh Dại trên chó 

trong 02 năm liên tiếp; giảm 

60% số tỉnh có nguy cơ cao về 

bệnh Dại trên người; giảm 60% 

số người tử vong do bệnh Dại 

V 
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vào năm 2021 so với số ca mắc 

bệnh Dại trung bình giai đoạn 

2011 - 2015. 

Để đạt được mục tiêu cụ thể 

trên, Chương trình đưa ra các 

nhiệm vụ và giải pháp, bao 

gồm: quản lý chó nuôi; tiêm 

phòng vắc-xin Dại cho đàn chó; 

điều trị dự phòng sau phơi 

nhiễm cho người; hoàn thiện 

các văn bản quy phạm pháp 

luật, chính sách của Nhà 

nước; truyền thông; nâng cao 

năng lực của hệ thống giám sát; 

điều tra và xử lý ổ dịch; nâng 

cao năng lực chẩn đoán, xét 

nghiệm bệnh Dại; kiểm soát 

chặt chẽ việc vận chuyển chó; 

nâng cao năng lực chuyên môn 

trong phòng, chống bệnh Dại; 

xây dựng vùng an toàn bệnh 

Dại và nghiên cứu khoa học. 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn là đơn vị được 

Thủ tướng Chính phủ giao chủ 

trì, phối hợp với Bộ Y tế 

và UBND cấp tỉnh tổ chức triển 

khai các hoạt động phòng 

chống bệnh Dại trên động vật 

theo quy định của Chương 

trình./. 

 

Giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm 

trong công tác thi hành án dân sự 

N.Q 

ây là một trong những 

nội dung được Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu thực 

hiện tại Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 06/02/2017 về việc 

tăng cường công tác thi hành án 

dân sự. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính 

phủ chỉ thị UBND, Ban Chỉ 

đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh 

tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của 

cấp ủy Đảng để thực hiện có 

hiệu quả chức năng, nhiệm vụ 

trong việc chỉ đạo công tác thi 

hành án dân sự tại địa phương. 

Bên cạnh đó, phối hợp chặt 

chẽ với Bộ Tư pháp, kịp thời 

chỉ đạo UBND, Ban Chỉ đạo thi 

hành án dân sự cấp huyện và 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

thực hiện tốt công tác phối hợp, 

kịp thời giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh 

trong việc phối hợp cũng như 

trong hoạt động tổ chức thi 

hành án trên địa bàn. Tập trung 

chỉ đạo việc phối hợp tổ chức 

cưỡng chế thi hành án, đặc biệt 

là cưỡng chế giao tài sản đã bán 

đấu giá thành cho người mua, 

người nhận tài sản để thi hành 

án; giải quyết dứt điểm các vụ 

Đ 
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việc trọng điểm, giá trị lớn, 

phức tạp, ảnh hưởng đến an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn 

xã hội ở địa phương, các vụ án 

về tham nhũng và các vụ việc 

liên quan đến tín dụng, ngân 

hàng; xử lý nghiêm các trường 

hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý 

không chấp hành án. 

Chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tư 

pháp tăng cường thanh tra, 

kiểm tra các tổ chức thẩm định 

giá, tổ chức bán đấu giá tài sản 

liên quan đến thi hành án; phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan thi 

hành án dân sự kịp thời xử lý 

các tài sản tịch thu sung công 

theo quy định của pháp luật. 

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường tăng cường thanh 

tra, kiểm tra và có biện pháp 

ngăn chặn tình trạng vi phạm 

pháp luật trong hoạt động 

chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất, 

đặc biệt là các trường hợp tẩu 

tán tài sản nhằm trốn tránh việc 

thi hành án; chỉ đạo Văn phòng 

Đăng ký quyền sử dụng đất kịp 

thời cung cấp thông tin, thu hồi, 

hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất liên 

quan đến việc thi hành án dân 

sự. Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm./. 

 

Điều kiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

Hoa Huệ

gày 09/01/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản 

xuất vùng bị thiệt hại do thiên 

tai, dịch bệnh. 

Theo đó, các hộ sản xuất bị 

thiệt hại được xem xét hỗ trợ 

khi đáp ứng tất cả các điều kiện 

sau: 

- Sản xuất không trái với 

quy hoạch, kế hoạch và hướng 

dẫn sản xuất nông nghiệp của 

chính quyền địa phương. 

- Có đăng ký kê khai ban 

đầu được UBND cấp xã xác 

nhận đối với chăn nuôi tập 

trung (trang trại, gia trại, tổ hợp 

tác, hợp tác xã) và nuôi trồng 

thủy sản hoặc giấy chứng nhận 

kiểm dịch (nếu có). Các hộ 

chăn nuôi tập trung kê khai 

trong thời gian 15 ngày kể từ 

khi bắt đầu chăn nuôi; trong 

thời gian 07 ngày làm việc kể 

từ khi nhận được bản kê khai, 

N 
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UBND cấp xã có trách nhiệm 

kiểm tra, xác nhận vào kê khai. 

Các hộ nuôi trồng thủy sản thực 

hiện kê khai và được xác nhận 

ngay khi thực hiện nuôi trồng. 

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực 

hiện đầy đủ, kịp thời các biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó với 

thiên tai, dịch bệnh theo sự 

hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan 

chuyên môn và chính quyền địa 

phương. 

