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Có cơ chế để người dân giám sát công tác cán bộ hiệu quả hơn 

Vĩnh Linh

ình trạng cán bộ, công 

chức (CBCC) vi phạm 

pháp luật, thiếu trách nhiệm để 

xảy ra các hậu quả tiêu cực về 

mặt xã hội, thiệt hại lớn về kinh 

tế là khá phổ biến. Mặc dù, đã có 

nhiều CBCC bị xử lý kỷ luật, 

truy cứu trách nhiệm hình sự 

nhưng tình trạng tham nhũng, 

tiêu cực và hành vi vi phạm 

không những không giảm mà 

ngày càng tăng lên. 

Có thể nói việc quản lý, giám 

sát và xử lý CBCC đang là vấn 

đề đáng quan tâm hiện nay. 

Nhiều CBCC, nhất là những 

người có chức có quyền không 

cần biết hành vi của mình có 

đúng pháp luật hay có phù hợp 

với đạo đức xã hội hay không? 

Họ gần như bỏ ngoài tai dư luận 

xã hội, phản ánh của CBCC dưới 

quyền, tự ý quyết định, tùy tiện 

làm theo ý chí cá nhân của mình, 

coi thường tập thể, ý kiến của 

quần chúng. Điều này được 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

đúc kết với nhận định là hiện nay 

nhiều CBCC như những "ông 

vua con". Điển hình cho tình 

trạng này là những "lãnh chúa", 

"ông vua" thực sự họ kéo bè, kéo 

cánh, thậm chí đưa cả họ làm 

quan ở Mỹ Đức, Hà Nội; xã Hạ 

Sơn, Quỳ Hợp, Nghệ An… Vậy 

đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện 

tượng này? 

Nguyên nhân chính dẫn đến 

tình trạng này là do cơ chế quản 

lý, đề bạt, bổ nhiệm và giám sát 

cán bộ hiện nay chưa tốt. Ở đâu 

cũng giương cao khẩu hiệu "dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra" hoặc dân giám sát tối cao… 

tuy nhiên cơ chế này vận hành 

đang có vấn đề lớn, không phát 

huy hiệu quả trên thực tế, thậm 

chí hình thức. Đó là người dân 

gần như không biết các cơ quan 

nhà nước, CBCC đang làm gì, cơ 

chế vận hành như thế nào, chỉ 

khi nào xảy ra chuyện hoặc sai 

phạm bị phát hiện, phanh phui 

thì khi đó người dân mới biết. 

Tuy vậy, đó là chỉ "biết", nghe 

thông tin chứ để xử lý cán bộ 

còn theo quy trình điều tra, xử lý 

khá dài, phức tạp. Nhiều vụ việc 

khi phát hiện thì những sai 

phạm, thiệt hại to như con voi, 

sau điều tra, xác minh thì lại 

bé… như con kiến, thậm chí 

chẳng có gì, chìm xuồng, dù 

nhiều vụ việc sai phạm đã quá 

rõ! Những vụ việc như vậy 

thường xuyên xảy ra và cứ lặp 

đi, lặp lại nên người dân rất bất 

bình, mất lòng tin và không còn 

muốn đóng góp ý kiến, kiến nghị 

nữa. 

T 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 02/2018 

 
4 

Đặc thù hệ thống chính trị của 

nước ta là do Đảng Cộng sản 

lãnh đạo nên công tác cán bộ là 

của Đảng, dù pháp luật có quy 

định nhưng người dân rất khó 

tham gia, nếu có thì rất hạn chế 

vào công tác cán bộ. Vì thế ở 

những địa phương, bộ, ngành 

làm tốt công tác cán bộ thì nơi 

đó người dân được nhờ, kinh tế - 

xã hội phát triển, đời sống nhân 

dân được cải thiện. Ngược lại 

nếu công tác cán bộ không tốt thì 

sẽ nảy sinh độc đoán, chuyên 

quyền, tư tưởng bè phái, cục bộ, 

lợi ích nhóm thì rất nguy hiểm 

cho xã hội. 

Thiết nghĩ, công tác cán bộ có 

ý nghĩa sống còn đối với sự phát 

triển của đất nước, tồn vong của 

chế độ, do đó việc huy động 

người dân tham gia giám sát, 

quản lý, xử lý CBCC là rất quan 

trọng. Bởi vì, đây là nguyên 

nhân dẫn đến bộ máy hành chính 

trì trệ, kém hiệu quả, nhất là tình 

trạng tham nhũng, tiêu cực ngày 

càng trầm trọng như hiện nay 

đều do cơ chế và đội ngũ CBCC 

gây ra. Do đó, khi có dư luận, 

phản ánh của người dân về hành 

vi tiêu cực, vi phạm đạo đức xã 

hội của CBCC nào đó thì cơ 

quan chức năng cần tiến hành 

thẩm tra, xác minh để có hướng 

xử lý kịp thời, phù hợp. Trường 

hợp không có vi phạm, tiêu cực 

thì cần công khai cho người dân 

biết, nếu có vi phạm pháp luật thì 

phải kiên quyết xử lý nghiêm, 

triệt để phòng ngừa, hạn chế các 

tiêu cực có thể nảy sinh./. 

 

Cần tiếp tục duy trì các phiên tòa xét xử lưu động 

Đỗ Văn Nhân 

hời gian qua, nhiều ý 

kiến trái chiều xoay 

quanh việc có nên tổ chức phiên 

tòa xét xử lưu động hay không. 

Lý do được đưa ra là việc xét xử 

lưu động sẽ gây ảnh hưởng tới 

danh dự, nhân phẩm của bị cáo 

và gia đình bị cáo. Đồng thời, 

kinh phí để ngành tòa án tổ chức 

các phiên xử lưu động là quá 

lớn; việc huy động lực lượng bảo 

vệ phiên tòa rất khó khăn… 

Theo tôi, việc tòa án quyết 

định xét xử lưu động có mặt tích 

cực và hạn chế của nó. Xét về 

mặt tích cực thì việc xét xử lưu 

động có ý nghĩa hết sức quan 

trọng trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; ngăn ngừa các hành vi 

phạm tội có thể xảy ra, nhất là ở 

lứa tuổi thanh thiếu niên. Thông 

thường các vụ án có tính chất 

đặc biệt nghiêm trọng như giết 

người, cướp tài sản, chống người 

thi hành công vụ… thường được 

xem xét để quyết định tổ chức 

phiên tòa xét xử lưu động.  

T 
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Những tồn tại, hạn chế trong 

việc xét xử lưu động như đã đề 

cập, tuy nhiên những khó khăn 

đó cần phải có giải pháp khắc 

phục, để duy trì hoạt động xét xử 

lưu động. Bởi vì, việc xét xử lưu 

động có tác dụng nâng cao hiểu 

biết pháp luật một cách sâu rộng 

đến mọi tầng lớp nhân dân, góp 

phần giảm thiểu hành vi phạm 

tội.  

Việc xét xử lưu động là một 

trong những hình thức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật có 

hiệu quả nhất hiện nay, do đó 

công tác này phải được các cấp 

chính quyền và đoàn thể ở địa 

phương tham gia chứ không phải 

riêng gì ngành tòa án. Chính 

quyền địa phương phải có trách 

nhiệm trong việc bố trí địa điểm, 

cử lực lượng đảm bảo an ninh 

trật tự tại phiên tòa, đồng thời 

phải bố trí một khoản kinh phí 

nhất định để tổ chức phiên tòa 

xét xử lưu động, như thế sẽ giảm 

áp lực chi phí cho ngành tòa án. 

