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Nên mời các vị lão thành, chuyên gia có uy tín  

tham gia thanh tra, kiểm tra 

Vĩnh Linh

hời gian gần đây, các cơ 

quan chức năng tăng 

cường thành lập các đoàn kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật một 

số lĩnh vực như công tác phòng 

chống tham nhũng, quản lý đất 

đai, tài sản, công tác cán bộ… 

Điều này thể hiện quyết tâm của 

Đảng và Nhà nước trong việc lập 

lại trật tự, kỷ luật, kỷ cương của 

đất nước trong tất cả các lĩnh 

vực, nhất là các lĩnh vực quan 

trọng, nhạy cảm. 

Thông qua hoạt động kiểm 

tra, các đoàn kiểm tra đã phát 

hiện, xử lý và giải quyết được 

nhiều vấn đề phức tạp cũng như 

nắm bắt được những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh của các địa 

phương, đơn vị nhằm có hướng 

khắc phục, xử lý kịp thời, triệt để 

phòng ngừa, hạn chế phát sinh 

tiêu cực có thể xảy ra sau này. 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều đoàn 

kiểm tra cũng chưa sâu sát, còn 

qua loa, hình thức theo kiểu 

"cưỡi ngựa xem hoa" hoặc phát 

hiện vấn đề sai phạm, tiêu cực 

nhưng không đi đến cùng sự thật, 

xử lý không nghiêm minh do bị 

chi phối bởi lý do nào đó. Vì 

vậy, chất lượng, hiệu quả làm 

việc của một số đoàn kiểm tra 

chưa cao, chưa đạt được sự kỳ 

vọng của Đảng và nhân dân. 

Để khắc phục tình trạng này, các 

cơ quan chức năng nên mời các vị lão 

thành cách mạng, chuyên gia độc lập 

có uy tín tham gia vào các đoàn kiểm 

tra, thanh tra. Việc tham gia của 

những người này có các ưu điểm sau: 

Thứ nhất, các vị lão thành, 

chuyên gia độc lập có uy tín gần 

như không chịu áp lực của bất kỳ 

thế lực nào, người khác rất có thể 

can thiệp, tác động vào ý chí của 

họ nhằm làm sai lệch vụ việc, sự 

thật. Do đó, những người này sẽ 

phản ánh trung thực, khách quan 

về những vấn đề được phát hiện 

qua thanh tra, kiểm tra. Các vị 

lão thành, chuyên gia có uy tín ít 

bị chi phối bởi các mối quan hệ, 

lý do "ngoại lệ", bên lề nào khác 

như "quan hệ, tiền tệ, hậu 

duệ"…, đặc biệt họ sẽ không nể 

nang, vì mối quan hệ công tác 

hoặc cấp trên, cấp dưới mà làm 

việc sơ sài, bỏ qua những sai trái, 

vi phạm của cơ quan, tổ chức có 

liên quan 

Thứ hai, các vị lão thành cách 

mạng là những người đã đóng 

góp công sức, mồ hôi, xương 

máu cho sự nghiệp giải phóng 

dân tộc và xây dựng đất nước, vì 

vậy không ai nghi ngờ lòng trung 

thành, tận tụy, tấm lòng vì dân, 

vì nước của họ. Trong khi đó, 

các chuyên gia độc lập có uy tín 

T 
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thì đa số đều phản ánh, xử lý các 

sự vật hiện tượng trên cơ sở khoa 

học, quy định pháp luật một cách 

trung thực, khách quan. Do đó, 

nếu có sự tham gia của những 

người này đảm bảo mọi việc sẽ 

được kiểm tra, giám sát đầy đủ, 

sâu sát, đúng quy định.  

Ngoài ra, những người này có 

nhiều thời gian, tâm huyết cho 

công việc vì thường họ đã nghỉ 

hưu hoặc không bị ràng buộc bởi 

thời giờ hành chính, giờ giấc 

công việc vì đã nghỉ hưu hoặc 

hành nghề tự do.  