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: 

đối với thiên tai: Trong thời 

gian xảy ra thiên tai trên địa 

bàn được Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn địa phương xác nhận; 

đối với dịch bệnh: Trong 

khoảng thời gian từ khi công bố 

dịch đến khi công bố hết dịch. 

Trường hợp đặc biệt, ngay từ 

khi phát sinh ổ dịch đầu tiên 

(chưa đủ điều kiện công bố 

dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, 

gia cầm theo yêu cầu của công 

tác phòng, chống dịch để hạn 

chế dịch lây lan thì thời điểm 

xảy ra thiệt hại là khoảng thời 

gian từ khi phát sinh ổ dịch đến 

khi kết thúc ổ dịch. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 25/02/2017./. 

 

Quy định mới về trường hợp được miễn thuế 

sử dụng đất nông nghiệp 

Kim Ngân

hính phủ vừa ban hành 

Nghị định số 

21/2017/NĐ-CP ngày 

24/02/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

20/2011/NĐ-CP ngày 

23/3/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Nghị quyết số 

55/2010/QH12 ngày 

24/11/2010 của Quốc hội về 

miễn, giảm thuế sử dụng đất 

nông nghiệp. 

 Theo đó, miễn thuế sử dụng 

đất nông nghiệp đối với toàn bộ 

diện tích đất nông nghiệp cho 

các đối tượng sau đây: 

(a) Hộ gia đình, cá nhân 

được Nhà nước giao, công nhận 

đất để sản xuất nông nghiệp, 

nhận chuyển quyền sử dụng đất 

nông nghiệp (bao gồm cả nhận 

thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất nông nghiệp). 

(b) Hộ gia đình, cá nhân là 

thành viên hợp tác xã sản xuất 

nông nghiệp, nông trường viên, 

lâm trường viên đã nhận đất 

giao khoán ổn định của hợp tác 

C 
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xã, nông trường quốc doanh, 

lâm trường quốc doanh và hộ 

gia đình, cá nhân nhận đất giao 

khoán ổn định của công ty 

nông, lâm nghiệp để sản xuất 

nông nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 

(c) Hộ gia đình, cá nhân sản 

xuất nông nghiệp góp quyền sử 

dụng đất nông nghiệp của mình 

để thành lập hợp tác xã sản 

xuất nông nghiệp theo quy định 

của Luật hợp tác xã. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày ký và áp dụng 

cho kỳ tính thuế từ năm 2017./. 

 

Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại 

Hải Hà

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

cụ thể tại Nghị định 

số 22/2017/NĐ-CP ngày 

24/02/2017 của Chính phủ về 

hòa giải thương mại. 

Theo đó, người có đủ tiêu 

chuẩn sau đây thì được làm hòa 

giải viên thương mại: (a) Có 

đầy đủ năng lực hành vi dân sự 

theo quy định của Bộ luật dân 

sự; có phẩm chất đạo đức tốt, 

có uy tín, độc lập, vô tư, khách 

quan; (b) Có trình độ đại học 

trở lên và đã qua thời gian công 

tác trong lĩnh vực được đào tạo 

từ 02 năm trở lên; (c) Có kỹ 

năng hòa giải, hiểu biết pháp 

luật, tập quán kinh doanh, 

thương mại và các lĩnh vực liên 

quan. 

Người đang là bị can, bị cáo, 

người đang chấp hành án hình 

sự hoặc đã chấp hành xong bản 

án nhưng chưa được xóa án 

tích; người đang bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ 

sở cai nghiện bắt buộc thì 

không được làm hòa giải viên 

thương mại.       

Nghị định nêu rõ, người có 

đủ tiêu chuẩn hòa giải viên 

thương mại quy định nói trên 

muốn trở thành hòa giải viên 

thương mại vụ việc đăng ký tại 

Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi người đó 

thường trú. Trường hợp người 

đề nghị đăng ký là người nước 

ngoài thì đăng ký tại Sở Tư 

pháp tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi người đó tạm 

trú. 

Ngoài ra, Nghị định cũng 

quy định cụ thể một số nội 

Đ 
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dung khác, như: trình tự, thủ 

tục hòa giải thương mại; tổ 

chức hòa giải thương mại; hoạt 

động của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/4/2017./.
 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Đề nghị cho biết hồ 

sơ sang tên xe gắn máy trong 

cùng tỉnh đối với trường hợp 

người đang sử dụng xe không 

có chứng từ chuyển quyền sở 

hữu xe bao gồm những giấy 

tờ gì? (Ông Hà Văn C, huyện 

Đăk Glei). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Điểm b Khoản 1 Điều 24 

Thông tư số 15/2014/TT-

BCA ngày 14/4/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định 

về đăng ký xe quy định hồ sơ 

sang tên xe trong cùng tỉnh 

đối với trường hợp người 

đang sử dụng xe không có 

chứng từ chuyển quyền sở 

hữu xe bao gồm: 

- Giấy khai đăng ký sang 

tên, di chuyển xe (Mẫu số 03 

ban hành kèm theo Thông tư 

này) có cam kết của người 

đang sử dụng xe chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về xe 

làm thủ tục đăng ký, có xác 

nhận về địa chỉ thường trú 

của người đang sử dụng xe của 

Công an cấp xã nơi người đang 

sử dụng xe thường trú; 

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ 

xe theo quy định; 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. 

Trường hợp bị mất giấy chứng 

nhận đăng ký xe phải trình bày rõ 

lý do trong giấy khai đăng ký 

sang tên, di chuyển xe (Mẫu số 

03 ban hành kèm theo Thông tư 

này)./. 

 

 