Bên cạnh đó, có ý kiến cho 

rằng, tổ chức phiên tòa lưu động 

sẽ ảnh hưởng tới danh dự, nhân 

phẩm của bị cáo và gia đình bị 

cáo. Tuy nhiên, bản thân bị cáo 

và gia đình bị cáo đã bị ảnh 

hưởng danh dự, nhân phẩm do 

hành vi phạm tội của chính bị 

cáo gây ra, bởi hành vi phạm tội 

đều đã được chính quyền và 

người dân địa phương biết rõ 

hoặc đã được các cơ quan báo 

chí đưa tin. Và bản thân bị cáo 

và gia đình bị cáo đương nhiên 

phải chấp nhận điều này, do đó, 

danh dự, nhân phẩm của bị cáo 

và gia đình bị cáo bị ảnh hưởng 

không phải do phiên tòa xét xử 

lưu động gây ra. 

Một trong những vấn đề khó 

khăn trong việc tổ chức phiên tòa 

lưu động hiện nay, đó là lựa 

chọn những vụ án như thế nào để 

quyết định đưa ra xét xử lưu 

động. Theo tôi, phải chọn những 

vụ án có tính chất đặc biệt 

nghiêm trọng để đưa ra xét xử 

lưu động để giáo dục, răn đe và 

ngăn ngừa hành vi phạm tội hoặc 

những hành vi phạm tội thường 

xuyên xảy ra, gây hoang mang, 

bức xức trong dư luận, nhất là 

những vụ án chống người thi 

hành công vụ, gây rối trật tự 

công cộng… ảnh hưởng đến 

cuộc sống bình yên của nhân 

dân. Đồng thời, lựa chọn những 

vụ án phải có chứng cứ phạm tội 

rõ ràng, những tình tiết khách 

quan của vụ án đã được làm rõ, 

để tránh trường hợp, khi xét xử 

lưu động thì phải tiến hành điều 

tra bổ sung do thiếu chứng cứ, 

hoặc phải đình chỉ vụ án, tuyên 

bị cáo không phạm tội hay vụ án 

xét xử lưu động có thể bị kháng 

nghị, kháng cáo và tòa án cấp 

trên tuyên bố bị cáo không phạm 

tội… thì việc tổ chức phiên tòa 

lưu động đối với những vụ việc 
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như thế này sẽ không có ý nghĩa 

và phản tác dụng. 

Để tổ chức một phiên tòa lưu 

động thành công thì công tác 

đảm bảo an ninh trật tự của 

phiên tòa là rất quan trọng, phải 

đánh giá toàn diện và dự báo 

chính xác các tình huống làm 

mất an ninh trật tự, để kịp thời 

ngăn chặn các hành vi ngăn cản, 

chống đối, tấn công hoặc cướp 

phạm nhân… có thể xảy ra. Do 

đó, chính quyền địa phương, 

nhất là lực lượng công an phải 

xây dựng kế hoạch bảo đảm an 

ninh trật tự cho phiên tòa lưu 

động một cách chặt chẽ, đầy đủ 

và có phương án xử lý các tình 

huống phát sinh. 

Thiết nghĩ, mặc dù việc tổ 

chức phiên tòa xét xử lưu động 

trong thời gian qua có những khó 

khăn, vướng mắc nhất định 

nhưng không thể phủ nhận vai 

trò quan trọng của nó trong công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, góp phần răn đe, 

ngăn ngừa hành vi phạm tội có 

thể xảy ra. Chính vì vậy, ngành 

tòa án cần phải nghiên cứu, khắc 

phục những khó khăn, vướng 

mắc đó để tiếp tục duy trì việc tổ 

chức các phiên tòa xét xử lưu 

động hiện nay./. 
 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nâng cao 

đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần 

phục vụ nhân dân 

Hoa Huệ

ây là một trong những 

nội dung được Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tại 

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

26/02/2018 về tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ, tích cực 

trong thi hành công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Theo đó, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động tại các 

cơ quan, đơn vị phải nâng cao 

đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý 

thức trách nhiệm, tinh thần phục 

vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, 

văn hóa ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức, cụ thể: 

- Trong thực thi nhiệm vụ 

phải tuân thủ trật tự, thứ bậc 

hành chính, đúng thẩm quyền; 

thực hiện đúng, đủ chức trách, 

nhiệm vụ được giao, không để 

quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được 

phân công; không đùn đẩy, né 

tránh trách nhiệm; nghiêm cấm 

việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền 

hạn để nhũng nhiễu, gây phiền 

hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết 

công việc liên quan đến người 

dân, tổ chức và doanh nghiệp; 

Đ 
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- Từng cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động căn cứ 

vị trí việc làm, nhiệm vụ được 

phân công tiến hành xây dựng kế 

hoạch cụ thể báo cáo thủ trưởng 

đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ 

đạo, giám sát; 

- Chấp hành nghiêm túc nội 

quy, quy chế, thời giờ làm việc 

tại cơ quan, đơn vị; không sử 

dụng thời giờ làm việc để làm 

việc riêng; không hút thuốc lá 

nơi công sở, trong phòng làm 

việc, phòng họp, hội trường; 

không sử dụng rượu, bia, đồ 

uống có cồn trong giờ làm việc, 

giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, 

ngày trực; không được tổ chức, 

tham gia đánh bạc ăn tiền dưới 

mọi hình thức hoặc cho vay trái 

quy định của pháp luật./. 

 

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

Trung Hiếu 

gày 27/02/2018, UBND 

tỉnh ban hành Văn bản 

số 479/UBND-NNTN triển khai 

thực hiện Công văn số 

683/BTNMT-TCMT ngày 

09/02/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc đẩy mạnh 

thực thi pháp luật và tuyên 

truyền, phổ biến công tác bảo 

tồn đa dạng sinh học. Theo đó, 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, UBND các huyện, thành 

phố: Tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền và chấp hành 

nghiêm các quy định pháp luật 

về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo 

vệ các loài động vật hoang dã 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ ban hành kèm theo 

Nghị định số 160/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ; 

yêu cầu cán bộ, công chức, 

người lao động và người dân 

không mua, bán, sử dụng, tặng 

hay nhận quà biếu là các loài 

động vật hoang dã nguy cấp và 

các sản phẩm của chúng; không 

mua, bán, phóng sinh các loài 

ngoại lai xâm hại. 

2. Các lực lượng Kiểm lâm, 

Quản lý thị trường, Hải quan, 

Biên phòng, Công an tăng cường 

công tác phối hợp liên ngành, 

thanh tra, kiểm tra thường xuyên 

các nhà hàng, cơ sở kinh doanh 

và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ các 

loài động vật hoang dã nguy cấp. 

3. UBND các huyện, thành 

phố tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát các hoạt động buôn bán, 

phóng sinh các loài ngoại lai 

xâm hại tại các khu vực tâm linh 

như đình, chùa, đền... xử lý 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 02/2018 

 
8 

nghiêm các hành vi vi phạm. 