Vì vậy, theo chúng tôi, các cơ 

quan chức năng xem xét mở 

rộng thành phần các đoàn kiểm 

tra, thanh tra. Theo đó, nên mời 

các vị lão thành cách mạng, 

chuyên gia có uy tín tham gia 

vào các đoàn thanh tra, kiểm tra. 

Ngoài ra, tăng cường sự tham gia 

của các tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp vào 

các đoàn thanh tra, kiểm tra do tổ 

chức Đảng hoặc cơ quan nhà 

nước thành lập. 

Điều này sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng công tác thanh 

tra, kiểm tra, nhất là đối với 

những ngành, lĩnh vực quan 

trọng, nhạy cảm hoặc có thể có 

sự "nhúng tay", can thiệp của các 

lợi ích nhóm, bị chi phối bởi các 

mối quan hệ chằng chịt, phức tạp 

gây tác hại tiêu cực cho xã hội. 

Đồng thời, tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc phát hiện, xử lý 

những hành vi sai trái của các cá 

nhân, tổ chức, tạo cơ chế giám 

sát của quần chúng trong việc 

phát hiện, đấu tranh với các vi 

phạm pháp luật./. 
 

Một số giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông vào dịp nghỉ lễ 

Đỗ Văn Nhân 

heo Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia, trong 4 

ngày nghỉ lễ, từ ngày 28/4/2018 

đến ngày 01/5/2018, cả nước xảy 

ra 113 vụ tai nạn giao thông làm 

chết 79 người, bị thương 79 

người. Riêng ngày 01/5/2018,  cả 

nước xảy ra 37 vụ, làm chết 27 

người, bị thương 33 người. 

Con số thương vong vì tai nạn 

giao thông nêu trên làm chúng ta 

không khỏi giật mình về sự mất 

mát, tang thương của người dân. 

Mức độ thương vong do tai nạn 

giao thông còn khủng khiếp, tàn 

khốc hơn nhiều so với thời chiến 

tranh. Tai nạn giao thông trong 

các ngày nghỉ lễ tăng đột biến 

như số lượng phương tiện tham 

gia giao thông đông, người dân 

dùng rượu, bia khi tham gia giao 

thông gia tăng; tình trạng phóng 

nhanh, vượt ẩu và nhồi nhét 

khách thường xuyên xảy ra... 

Nên trong dịp nghỉ lễ nhiều gia 

đình thay vì đi tham quan, du 

T 
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lịch thường chọn cách ở nhà cho 

an toàn. 

Cứ vào dịp lễ, bên cạnh 

không khí vui tươi phấn khởi của 

người dân thì song song với đó 

là nỗi lo an toàn giao thông của 

các cơ quan quản lý, nhiều 

chương trình, kế hoạch và giải 

pháp đặt ra để kiềm chế và giảm 

thiểu tai nạn giao thông, thế 

nhưng vẫn chưa kéo giảm tai nạn 

giao thông. Do vậy, vấn đề an 

toàn giao thông đang là nguy cơ 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự 

phát triển của đất nước. Bởi vì, 

số người thương vong do tai nạn 

giao thông đa phần trong độ tuổi 

lao động, là lao động chính trong 

gia đình và hay đúng hơn là 

nguồn nhân lực có chất lượng 

ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 

triển của đất nước. Khi tai nạn 

xảy ra gây thương vong thì quả 

là một gánh nặng đối với gia 

đình và xã hội. 

Để ngăn chặn và đẩy lùi tai 

nạn giao thông cần thực hiện 

đồng bộ các giải pháp như đẩy 

mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng 

giao thông, đa dạng hóa các loại 

hình giao thông công cộng, hạn 

chế đến mức thấp nhất đối với 

các phương tiện cá nhân như xe 

mô tô, xe máy. Bên cạnh đó, đẩy 

mạnh công tác giáo dục và cảnh 

báo tai nạn giao thông từ sớm 

đối với các em học sinh, để các 

em có biện pháp phòng tránh tai 

nạn. Tăng cường xử lý vi phạm 

pháp luật giao thông qua camera 

(phạt nguội) để giảm áp lực cho 

lực lượng tuần tra, kiểm soát 

giao thông. Nâng mức xử phạt 

đối với doanh nghiệp vận tải 

hành khách để xảy ra vi phạm, 

mức phạt cần phải thật cao mới 

có thể từng bước nâng cao ý thức 

đối với doanh nghiệp trong việc 

chấp hành pháp luật giao thông.  