4. Báo Kon Tum, Đài Phát 

thanh Truyền hình tỉnh tăng 

cường công tác đưa tin, phát 

sóng các thông điệp, phóng sự, 

bản tin tuyên truyền pháp luật về 

bảo vệ động vật hoang dã và 

không phóng sinh các loài ngoại 

lai xâm hại./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện 

công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản  

Kim Ngân 

gày 09/02/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 416/UBND-NNTN triển khai 

thực hiện Văn bản số 896/BNN-

TCTS ngày 26/01/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc thực hiện công tác 

tái tạo nguồn lợi thủy sản. Theo 

đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND các 

huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao: 

- Phát động phong trào toàn 

dân tham gia bảo vệ, phục hồi và 

tái tạo nguồn lợi thủy sản; nâng 

cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân trong 

công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi 

thủy sản; tổ chức hoạt động thả 

bổ sung giống các loài thủy sản 

bản địa nguy cấp, quý, hiếm, có 

giá trị kinh tế vào vùng nước tự 

nhiên gắn với các ngày lễ, sự 

kiện của ngành Thủy sản; lựa 

chọn thả tái tạo các loài thủy sản 

bản địa, có giá trị kinh tế, các 

loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy 

cơ tuyệt chủng vào vùng nước tự 

nhiên; 

- Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức pháp 

luật về bảo vệ, tái tạo nguồn lợi 

thủy sản tới mọi tầng lớp nhân 

dân; không phóng sinh các đối 

tượng thủy sinh vật ngoại lai 

xâm hại; có nguy cơ xâm hại ra 

môi trường. Vận động người dân 

không khai thác, đánh bắt các 

loài thủy sản ngay sau thời điểm 

thả giống tái tạo theo quy định; 

- Tiếp tục triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 

02/01/1998 và Chỉ thị số 19/CT-

TTg ngày 30/7/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc nghiêm 

cấm sử dụng chất nổ, xung điện, 

chất độc để khai thác thủy sản; 

kiên quyết xử lý các hành vi vi 

phạm trong lĩnh vực bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn và 

chấm dứt tình trạng sử dụng 

xung điện, chất nổ, ngư cụ cấm, 

nghề cấm và khai thác các loại 

trong danh mục cấm; tăng cường 

N 
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thanh tra, kiểm tra và xử lý các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xây dựng kế 

hoạch hướng tới kỷ niệm 60 năm 

Ngày truyền thống ngành Thủy 

sản Việt Nam; đồng thời xây 

dựng và triển khai thực hiện có 

hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác 

trong lĩnh vực phóng sinh, bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản với Giáo 

hội Phật giáo cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương trên địa 

bàn tỉnh./. 

 

Triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

giai đoạn 2017 - 2025" 

Hải Hà 

hằm nâng cao nhận thức 

của phụ nữ về chủ 

trương, chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nước về khởi 

nghiệp, phát triển kinh doanh; 

thúc đẩy phong trào và khơi dậy 

tinh thần, tiềm năng, sức sáng 

tạo của phụ nữ tham gia phong 

trào khởi nghiệp, ngày 

02/3/2018, UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 524/KH-UBND về 

triển khai thực hiện Đề án "Hỗ 

trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 

2017 - 2025". 

Đối tượng áp dụng của Đề án 

là phụ nữ có ý tưởng khởi 

nghiệp, phát triển doanh nghiệp; 

phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh 

doanh; các tổ hợp tác/ hợp tác 

xã, doanh nghiệp mới thành lập 

do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ 

nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, 

phụ nữ là người dân tộc thiểu số, 

phụ nữ khuyết tật, phụ nữ là nạn 

nhân bạo lực gia đình, phụ nữ 

gia đình chính sách, phụ nữ sống 

tại địa bàn chuyển đổi đất nông 

nghiệp. 

Nội dung và giải pháp thực 

hiện bao gồm: (1) Tuyên truyền, 

vận động phụ nữ nâng cao nhận 

thức về chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về khởi nghiệp, phát triển 

kinh doanh; vai trò của phụ nữ 

đối với sự phát triển kinh tế; (2) 

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 

doanh và khởi nghiệp, khởi sự 

kinh doanh, đổi mới sáng tạo (tổ 

chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp; 

hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nâng 

cao năng lực kinh doanh, khởi 

nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng 

kinh doanh khả thi và các doanh 

nghiệp nữ mới thành lập; hỗ trợ 

pháp lý, xây dựng thương hiệu, 

sở hữu trí tuệ, tiếp cận tín dụng 

cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, 

khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập các 

tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh 

nghiệp do phụ nữ quản lý); (3) 

Vận động nguồn lực, đầu tư cơ 

N 
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sở vật chất để hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát 

triển doanh nghiệp (xây dựng 

các gian hàng giới thiệu, tiêu thụ 

sản phẩm từ các mô hình phát 

triển kinh tế của phụ nữ tại 10 

huyện, thành phố; hỗ trợ triển 

khai các dự án, ý tưởng khởi sự 

kinh doanh, khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp của phụ nữ); 

(4) Nghiên cứu, đánh giá, kiểm 

tra giám sát việc thực hiện chính 

sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ 

khởi nghiệp, phát triển kinh 

doanh; (5) Sơ, tổng kết việc triển 

khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp". 

Kế hoạch giao các cơ quan, 

đơn vị, địa phương căn cứ nội 

dung công việc được phân công 

tại Kế hoạch xây dựng kế hoạch 

hoạt động cụ thể để triển khai 

thực hiện. Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh là cơ quan thường trực tham 

mưu UBND tỉnh triển khai Kế 

hoạch./. 

 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Người khuyết tật 

Hoa Huệ

ây là một trong các hoạt 

động chủ yếu được 

UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 

476/KH-UBND ngày 

27/02/2018 về triển khai thực 

hiện kế hoạch hoạt động giai 

đoạn 2017 - 2020 của Ủy ban 

Quốc gia về Người khuyết tật 

Việt Nam, cụ thể: 

- Xây dựng chuyên mục về 

người khuyết tật trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để tuyên 

truyền, cập nhật thông tin, hình 

ảnh về người khuyết tật. 

- Xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện chính sách trợ 

giúp pháp lý cho người khuyết 

tật trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật về người khuyết tật; 

biên soạn, phát hành bằng hình 

thức phù hợp các tài liệu truyền 

thông chiến lược nhằm giảm 

định kiến, kỳ thị đối với người 

khuyết tật, trọng tâm là tuyên 

truyền Kế hoạch số 2023/KH-

UBND ngày 30/8/2016 về triển 

khai kế hoạch thực hiện Công 

ước của Liên hợp quốc về Quyền 

của người khuyết tật trên địa bàn 

tỉnh, nâng cao nhận thức cho 

người sử dụng lao động về vấn 

đề khuyết tật; hướng dẫn truyền 

thông về người khuyết tật; hòa 

nhập cộng đồng của người 

khuyết tật; đẩy mạnh các hoạt 

động truyền thông nhân dịp ngày 

người khuyết tật Việt Nam 

(18/4) và Ngày khuyết tật thế 

giới (03/12). 

Đ 
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- Tổ chức các hoạt động nhân 

Ngày người khuyết tật Việt Nam 

(18/4) hàng năm như: thực hiện 

phẫu thuật, phục hồi chức năng 

miễn phí, hỗ trợ tìm việc làm, 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

cho người khuyết tật... nhằm 

nâng cao nhận thức xã hội về 

công tác người khuyết tật, kết 

nối trách nhiệm và tăng cường 

đối thoại giữa các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và các đối tác phát 

triển; thu hút, biểu dương các 

sáng kiến hữu ích về trợ giúp 

người khuyết tật. 

Ngoài nội dung nói trên, Kế 

hoạch cũng bao gồm các nội 

dung khác như: nâng cao năng 

lực, kiện toàn tổ chức, đổi mới 

hoạt động trợ giúp người khuyết 

tật; tăng cường hợp tác quốc tế 

và đẩy mạnh công tác xã hội 

hóa; nâng cao hiệu quả thực hiện 

chính sách, pháp luật về Người 

khuyết tật.../. 

 

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh năm 2018 

Bảo Minh 

gày 23/02/2018, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 457/KH-UBND về tuyên 

truyền công tác cải cách hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

năm 2018.  

Kế hoạch xác định các nội 

dung bao gồm: 1. Tổ chức tập 

huấn nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội 

ngũ công chức làm việc tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh; 2. Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng 

cao nhận thức cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động 

và người dân, các tổ chức, doanh 

nghiệp biết, thực hiện; 3. Đẩy 

mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ 

cải cách hành chính trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

để người dân, doanh nghiệp hiểu, 

thực hiện; 4. Tổ chức cuộc thi 

tìm hiểu về công tác cải cách 

hành chính. 

Việc ban hành Kế hoạch là 

xác định nội dung và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, 

địa phương tổ chức công tác 

thông tin, tuyên truyền kịp thời, 

đầy đủ về chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến cải cách hành 

chính nhà nước đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, các tổ 

chức, doanh nghiệp, các tầng lớp 

Nhân dân; tạo được sự quan tâm, 

góp ý và giám sát của Nhân dân 

đối với hoạt động của các cơ 

N 
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quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./. 
 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn 

vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác 

xâm nhiễm vào Việt Nam 

BBT  

gày 26/02/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 467/UBND-NNTN về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, 

chống cúm gia cầm, ngăn chặn 

vi rút cúm A/H7N9 và các chủng 

vi rút cúm nguy hiểm khác xâm 

nhiễm vào Việt Nam. Theo đó: 

1. Các sở, ngành liên quan và 

UBND các huyện, thành phố: Tổ 

chức giám sát chặt chẽ tại các 

thôn, làng, các khu vực tập kết, 

buôn bán gia cầm và sản phẩm 

gia cầm nhằm phát hiện kịp thời 

và xử lý nghiêm khắc, triệt để 

đối với các trường hợp vận 

chuyển, buôn bán, giết mổ gia 

cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu 

qua biên giới, không rõ nguồn 

gốc; nghiêm cấm việc vận 

chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu 

thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gia 

cầm nhập lậu qua biên giới; 

tuyên truyền sâu rộng trong từng 

cộng đồng về sự nguy hiểm của 

bệnh cúm gia cầm, các dấu hiệu 

nhận biết gia cầm nghi mắc bệnh 

cúm; hướng dẫn các biện pháp 

phòng, chống dịch cúm gia cầm; 

tuyên truyền để Nhân dân giám 

sát phát hiện, đấu tranh, không 

tiếp tay cho các hoạt động buôn 

bán, vận chuyển, giết mổ gia 

cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu 

vào trong nước tiêu thụ; vận 

động người chăn nuôi chỉ mua 

gia cầm giống từ các cơ sở có uy 

tín trong nước, có nguồn gốc rõ 

ràng, đã qua kiểm dịch thú y; 

tuyên truyền cho người tiêu dùng 

chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia 

cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã 

được kiểm soát giết mổ để sử 

dụng làm thực phẩm; không ăn 

tiết canh gia cầm và chỉ sử dụng 

sản phẩm gia cầm đã qua chế 

biến kỹ; rà soát, quy hoạch cụ 

thể khu vực buôn bán, giết mổ 

gia cầm tại các chợ có bán gia 

cầm sống; tổ chức thực hiện vệ 

sinh, khử trùng tiêu độc khu vực 

bán gia cầm sau mỗi buổi chợ; 

xây dựng phương án đóng cửa 

chợ gia cầm và biện pháp xử lý 

khi phát hiện có vi rút cúm 

A/H7N9 tại chợ trên địa bàn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo, 

đôn đốc lực lượng thú y tại các 

địa phương khu vực biên giới 

phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan thú y Trung ương tăng 

cường kiểm soát các hoạt động 

N 
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vận chuyển gia cầm, sản phẩm 

gia cầm qua biên giới; hướng 

dẫn phòng, chống dịch; tổ chức 

triển khai các hoạt động giám sát 

chủ động lưu hành vi rút để cảnh 

báo và làm cơ sở chỉ đạo chống 

dịch, phát hiện kịp thời sự xâm 

nhiễm của chủng vi rút cúm 

A/H7N9 và các chủng vi rút cúm 

gia cầm khác để xử lý; tổ chức 

kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm các 

chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn 

thực phẩm, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm và cảnh báo 

cộng đồng. 

3. UBND các huyện, thành 

phố chủ động áp dụng các biện 

pháp tổng hợp phòng, chống 

dịch cúm gia cầm trên địa bàn 

theo quy định; xây dựng và triển 

khai kế hoạch chủ động phòng, 

chống dịch; bố trí lực lượng 

kiểm soát cố định và cơ động, 

nhân lực, vật tư, kinh phí nhằm 

ứng phó kịp thời khi có dịch cúm 

gia cầm xảy ra, không để dịch 

lây lan cho người và xảy ra trên 

diện rộng. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh, Ban quản lý Cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, Cục Hải 

quan Gia Lai - Kon Tum, Công 

an tỉnh, Sở Công thương, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Y tế: 

Tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch cúm gia 

cầm, ngăn ngừa các chủng vi rút 

cúm gia cầm nguy hiểm xâm 

nhiễm vào trong địa bàn tỉnh 

theo quy định./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo phổ biến các Luật, Nghị quyết 

được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 

Hải Hà 

ể bảo đảm quyền được 

thông tin về pháp luật 

của công dân, góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL), ngày 08/02/2018, 

UBND tỉnh ban hành Công văn 

số 398/UBND-NC về việc phổ 

biến các Luật, Nghị quyết được 

thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc 

hội khóa XIV. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố: 

Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực 

tiễn của ngành, địa phương, ban 

hành văn bản phổ biến nội dung 

các Luật, Nghị quyết; xác định 

nội dung, hình thức tổ chức quán 

triệt, tập huấn, bồi dưỡng cho đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật, cán 

bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và các tầng lớp Nhân 

dân thuộc phạm vi quản lý; bố trí 

nguồn lực thực hiện việc phổ 

biến văn bản Luật, Nghị quyết 

theo quy định của Luật PBGDPL 

Đ 
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và các văn bản có liên quan. 

2. Sở Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn các cơ quan 

thông tin, báo chí đẩy mạnh 

thông tin, truyền thông, phổ biến 

về nội dung cơ bản, những điểm 

mới trong các Luật, Nghị quyết. 

3. Báo Kon Tum, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh tăng 

cường thời lượng, lồng ghép, 

phổ biến rộng rãi, thường xuyên 

các Luật, Nghị quyết trên chuyên 

trang, chuyên mục của đài, báo, 

cổng. 

4. Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Xây 

dựng văn bản hướng dẫn, tổ 

chức quán triệt, tập huấn chuyên 

sâu, phổ biến, giới thiệu nội 

dung, tinh thần của các Luật, 

Nghị quyết có liên quan trong 

toàn ngành và trong phạm vi 

quản lý; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao 

động thuộc phạm vi quản lý tự 

giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ 

và chấp hành các quy định mới 

ban hành trong quá trình thực thi 

công vụ và tham gia PBGDPL 

cho Nhân dân. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn 

Luật sư tỉnh có văn bản hướng 

dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, 

giới thiệu các Luật, Nghị quyết 

liên quan cho hội viên, thành 

viên của tổ chức mình và tham 

gia phổ biến pháp luật cho Nhân 

dân; tích cực vận động hội viên, 

đoàn viên và Nhân dân tự giác 

học tập, tìm hiểu, tuân thủ và 

chấp hành pháp luật, tham gia 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

pháp luật. 

5. Giao Sở Tư pháp chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan biên soạn, đăng tải, 

phát hành tài liệu giới thiệu, phổ 

biến nội dung, tinh thần của các 

Luật; theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện./. 