Mặt khác, cần đổi mới chế tài 

hình sự theo hướng xử phạt tù 

ngắn ngày (vài ngày, một tuần 

hoặc một tháng) đối với các 

hành vi vi phạm giao thông 

không nhất thiết hành vi vi phạm 

đó gây ra hậu quả rất nghiêm 

trọng hay đặc biệt nghiêm trọng. 

Và cuối cùng phải xử lý cho 

được tình trạng mãi lộ, tình trạng 

bảo kê đối với doanh nghiệp vận 

tải của người có thẩm quyền... 

Có như vậy, mới có thể ngăn 

chặn và đẩy lùi tai nạn giao 

thông đang là nguy cơ làm suy 

yếu đất nước hiện nay./. 

 

Triển khai Kế hoạch thi hành Luật lâm nghiệp và Luật thủy sản 

BBT 

gày 24/4/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1019/UBND-NNTN về việc 

triển khai Kế hoạch của Thủ N 
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tướng Chính phủ về thi hành 

Luật lâm nghiệp và Luật thủy 

sản trên địa bàn tỉnh. Tại Công 

văn này, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu: 

1. Về công tác tuyên truyền: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, 

UBND các huyện, thành phố và 

các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn 

thể căn cứ nhiệm vụ, chức năng 

xây dựng kế hoạch và tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến nội dung 

của Luật bằng các hình thức phù 

hợp với điều kiện, tình hình thực 

tế của địa phương và từng đối 

tượng, địa bàn (thông qua lồng 

ghép chuyên đề trong các hội 

nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến 

thức pháp luật mới theo kế 

hoạch công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật). 

2. Về công tác rà soát và xây 

dựng văn bản triển khai thực 

hiện: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Sở Tư pháp và các đơn vị, 

địa phương liên quan tổ chức rà 

soát các văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành, các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật do UBND 

tỉnh ban hành, tham mưu UBND 

tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành 

mới các văn bản quy phạm pháp 

luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật theo thẩm quyền đảm 

bảo phù hợp với quy định của 

Luật lâm nghiệp, Luật thủy sản; 

tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định khung giá rừng trên 

địa bàn tỉnh theo quy định tại 

khoản 4 Điều 90 Luật lâm 

nghiệp đảm bảo theo quy định 

Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; căn cứ tình hình thực tế, 

tham mưu UBND tỉnh xem xét 

việc ban hành Quyết định ban 

hành tiêu chí đặc thù của địa 

phương và quy trình duyệt hồ sơ 

đề nghị cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, mua 

tàu cá trên biển; quy định về 

đóng mới, cải hoán, thuê, mua 

tàu cá hoạt động trong nội địa 

thuộc phạm vi quản lý (nếu cần 

thiết). 

3. Về triển khai thực hiện quy 

định chuyển tiếp của Luật lâm 

nghiệp: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo dõi, nắm 

tiến độ xử lý của Trung ương đối 

với kiến nghị của UBND tỉnh về 

nhu cầu chuyển mục đích sử 

dụng rừng trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2020 và công tác công bố 

quy hoạch 3 loại rừng toàn quốc. 

Trên cơ sở đó, rà soát, xác định 

rõ các dự án thực hiện chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác đã được phê duyệt 

nhưng chưa thực hiện giải phóng 

mặt bằng trước khi Luật lâm 

nghiệp có hiệu lực thi hành; rà 
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soát diện tích rừng tự nhiên hiện 

có chưa đưa vào quy hoạch rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng 

sản xuất./. 
 

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi 

trong mùa mưa, lũ năm 2018 

P.T 

gày 10/4/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 851/UBND-NNTN về việc 

tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn công trình thủy lợi trong 

mùa mưa, lũ năm 2018. Theo đó, 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ngành, địa phương và các 

đơn vị quản lý công trình thủy 

điện, thủy lợi: 

1. Tăng cường đôn đốc, kiểm 

tra, hướng dẫn các đơn vị quản 

lý công trình thủy điện, thủy lợi 

thực hiện các quy định của pháp 

luật, xử lý kiên quyết đối với các 

đơn vị không thực hiện đầy đủ 

quy định của pháp luật về quản 

lý an toàn công trình thủy lợi; 

tăng cường kiểm tra, xử lý vi 

phạm về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng đối với các hoạt 

động đầu tư xây dựng, sửa chữa 

nâng cấp các công trình thủy lợi; 

tổ chức hướng dẫn, diễn tập 

phương án ứng phó với các tình 

huống khẩn cấp; tổ chức kiểm 

tra, kiểm định, đánh giá an toàn 

đối với các hồ chứa nước trên địa 

bàn thuộc trách nhiệm quản lý; 

trên cơ sở đó, lập danh mục các 

công trình hư hỏng, xuống cấp 

có nguy cơ mất an toàn và xây 

dựng phương án chủ động bảo 

đảm an toàn cho dân cư vùng hạ 

du; tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến chính 

sách, pháp luật về thủy lợi nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý, khai 

thác, bảo đảm an toàn công trình, 

nâng cao nhận thức, năng lực 

ứng phó của người dân sống ở 

vùng hạ du đập; tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia 
bảo vệ công trình thủy lợi... 

2. Củng cố lực lượng quản lý 

công trình thủy lợi đủ năng lực, 

chuyên môn về quản lý, vận 

hành; thường xuyên theo dõi, 

kiểm tra đập, hồ chứa nước 

trước, trong và sau mùa mưa lũ 

nhằm phát hiện sớm những nguy 

cơ gây mất an toàn công trình; rà 

soát, đánh giá quy trình vận hành 

hồ chứa, liên hồ chứa đã được 

phê duyệt để điều chỉnh hoặc 

kiến nghị điều chỉnh những nội 

dung chưa phù hợp nhằm bảo 

đảm vận hành an toàn công trình 

và vùng hạ du, lưu ý quy định 

cảnh báo sớm cho người dân ở 

hạ du khi xả lũ hồ chứa; nâng 

cao năng lực cảnh báo, giám sát, 

dự báo khí tượng thủy văn 

chuyên dùng, phục vụ chỉ đạo, 

N 
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vận hành hồ chứa bảo đảm an 

toàn; vận hành thử các trạm bơm 

tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả 

lũ của các hồ chứa nước và bố trí 

đủ thiết bị dự phòng bảo đảm 

vận hành công trình trong mọi 

tình huống; khơi thông hệ thống 

kênh tiêu để chủ động tiêu úng, 
thoát lũ... 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện công tác đảm bảo an toàn 

công trình thủy điện, thủy lợi 
trên địa bàn./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, 

chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo 

Hoa Huệ

hằm tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước, chấn chỉnh hoạt động 

quảng cáo và việc viết, đặt biển 

hiệu, bảng quảng cáo, ngày 

17/4/2018, UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 959/UBND-KGVX 

về việc tăng cường công tác 

quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh 

biển hiệu, bảng quảng cáo. Theo 

đó, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tiếp tục triển khai đạt 

hiệu quả nội dung Kế hoạch số 

1650/KH-UBND ngày 27/6/2017 

của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 09/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, chấn chỉnh hoạt động 

quảng cáo; tăng cường công tác 

quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng 

tiếng nước ngoài trên bảng 

quảng cáo, biển hiệu của các tổ 

chức, cá nhân. 

2. Sở Xây dựng, Công an tỉnh 

theo chức năng, nhiệm vụ phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch kiểm tra, xử lý đối với 

việc đặt biển hiệu, bảng quảng 

cáo không đúng quy định, vi 

phạm về phòng cháy chữa cháy. 

3. Sở Thông tin và Truyền 

thông chú trọng công tác tuyên 

truyền, phổ biến nội dung quy 

định về thể hiện chữ viết Việt 

Nam và chữ nước ngoài trên biển 

hiệu, bảng quảng cáo theo quy 

định tại Luật quảng cáo và các 

quy định có liên quan. 