 

Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện 

quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, 

xe gắn máy, xe đạp điện 

P.T 

ây là nội dung được 

UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện tại Công văn số 

370/UBND-HTKT ngày 

07/02/2018, cụ thể: 

1. Các sở, ban ngành và 

UBND các huyện, thành phố 

quán triệt cán bộ, công chức, 

viên chức của đơn vị, địa 

phương làm gương trong việc 

Đ 
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chấp hành nghiêm túc các quy 

định đội mũ bảo hiểm cho bản 

thân và người đi cùng khi đi mô 

tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 

đồng thời đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến các quy 

định về bắt buộc đội mũ bảo 

hiểm để người dân biết thực 

hiện, chú trọng việc chấp hành 

đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo lực 

lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh 

sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội tỉnh, Cảnh sát cơ động 

và Công an các huyện, thành phố 

tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm các quy định 

của pháp luật về đội mũ bảo 

hiểm khi tham gia giao thông 

bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp 

điện; nhất là xử lý người điều 

khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe 

đạp điện chở trẻ em không đội 

mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Giao thông vận tải (Cơ 

quan thường trực của Ban An 

toàn giao thông tỉnh) chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị, địa 

phương liên quan xây dựng Kế 

hoạch tăng cường thực hiện các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả  thực hiện quy định bắt buộc 

đội mũ bảo hiểm đối với người 

đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp 

điện trên địa bàn tỉnh sau khi có 

Kế hoạch của Ủy ban An toàn 

giao thông quốc gia nhằm đảm 

bảo đồng bộ, thống nhất từ 

Trung ương đến địa phương./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm 

vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông 

Kim Ngân

gày 01/02/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 323/UBND-HTKT về việc 

chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm 

vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang 

an toàn giao thông trên địa bàn 

tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu: 

1. UBND các huyện, thành 

phố: Tiếp tục triển khai thực hiện 

công tác quản lý và kiểm tra xử 

lý vi phạm hành lang an toàn 

đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường và đảm bảo trật tự đô thị; 

tổ chức đợt cao điểm về lập lại 

trật tự đô thị; tăng cường tuyên 

truyền, vận động nhằm nâng cao 

ý thức, tự giác chấp hành các 

quy định pháp luật về trật tự đô 

thị, đảm bảo an toàn giao thông; 

vận động các tổ chức, cá nhân tự 

tháo dỡ các công trình kiến trúc 

vi phạm lấn chiếm lòng, lề 

đường, vỉa hè gây cản trở giao 

thông trả lại lòng, lề đường, vỉa 

hè và hành lang đường bộ thông 

thoáng...; ban hành quy chế phối 

hợp, phân công trách nhiệm giữa 

N 
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các ngành, các cấp, các xã, 

phường, thị trấn trong công tác 

giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm 

lòng lề đường, chợ tự phát, chợ 

cóc trên địa bàn phụ trách; hàng 

năm có kế hoạch bố trí ngân sách 

địa phương từ nguồn thu quản lý 

chợ để duy tu bảo dưỡng, nâng 

cấp chợ hiện có... 

2. Sở Công thương: Tăng 

cường kiểm tra các hộ kinh 

doanh thực phẩm tươi sống trên 

các trục đường, khu vực ngã tư, 

ngã ba, vỉa hè trong nội thành, 

trung tâm thị trấn, kiên quyết xử 

phạt theo đúng quy định; tổ chức 

đánh giá công tác chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ theo hình thức 

doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; 

nghiên cứu tham mưu UBND 

tỉnh xem xét, ban hành quy định 

về quy trình chuyển đổi mô hình 

quản lý, kinh doanh và khai thác 

chợ; kêu gọi, thu hút các nhà đầu 

tư phát triển chợ theo chủ trương 

xã hội hóa hoặc đầu tư theo hình 

thức PPP. 

3. Sở Giao thông vận tải: Xác 

định ranh giới sử dụng vỉa hè, 

chỉ giới xây dựng nhà, mái che 

theo quy định để thực hiện công 

tác kiểm tra, xử lý và tổ chức 

giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè; 

kiểm tra, xác định và có giải 

pháp xử lý đối với các vị trí có 

nguy cơ gây mất an toàn giao 

thông trên đường đô thị theo 

thẩm quyền. 

4. Sở Thông tin và Truyền 

thông, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Kon Tum: Tăng 

cường phổ biến đến nhân dân 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

các quy định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng lòng lề 

đường, vỉa hè, hành lang an toàn 

giao thông; đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, văn minh đô 

thị./. 

 

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, 

hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan 

đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" 

BBT 

hằm nâng cao nhận thức, 

kiến thức, hỗ trợ phụ nữ 

bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, 

phát huy vai trò chủ động của 

phụ nữ trong ứng phó và tham 

gia giải quyết có hiệu quả một số 

vấn đề xã hội liên quan đến phụ 

nữ, ngày 30/01/2018, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 

303/KH-UBND thực hiện Đề án 

"Tuyên truyền, giáo dục, vận 

động, hỗ trợ phụ nữ tham gia 

giải quyết một số vấn đề xã hội 

liên quan đến phụ nữ giai đoạn 

2017 - 2027". 

N 
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Đề án tập trung vào các vấn 

đề: Tuyên truyền, giáo dục 

phẩm chất đạo đức, pháp luật; 

giáo dục cha mẹ; đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm; phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới, 

bạo lực gia đình đối với phụ 

nữ, trong đó tuyên truyền, giáo 

dục phẩm chất đạo đức và 

tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật là nội dung xuyên suốt 

trong quá trình thực hiện Đề án 

từ tỉnh tới cơ sở. 

Đề án được triển khai tại tất 

cả các huyện, thành phố trong 

tỉnh và thời gian đầu sẽ chọn 

điểm chỉ đạo triển khai. Tùy 

tình hình thực tế, các huyện, 

thành phố chủ động lựa chọn 

vấn đề nổi cộm của địa phương 

để thực hiện cho phù hợp, đảm 

bảo thực hiện mục tiêu của Đề 

án (ưu tiên chỉ đạo và đầu tư 

nguồn lực cho các xã có điều 

kiện kinh tế, xã hội đặc biệt 

khó khăn; điểm nóng đối với 

các vấn đề Đề án can thiệp). 

Đối tượng của Đề án là phụ 

nữ; cha mẹ có con dưới 16 tuổi; 

cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ và 

cơ quan triển khai Đề án các 

cấp (trong đó chú trọng các 

nhóm phụ nữ là công nhân lao 

động trong khu, cụm công 

nghiệp, phụ nữ vùng khó khăn, 

nữ sinh viên, học sinh, nữ tuổi 

vị thành niên... ở địa bàn trọng 

điểm của các vấn đề xã hội ưu 

tiên giải quyết). 

Đề án được triển khai trong 

thời gian 10 năm, chia làm hai 

giai đoạn: 

- Giai đoạn 2017 - 2022: 

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 

truyền thông, giáo dục, vận 

động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao 

nhận thức, kiến thức, kỹ năng 

về các nội dung thuộc phạm vi 

Đề án; xây dựng mô hình, điển 

hình; nghiên cứu, đề xuất chính 

sách giải quyết các vấn đề xã 

hội liên quan đến phụ nữ; tăng 

cường phối hợp với ngành chức 

năng. 

- Giai đoạn 2023 - 2027: 

Tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển 

đổi hành vi thông qua các mô 

hình, điển hình đã được xây 

dựng; phát huy tính chủ động 

của phụ nữ trong giải quyết các 

vấn đề xã hội có liên quan; 

nghiên cứu, đề xuất chính sách. 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là 

đơn vị chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

có liên quan, UBND các huyện, 

thành phố tham mưu UBND 

tỉnh triển khai Kế hoạch thực 

hiện Đề án./. 
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Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư 

song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác 

chiến lược, quan trọng" 

T.H 

hằm thúc đẩy hợp tác 

thương mại, đầu tư giữa 

Việt Nam với các nước có quan 

hệ đối tác chiến lược và quan 

trọng, góp phần tăng trưởng và 

đa dạng hóa thị trường xuất 

khẩu, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cũng như nhận thức của 

doanh nghiệp Việt Nam về hội 

nhập, ngày 12/02/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 213/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án "Đẩy mạnh hợp tác 

thương mại và đầu tư song 

phương giữa Việt Nam với các 

nước đối tác chiến lược, quan 

trọng".  