4. UBND các huyện, thành phố 

phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, các ngành chức năng 

liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử lý 

việc đặt biển hiệu, bảng quảng cáo 

của các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn không đúng quy định./. 

N 
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UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống vi phạm về pháo 

Kim Ngân 

ể tăng cường và nâng 

cao hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống vi phạm về 

pháo, kiên quyết không để tái 

diễn các vi phạm, ngày 

24/4/2018, UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 1015/UBND-NC về 

việc tăng cường và nâng cao 

hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống vi phạm về pháo trên địa 

bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ và thẩm quyền được 

giao triển khai quyết liệt các nội 

dung công tác trọng tâm sau: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Nghị 

định số 36/2009/NĐ-CP ngày 

15/4/2009 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng pháo và các văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh 

trong công tác phòng, chống các 

vi phạm về pháo. Làm tốt công 

tác phân tích, đánh giá, dự báo 

tình hình và kịp thời đề xuất cấp 

có thẩm quyền triển khai có hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống 

việc mua bán, vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng pháo trái phép. Tăng 

cường công tác chỉ đạo, thanh 

tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện các nội dung trong công tác 

phòng, chống vi phạm về pháo, 

nhất là trong các khoảng thời 

gian cao điểm trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán hàng năm. 

- Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân chấp 

hành nghiêm các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng 

pháo, tích cực tố giác các hành vi 

vi phạm. Trong đó, chú trọng 

công tác phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; đổi 

mới nội dung tuyên truyền, cách 

thức vận động đa dạng, phong 

phú, phù hợp với đặc điểm 

phong tục tập quán của từng 

vùng, từng địa bàn, từng đối 

tượng; kết hợp chặt chẽ giữa vận 

động rộng khắp và vận động cá 

biệt, tạo nên phong trào sâu rộng, 

khơi dậy ý thức trách nhiệm của 

mỗi người dân; tranh thủ những 

người có uy tín trong cộng đồng 

để tuyên truyền, vận động... Bên 

cạnh đó, tổ chức ký cam kết 

không vi phạm các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng 

pháo đối với các đối tượng có 

nguy cơ, biểu hiện vi phạm; 

thông báo về hành vi vi phạm 

của đối tượng đến các cơ quan, 

đơn vị, khu dân cư để kiểm 

điểm, giáo dục, răn đe đối tượng. 

- Tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát trên các tuyến, địa 

Đ 
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bàn, lĩnh vực, cơ sở... có nguy 

cơ, biểu hiện vi phạm về quản lý, 

sử dụng pháo; tăng cường hơn 

nữa các biện pháp công tác để 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về pháo theo đúng quy 

định của pháp luật; đối với các 

vụ việc có dấu hiệu tội phạm cần 

khẩn trương điều tra làm rõ, đề 

nghị truy tố và đưa ra xét xử 

trước pháp luật, trong đó có thể 

chọn vụ án điểm để đưa ra xét xử 

lưu động nhằm răn đe, phòng 

ngừa, giáo dục chung. 

- Kịp thời động viên, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phòng, 

chống các vi phạm về pháo; nhân 

rộng các mô hình, các điển hình 

tiên tiến, cách làm hay trong 

công tác này./. 

 

Thực hiện công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy năm 2018 

Hải Hà 

gày 24/4/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1016/UBND-NC về việc triển 

khai thực hiện công tác phòng, 

chống AIDS và phòng, chống ma 

túy năm 2018. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố: 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá 

kết quả thi hành Luật phòng, 

chống ma túy, Luật phòng, 

chống HIV/AIDS và Pháp lệnh 

phòng, chống mại dâm thuộc 

ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ 

trách; tiếp tục thực hiện nghiêm 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, UBND tỉnh. 

Rà soát và ban hành các văn bản 

thuộc phạm vi thẩm quyền được 

giao để bảo đảm thực hiện có 

hiệu quả công tác trên. 

- Quyết liệt triển khai các giải 

pháp để đạt được mục tiêu 90-

90-90 về phòng, chống 

HIV/AIDS vào năm 2020; bảo 

đảm đủ thuốc ARV và tạo điều 

kiện thuận lợi để người bệnh 

được điều trị, phấn đấu đạt tỷ lệ 

điều trị ARV cho người nhiễm 

HIV lên 90%. Kiên trì triển khai 

Chương trình điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone theo chỉ đạo của 

Chính phủ. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, 

cảnh báo nguy cơ về ma túy tổng 

hợp. Thường xuyên tổ chức truy 

quét, phát hiện, xử lý nghiêm tội 

phạm, tệ nạn về ma túy. Đổi mới 

công tác cai nghiện, vận dụng 

sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với 

đặc điểm, tình hình từng địa bàn. 

- Không để phát sinh các tụ 

điểm mại dâm mới; phấn đấu 

N 
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giảm 50% tụ điểm phức tạp về tệ 

nạn mại dâm vào cuối năm 2018. 

- Khuyến khích và tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp xã hội tham gia vào công 

tác tuyên truyền, giáo dục phòng, 

chống HIV/AIDS, ma túy, mại 

dâm và cai nghiện ma túy./. 

 

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại năm 2018 

P.T

ây là nội dung được 

UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện tại Công văn số 1048/UBND-

NNTN ngày 27/4/2018, cụ thể:  

1. Các sở, ban ngành; UBND 

các huyện, thành phố; các đơn vị 

có liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao triển khai 

thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống bệnh Dại theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phát động tháng 

cao điểm phòng, chống bệnh Dại 

với nội dung trọng tâm là quản 

lý đàn chó nuôi và tiêm phòng 

triệt để vắc xin Dại cho đàn chó; 

tổ chức đợt cao điểm tiêm phòng 

vắc xin Dại cho đàn chó nuôi (kể 

cả mèo), bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm 

phòng (tính trên tổng đàn chó 

nuôi thực tế) theo quy định; 

thường xuyên tổ chức tiêm 

phòng bổ sung vắc xin Dại để 

duy trì tỷ lệ miễn dịch quần thể, 

ngăn ngừa bệnh Dại phát sinh và 

lây lan trên đàn chó nuôi. 

3. UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo UBND cấp xã tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng trong 

cộng đồng dân cư, các cơ quan, 

trường học về tính chất nguy 

hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu 

nhận biết động vật mắc bệnh 

Dại; biện pháp phòng, chống 

bệnh Dại hiệu quả và các quy 

định của pháp luật về phòng, 

chống bệnh Dại; khuyến khích 

cộng đồng dân cư tham gia giám 

sát, phát hiện và thông báo cho 

chính quyền cơ sở, cơ quan thú y 

và y tế về các trường hợp chó, 

mèo, động vật nghi mắc bệnh 

Dại để kịp thời xử lý; vận động 

hướng dẫn người bị chó cắn, 

mèo cào... đến ngay cơ sở y tế để 

được hướng dẫn xử lý vết 

thương, điều trị dự phòng kịp 

thời. Yêu cầu các hộ nuôi chó 

cam kết thực hiện nghiêm túc 

việc khai báo, đăng ký chó nuôi, 

chấp hành việc nuôi giữ chó 

trong khuôn viên gia đình, thực 

hiện xích, nhốt, rọ mõm chó nuôi 

theo đúng quy định để ngăn 

ngừa, giảm thiểu các trường hợp 

chó cắn người, giảm thiểu nguy 

cơ chó nhà bị chó Dại tấn công. 

Đ 
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Tổ chức rà soát, thống kê chính 

xác số hộ nuôi chó ở từng khu 

dân cư và số chó nuôi trong từng 

hộ gia đình để quản lý, đồng thời 

hỗ trợ công tác tiêm phòng triệt 

để vắc xin Dại cho đàn chó nuôi. 

Tăng cường áp dụng các chế tài 

xử lý vi phạm quy định về nuôi 

chó, về tiêm vắc xin Dại. 