Đối tượng hưởng lợi của Đề 

án là cộng đồng doanh nghiệp 

Việt Nam, đặc biệt là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, đã, đang và 

sẽ kinh doanh xuất nhập khẩu và 

hợp tác đầu tư với các nước đối 

tác chiến lược và quan trọng. 

Các hoạt động của Đề án sẽ 

tập trung vào các nội dung chính 

sau đây: 

1- Nghiên cứu chuyên sâu, 

khảo sát, đánh giá nhu cầu, hạn 

chế, khó khăn, vướng mắc của 

doanh nghiệp, đánh giá tiềm 

năng thị trường, ngành hàng 

quan trọng, xác định, lựa chọn 

thị trường thúc đẩy xuất khẩu, 

đầu tư theo ngành, lĩnh vực cụ 

thể. 

2- Tăng cường cơ chế đối 

thoại hai chiều công - tư nhằm 

góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia thông qua việc 

tăng cường các hoạt động đối 

thoại, giao lưu giữa cơ quan 

chính quyền các cấp với doanh 

nghiệp trong nước và doanh 

nghiệp nước ngoài góp phần cải 

thiện môi trường kinh doanh, cải 

cách thể chế, tạo niềm tin cho 

doanh nghiệp; tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu về tình hình 

phát triển kinh tế, môi trường 

kinh doanh... 

3- Tăng cường các công tác 

quảng bá, xúc tiến thương mại, 

đầu tư nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh, hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp vừa - nhỏ (SMEs) tiếp 

cận công nghệ tiên tiến, đổi mới 

sản xuất, tạo thuận lợi cho 

khối SMEs tiếp cận thị trường 

các nước đối tác chiến lược, 

quan trọng và chuỗi giá trị toàn 

cầu, thúc đẩy sáng tạo trong khối 

SMEs, xây dựng cơ chế hợp tác 

giữa các tập đoàn lớn và khối 

SMEs. 

N 
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4- Hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nắm bắt kịp thời và tận 

dụng các lợi ích từ việc ký kết 

các Hiệp định, cam kết thương 

mại với các nước đối tác chiến 

lược, quan trọng. 

5- Góp phần nâng cao năng 

lực cho những người làm công 

tác xúc tiến thương mại, đầu tư 

tại các địa phương trên cả nước 

đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh 

tế, quốc tế. 

6- Tuyên truyền phổ biến 

thông tin định kỳ, cập nhật 

thường xuyên về các thị trường 

đối tác chiến lược, quan trọng và 

Việt Nam trên các phương tiện 

như: cổng thông tin điện tử, bản 

tin điện tử... 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

Kim Ngân 

ây là một trong những 

nội dung được điều 

chỉnh tại Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật an toàn thực phẩm. 

Nghị định này áp dụng đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam tham gia sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ 

chức, cá nhân có hoạt động liên 

quan đến an toàn thực phẩm tại 

Việt Nam. 

Theo quy định tại Nghị định 

thì các cơ sở sau đây không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm: sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

không có địa điểm cố định; sơ 

chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực 

phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn; sản xuất, kinh 

doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm; nhà hàng 

trong khách sạn; bếp ăn tập thể 

không có đăng ký ngành nghề 

kinh doanh thực phẩm; kinh 

doanh thức ăn đường phố; cơ sở 

đã được cấp một trong các Giấy 

chứng nhận: Thực hành sản xuất 

tốt (GMP), Hệ thống phân tích 

mối nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (HACCP), Hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm ISO 22000, 

Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an 

toàn thực phẩm (BRC), Chứng 

nhận hệ thống an toàn thực phẩm 

(FSSC 22000) hoặc tương đương 

còn hiệu lực. Các cơ sở nói trên 

Đ 
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phải tuân thủ các yêu cầu về điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

tương ứng. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 02/02/2018./. 

 

Hướng dẫn tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại 

một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 

Hải Hà 

hính phủ vừa ban hành 

Nghị định số 

19/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 quy định về việc tính 

tổng khối lượng hoặc thể tích 

chất ma túy tại một số điều của 

Bộ luật hình sự năm 2015. 

Nghị định này áp dụng đối 

với cơ quan, người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc tính tổng khối 

lượng hoặc thể tích chất ma túy. 

Việc tính tổng khối lượng 

hoặc thể tích chất ma túy được 

thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Việc tính tổng khối lượng 

hoặc thể tích chất ma túy phải 

đảm bảo khách quan, khoa học 

và được thực hiện theo phương 

pháp, trình tự quy định của Nghị 

định này. 

- Khối lượng hoặc thể tích các 

chất ma túy theo quy định của 

Nghị định này là khối lượng 

hoặc thể tích các chất ma túy thu 

giữ hoặc chứng minh được trong 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử. 

Việc xác định khối lượng thuốc 

phiện trong xái thuốc phiện, 

thuốc phiện pha loãng, thuốc 

phiện pha trộn được tính theo 

thuốc phiện chứa 10% morphine 

làm căn cứ quy đổi. 

- Tỷ lệ phần trăm về khối 

lượng hoặc thể tích của từng chất 

ma túy được tính theo quy định 

của Nghị định này nếu là số thập 

phân thì gồm một chữ số sau dấu 

phẩy và không làm tròn. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày ký ban hành./. 
 

Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang 

T.H

gày 09/02/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về 

đẩy mạnh việc thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang. Theo đó, để chấn 

chỉnh, khắc phục những hạn chế, 

hướng tới xây dựng nếp sống 

C 

N 
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văn minh, gia đình văn hóa trong 

việc cưới, việc tang, Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu: 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương: Đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến và tổ 

chức thực hiện nghiêm các quy 

định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc 

tang; chỉ đạo xây dựng, hoàn 

thiện và tổ chức thực hiện các 

quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang phù 

hợp với điều kiện, đặc điểm, 

phong tục, tập quán tốt đẹp của 

địa phương, vùng, miền, dân tộc. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch: Hướng dẫn những nghi 

thức phù hợp nhằm thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang; đề xuất các giải 

pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ 

tục; tuyên truyền, biểu dương, 

nhân rộng những mô hình tổ 

chức việc cưới, việc tang văn 

minh, tiến bộ; xây dựng tiêu chí 

gia đình văn hóa, khu dân cư văn 

hóa, trong đó có nội dung về 

thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang; hướng 

dẫn xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước có nội dung về việc 

cưới, việc tang... 

3. Bộ Thông tin và Truyền 

thông chỉ đạo các cơ quan báo 

chí tuyên truyền, vận động nêu 

gương mô hình tốt, cách làm 

hay; phê phán những hành vi, 

biểu hiện tiêu cực, trái với thuần 

phong mỹ tục trong việc cưới, 

việc tang. 

4. Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên tăng cường 

tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên và nhân dân tích 

cực thực hiện các quy định của 

Đảng và Nhà nước về nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc 

tang; chú trọng công tác giám sát 

và phản biện xã hội; phát huy vai 

trò người đứng đầu, tổ trưởng 

dân phố, trưởng thôn, già làng...; 

lồng ghép nội dung thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang vào các cuộc vận 

động, các phong trào thi đua./. 
 

Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022 

P.T 

gày 26/02/2018, Thủ 

tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 242/QĐ-TTg phê 

duyệt "Đề án Đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác tổ chức thi 

hành pháp luật" giai đoạn 2018 - 

2022 nhằm triển khai thực hiện 

một số giải pháp cơ bản đổi mới, 

N 
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nâng cao hiệu quả công tác tổ 

chức thi hành pháp luật, hướng 

đến mục tiêu xây dựng nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

tăng cường hiệu lực và hiệu quả 

của hệ thống pháp luật; từng 

bước khắc phục những hạn chế, 

bất cập hiện nay trong tổ chức 

thi hành pháp luật, tạo tiền đề 

cho sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong hoạt động tổ chức thi hành 

pháp luật. 