4. Sở Thông tin và Truyền 

thông, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh tổ chức tuyên truyền về 

tính chất nguy hiểm của bệnh 

Dại, các dấu hiệu nhận biết động 

vật mắc bệnh Dại; biện pháp 

phòng, chống bệnh Dại hiệu quả 

và các quy định của pháp luật về 

phòng, chống bệnh Dại. Tuyên 

truyền nâng cao trách nhiệm của 

người nuôi chó với cộng đồng và 

"cộng đồng chung tay phòng 

chống bệnh Dại"; tham gia giám 

sát, phát hiện và thông báo cho 

chính quyền cơ sở, cơ quan thú y 

và y tế về các trường hợp chó, 

mèo, động vật nghi mắc bệnh Dại 

để kịp thời xử lý. Vận động 

hướng dẫn người bị chó cắn, mèo 

cào... đến ngay cơ sở y tế để được 

hướng dẫn xử lý vết thương, điều 

trị dự phòng kịp thời./. 

 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 

Hoa Huệ

gày 09/4/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 836/UBND-NC về việc thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật (TCPL) năm 2018. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

- Đẩy mạnh quán triệt, phổ 

biến đến các cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, công chức và Nhân dân về vị 

trí, vai trò, nội dung xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn TCPL; nâng 

cao nhận thức, xác định rõ trách 

nhiệm của các cấp, các ngành 

trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

được giao, đảm bảo thống nhất, 

đồng bộ, đúng quy định, góp 

phần thực hiện quyền được 

thông tin về pháp luật của công 

dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước bằng pháp luật, 

gắn với phát triển kinh tế, xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh 

của địa phương. 

- Tiếp tục đánh giá, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn TCPL; đề ra các 

giải pháp cụ thể, thiết thực để 

khắc phục hạn chế, khó khăn. 

Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ 

tiêu TCPL với trách nhiệm quản 

lý của các cơ quan, đơn vị trong 

bảo đảm thi hành Hiến pháp và 

pháp luật; thực hiện thủ tục hành 

chính; phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 03/2018 

 
13 

dân chủ ở cơ sở. Củng cố, nâng 

cao hiệu quả quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật và hoạt động 

của câu lạc bộ pháp luật, góp 

phần thực hiện tốt công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. 

- Trong thời gian chờ Bộ Tư 

pháp có văn bản thay thế Thông 

tư liên tịch số 23/2014/TTLT-

BTP-BNV ngày 22/12/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ, UBND các 

huyện, thành phố có văn bản 

giao nhiệm vụ liên quan đến việc 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

cho Phòng Tư pháp để tạo cơ sở 

pháp lý thực hiện thống nhất 

nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn TCPL tại địa phương. 

- Tổ chức tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức được giao theo dõi, tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; 

bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, 

nhất là kinh phí cho hoạt động 

quản lý và thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu TCPL; có giải pháp thu 

hút các nguồn lực xã hội trong 

thực hiện xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn TCPL. 

- Căn cứ điều kiện thực tế tại 

địa phương, lựa chọn, ưu tiên 

nguồn lực xây dựng, thực hiện 

mô hình điểm về cấp xã đạt 

chuẩn TCPL; từ đó đánh giá, rút 

kinh nghiệm, nhân rộng phù hợp 

với thực tiễn. 

- Đánh giá tình hình thực hiện 

các quy định về xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn TCPL; phát hiện 

vướng mắc, bất cập và nguyên 

nhân; đề xuất, kiến nghị các giải 

pháp thực hiện theo định kỳ 6 

tháng, năm. 

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối 

hợp với Sở Nội vụ rà soát, tham 

mưu UBND tỉnh bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp 

liên quan đến nhiệm vụ xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn TCPL trong quá 

trình triển khai thực hiện Văn bản 

thay thế Thông tư liên tịch số 

23/2014/TTLT-BTP-BNV; chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc đánh giá, 

công nhận cấp xã đạt chuẩn 

TCPL được thực hiện đảm bảo 

đúng quy định, thực chất, phát 

huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và đạt 

mục đích đề ra; kịp thời rút kinh 

nghiệm, chấn chỉnh đối với địa 

phương tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ chưa nghiêm túc, còn hình 

thức hoặc vi phạm pháp luật./. 