Đối tượng của Đề án là các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân 

dân, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương.  

Về phạm vi, Đề án tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ và 

giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác tổ 

chức thi hành pháp luật trong hệ 

thống các cơ quan hành chính 

nhà nước ở Trung ương và địa 

phương từ năm 2018 đến hết 

năm 2022. 

Trên cơ sở bám sát các mục 

tiêu chung và mục tiêu cụ 

thể, Đề án đưa ra 07 nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể: 1- 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp 

ủy Đảng, chính quyền các cấp 

trong công tác tổ chức thi hành 

pháp luật; 2- Hoàn thiện thể chế 

về tổ chức thi hành và theo dõi 

thi hành pháp luật; 3- Đổi mới 

công tác theo dõi, đánh giá tình 

hình thi hành pháp luật; 4- Tăng 

cường năng lực phản ứng chính 

sách trong quá trình tổ chức thi 

hành pháp luật; 5- Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt 

động tổ chức thi hành pháp luật; 

6- Tăng cường theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện trách nhiệm quản 

lý nhà nước trong công tác tổ 

chức thi hành pháp luật; 7- Bảo 

đảm các điều kiện cho công tác 

tổ chức thi hành pháp luật. 

Để bảo đảm thực thi các 

nhiệm vụ và giải pháp nói trên, 

Đề án xác định rõ thời gian, cơ 

quan chủ trì, phối hợp thực hiện 

từng nhiệm vụ cụ thể; đồng thời 

quy định cụ thể trách nhiệm triển 

khai Đề án của Bộ Tư pháp, các 

bộ, ngành, địa phương. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi 

Hoa Huệ

ây là một trong các 

nhóm thủ tục hành chính 

đơn giản hóa được quy định tại 

Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 

09/02/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt phương án 
Đ 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 02/2018 

 
23 

đơn giản hóa đối với nhóm thủ 

tục hành chính, quy định liên 

quan đến lý lịch tư pháp và yêu 

cầu nộp bản sao giấy tờ có công 

chứng, chứng thực. 

Theo đó, phương án đơn giản 

hóa nhóm thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tư pháp được quy định 

như sau: 

- Thủ tục Cấp giấy phép hoạt 

động của tổ chức con nuôi nước 

ngoài tại Việt Nam: Bỏ yêu cầu 

nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ 

về trình độ chuyên môn của 

người đứng đầu tổ chức con nuôi 

nước ngoài (đã được dịch ra 

tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh 

sự theo quy định). 

- Thủ tục Cấp giấy xác nhận 

công dân Việt Nam ở trong nước 

đủ điều kiện nhận trẻ em nước 

ngoài làm con nuôi: Quy định 

công dân lựa chọn bản sao từ sổ 

gốc hoặc bản sao và xuất trình 

bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực (trường hợp 

nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao 

có chứng thực (trường hợp nộp 

qua đường bưu điện) đối với 

Giấy chứng nhận kết hôn (trường 

hợp vợ chồng nhận con nuôi). 

- Thủ tục Giải quyết việc 

công dân Việt Nam thường trú ở 

khu vực biên giới nhận trẻ em 

của nước láng giềng cư trú ở khu 

vực biên giới làm con nuôi: Quy 

định công dân lựa chọn bản sao 

từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất 

trình bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao có chứng thực (trường 

hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản 

sao có chứng thực (trường hợp 

nộp qua đường bưu điện) đối với 

Giấy chứng nhận kết hôn (trường 

hợp vợ chồng nhận con nuôi). 

- Thủ tục Đăng ký việc nuôi 

con nuôi trong nước: Quy định 

người yêu cầu lựa chọn nộp bản 

sao từ sổ gốc hoặc bản sao và 

xuất trình bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao có chứng thực 

(trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 

nộp bản sao có chứng thực 

(trường hợp nộp qua đường bưu 

điện) đối với Giấy chứng nhận 

kết hôn (trường hợp vợ chồng 

nhận con nuôi). Trong trường 

hợp cha dượng/mẹ kế nhận con 

riêng của vợ/chồng làm con 

nuôi, bỏ yêu cầu nộp Phiếu lý 

lịch tư pháp trong thành phần hồ 

sơ của người nhận con nuôi, 

trong Đơn xin nhận con nuôi 

(mẫu TP/CN-2014/CN.02) bổ 

sung thêm nội dung cam đoan 

của người xin nhận con nuôi 

không thuộc các trường hợp bị 

cấm nhận con nuôi theo quy định 

của Luật nuôi con nuôi. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 
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Quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

P.T 

gày 23/02/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 23/2018/NĐ-CP quy định về 

bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Theo đó, đối tượng bảo hiểm 

cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài 

sản của cơ sở có nguy hiểm về 

cháy, nổ, bao gồm: nhà, công 

trình và các tài sản gắn liền với 

nhà, công trình; máy móc, thiết 

bị; các loại hàng hóa, vật tư (bao 

gồm cả nguyên vật liệu, bán 

thành phẩm, thành phẩm). Đối 

tượng bảo hiểm và địa điểm của 

đối tượng bảo hiểm phải được 

ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, 

Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Doanh nghiệp bảo hiểm thực 

hiện trách nhiệm bồi thường bảo 

hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối 

với đối tượng bảo hiểm theo quy 

định phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, 

trừ các trường hợp loại trừ trách 

nhiệm bảo hiểm sau đây: 

- Đối với cơ sở có nguy hiểm 

về cháy, nổ theo quy định (trừ cơ 

sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo 

hiểm không có trách nhiệm bồi 

thường bảo hiểm trong các 

trường hợp sau: động đất, núi lửa 

phun hoặc những biến động khác 

của thiên nhiên; thiệt hại do 

những biến cố về chính trị, an 

ninh và trật tự an toàn xã hội gây 

ra; tài sản bị đốt cháy, làm nổ 

theo quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; tài sản tự 

lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản 

chịu tác động của một quá trình 

xử lý có dùng nhiệt; sét đánh 

trực tiếp vào tài sản được bảo 

hiểm nhưng không gây cháy, nổ; 

nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây 

cháy, nổ; máy móc, thiết bị điện 

hay các bộ phận của thiết bị điện 

bị thiệt hại do chịu tác động trực 

tiếp của việc chạy quá tải, quá áp 

lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ 

quang điện, rò điện do bất kỳ 

nguyên nhân nào, kể cả do sét 

đánh; thiệt hại do hành động cố ý 

gây cháy, nổ của người được bảo 

hiểm; do cố ý vi phạm các quy 

định về phòng cháy, chữa cháy 

và là nguyên nhân trực tiếp gây 

ra cháy, nổ; thiệt hại đối với dữ 

liệu, phần mềm và các chương 

trình máy tính; thiệt hại do đốt 

rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt 

cháy với mục đích làm sạch 

đồng ruộng, đất đai. 

- Đối với cơ sở hạt nhân: 

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên 

mua bảo hiểm thỏa thuận về các 

trường hợp loại trừ trách nhiệm 

bảo hiểm trên cơ sở được doanh 

nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp 

thuận. 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy 

định về một số nội dung khác, 

N 
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như: mức phí bảo hiểm và mức 

khấu trừ bảo hiểm; nguyên tắc 

bồi thường bảo hiểm; chế độ 

quản lý, sử dụng nguồn thu từ 

bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc... 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/4/2018./. 
 

Hàng đặc biệt do lực lượng Cảnh sát nhân dân 

có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển 

Kim Ngân

ây là một trong những 

nội dung được điều 

chỉnh tại Nghị định số 

21/2018/NĐ-CP ngày 

23/02/2018 của Chính phủ quy 

định về công tác bảo vệ vận 

chuyển hàng đặc biệt của Nhà 

nước do lực lượng Cảnh sát nhân 

dân có trách nhiệm vũ trang bảo 

vệ. 

Theo đó, hàng đặc biệt do lực 

lượng Cảnh sát nhân dân có 

trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận 

chuyển bao gồm: tiền mặt (tiền 

đồng Việt Nam), giấy tờ có giá 

(trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, 

công trái và các loại giấy tờ có 

giá khác theo quy định của pháp 

luật) trong hệ thống Ngân hàng 

Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; 

tài sản quý (vàng, kim khí quý, 

đá quý, ngoại tệ tiền mặt và các 

loại tài sản quý khác) trong hệ 

thống Ngân hàng Nhà nước, Kho 

bạc Nhà nước; di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà 

nước. 

Nghị định cũng quy định lực 

lượng vũ trang bảo vệ vận 

chuyển hàng đặc biệt bao gồm: 

đơn vị Cảnh sát nhân dân trực 

thuộc Bộ Công an có trách 

nhiệm vũ trang bảo vệ các 

chuyến vận chuyển hàng đặc biệt 

do các cơ quan quản lý hàng đặc 

biệt ở Trung ương yêu cầu; đơn 

vị Cảnh sát nhân dân trực thuộc 

Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách 

nhiệm vũ trang bảo vệ các 

chuyến vận chuyển hàng đặc biệt 

do các cơ quan quản lý hàng đặc 

biệt ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương yêu cầu. 

Đồng thời, Nghị định nêu rõ, 

việc bố trí cán bộ, chiến sĩ Cảnh 

sát làm nhiệm vụ bảo vệ hàng 

đặc biệt phải bảo đảm ít nhất 02 

cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thường 

xuyên làm nhiệm vụ trên mỗi xe 

chở hàng, xe hộ tống, toa xe 

đường sắt hoặc trên mỗi phương 

tiện vận tải đường thủy nội địa, 

đường hàng không. Đối với các 

chuyến vận chuyển nhiều ngày 

trên phương tiện đường sắt thì 

việc bố trí cán bộ, chiến sĩ được 

tổ chức thực hiện theo các ca làm 

nhiệm vụ và phải bảo đảm thời 

Đ 
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gian làm việc theo quy định của 

pháp luật về lao động. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 10/4/2018./. 
 

Triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, 

tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên  

BBT 

ây là một trong các 

nhiệm vụ được Bộ Tư 

pháp đề ra tại Quyết định số 

288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 

ban hành Kế hoạch tiếp tục thực 

hiện Đề án "Tăng cường công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) nhằm nâng cao ý 

thức pháp luật cho thanh, thiếu 

niên giai đoạn 2010 - 2015" đến 

năm 2020, cụ thể: 

-  Thực hiện PBGDPL cho 

thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, 

lao động tại địa bàn cư trú; thanh 

niên là công chức, viên chức, 

người lao động; cán bộ, chiến sỹ 

lực lượng vũ trang;  

- Thông tin, phổ biến cho thanh 

niên đang lao động ở nước ngoài 

các quy định pháp luật Việt Nam 

và pháp luật nước sở tại trong các 

lĩnh vực liên quan trực tiếp đến 

quyền, nghĩa vụ, đời sống, công 

việc của thanh niên bằng hình 

thức phù hợp; 

- Thực hiện PBGDPL cho 

thanh niên là báo cáo viên pháp 

luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà 

giáo; thanh, thiếu niên là người 

học gắn với Đề án "Nâng cao chất 

lượng công tác PBGDPL trong 

nhà trường"; 

- Thực hiện PBGDPL cho 

thanh, thiếu niên đặc thù theo 

quy định của Luật PBGDPL gắn 

với triển khai các chương trình, 

Đề án về PBGDPL do bộ, ngành, 

địa phương chủ trì, hướng dẫn 

thực hiện. 

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng 

chú trọng các nhiệm vụ khác, đó 

là: nghiên cứu, hoàn thiện chính 

sách, pháp luật có liên quan đến 

thanh, thiếu niên gắn với 

PBGDPL cho thanh, thiếu niên 

ngay trong quá trình xây dựng, 

hoàn thiện chính sách, pháp luật; 

nâng cao năng lực, kỹ năng 

PBGDPL, tiếp cận pháp luật cho 

báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật; cán bộ quản 

lý, theo dõi công tác PBGDPL; 

cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ 

quản lý nhà nước về thanh niên; 

thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng 

các mô hình PBGDPL có hiệu quả 

cho thanh, thiếu niên.  

Bộ Tư pháp là Cơ quan 

thường trực có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các bộ, ngành, 

địa phương tổ chức thực hiện các 

Đ 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 02/2018 

 
27 

nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch này./. 
 

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công 

Hải Hà

hằm đẩy mạnh thanh 

toán dịch vụ công và chi 

trả an sinh xã hội qua ngân hàng, 

góp phần xây dựng Chính phủ 

điện tử, nâng cao khả năng tiếp 

cận dịch vụ ngân hàng của nền 

kinh tế và phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt, ngày 

23/02/2018, Thủ tướng Chính 

phủ ký ban hành Quyết định số 

241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân 

hàng đối với các dịch vụ công: 

thuế, điện, nước, học phí, viện 

phí và chi trả các chương trình 

an sinh xã hội. 

Để đạt được mục tiêu chung 

nói trên, Quyết định đề ra 07 

nhóm giải pháp, bao gồm: (1) 

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và 

cơ chế chính sách về thanh toán 

qua ngân hàng; (2) Triển khai 

ứng dụng các hình thức, phương 

thức mới, hiện đại phục vụ thanh 

toán qua ngân hàng đối với dịch 

vụ công và chi trả an sinh xã hội; 

(3) Nghiên cứu xây dựng biện 

pháp trao đổi, chia sẻ thông tin 

phù hợp giữa đơn vị cung ứng 

dịch vụ công với ngân hàng; (4) 

Tăng cường chỉ đạo triển khai 

thanh toán dịch vụ công và chi 

trả an sinh xã hội qua ngân hàng; 

(5) Tiếp tục đảm bảo an ninh, an 

toàn trong hoạt động thanh toán, 

tạo niềm tin cho khách hàng; (6) 

Tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền và (7) Các giải pháp 

hỗ trợ khác. 

Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam là đơn vị chịu trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai, theo dõi đôn đốc thực 

hiện Đề án; tổng hợp, đề xuất 

các biện pháp tháo gỡ, xử lý 

những khó khăn, vướng mắc báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ 

chức tổng kết vào cuối năm 

2020. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Vợ chồng tôi 

thường trú tại xã A, 

huyện Tu Mơ Rông. Vợ chồng 

tôi có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất tại tỉnh Quảng Nam. Tôi 

muốn lập hợp đồng ủy quyền cho 

N 
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vợ tôi với nội dung "thực hiện 

giao dịch liên quan đến quyền 

sử dụng đất tại tỉnh Quảng 

Nam". Đề nghị cho biết, tôi 

chứng thực hợp đồng ủy quyền 

này tại UBND xã A có được 

không? (Ông Vũ Phạm B). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: Khoản 6 Điều 5 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 quy 

định: "Việc chứng thực các 

hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến quyền của người sử dụng 

đất được thực hiện tại UBND 

cấp xã nơi có đất. Việc chứng 

thực các hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến nhà ở được thực 

hiện tại UBND cấp xã nơi có 

nhà". 

Đối chiếu với quy định 

trên, UBND xã A không có 

thẩm quyền thực hiện chứng 

thực hợp đồng ủy quyền liên 

quan đến quyền sử dụng đất ở 

tỉnh Quảng Nam của vợ chồng 

ông./. 

 