 

Triển khai Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn 

BBT 

gày 27/4/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1050/UBND-NNTN về việc 

triển khai thực hiện Nghị định số N 
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52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 

của Chính phủ về phát triển 

ngành nghề nông thôn. Theo đó: 

1. Các sở, ngành và UBND 

các huyện, thành phố theo chức 

năng nhiệm vụ được giao triển 

khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP, thực 

hiện tốt chức năng quản lý nhà 

nước về làng nghề, ngành nghề 

nông thôn tại địa phương theo 

quy định; quản lý việc công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề và 

làng nghề truyền thống; hướng 

dẫn cụ thể về tiêu chí bản sắc 

văn hóa dân tộc đối với các nghề 

truyền thống, làng nghề truyền 

thống để xem xét, công nhận; rà 

soát, lập danh sách làng nghề 

được công nhận; thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường làng nghề; 

đầu tư, nâng cấp các hạng mục 

công trình xử lý chất thải cho 

làng nghề, cơ sở ngành nghề 

nông thôn; phổ biến, tuyên 

truyền chính sách khuyến khích 

phát triển ngành nghề nông thôn 

để các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu thực hiện các chương trình, 

đề án, dự án hoặc các hoạt động 

có liên quan đến phát triển ngành 

nghề nông thôn tiếp cận các 

nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát 

triển ngành nghề nông thôn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan: Thực 

hiện quản lý nhà nước đối với 

làng nghề, ngành nghề nông 

thôn. Hàng năm, chủ trì, phối 

hợp với UBND các huyện, thành 

phố hướng dẫn xây dựng và tổng 

hợp kế hoạch phát triển ngành 

nghề nông thôn, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt trong kế 

hoạch phát triển nông nghiệp, 

nông thôn địa phương theo quy 

định; chủ trì, phối hợp với Sở Tư 

pháp và các đơn vị liên quan tổ 

chức rà soát các văn bản quy 

định của địa phương phù hợp với 

quy định tại Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP; xây dựng, tham 

mưu cấp có thẩm quyền ban 

hành cơ chế, chính sách, quy 

định mức chi và bố trí vốn từ 

ngân sách địa phương hàng năm 

để hỗ trợ đầu tư phát triển làng 

nghề, ngành nghề nông thôn; 

phối hợp với các sở, ngành liên 

quan hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện các chính sách, quy 

hoạch phát triển, bảo vệ môi 

trường làng nghề, ngành nghề 

nông thôn và định hướng bảo 

tồn, phát triển làng nghề, ngành 

nghề nông thôn; định kỳ 5 năm 

một lần, rà soát, thống kê, phân 

loại, lập quy hoạch (hoặc kế 

hoạch quản lý) phát triển ngành 

nghề nông thôn phù hợp với yêu 

cầu thực tiễn; xây dựng kế 

hoạch, dự toán kinh phí phát 

triển ngành nghề nông thôn gửi 

cơ quan tài chính cùng cấp tổng 

hợp vào phương án phân bổ ngân 

sách, trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 
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3. UBND các huyện, thành 

phố xây dựng, tổng hợp dự toán 

kinh phí phát triển ngành nghề 

nông thôn vào dự toán ngân sách 

hàng năm của địa phương, trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định của pháp luật. 

Ngoài nguồn kinh phí bố trí trực 

tiếp thực hiện chính sách này, các 

địa phương có trách nhiệm bố trí, 

cân đối thêm từ các nguồn kinh 

phí các chương trình, dự án khác 

và nguồn hỗ trợ từ các tổ chức 

quốc tế để hỗ trợ phát triển ngành 

nghề nông thôn./. 

 

Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin 

và các loại tiền ảo tương tự khác 

T.H  

hực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 

11/4/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường quản lý các 

hoạt động liên quan tới Bitcoin 

và các loại tiền ảo tương tự khác, 

ngày 18/4/2018, UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 973/UBND-

KT về việc thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ. Nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Các sở, ban ngành, đơn vị 

thuộc tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố: Tuyên truyền, cảnh 

báo để nâng cao nhận thức của 

người dân về những rủi ro, hệ 

lụy liên quan tới việc mua bán, 

giao dịch, đầu tư, kinh doanh 

tiền ảo. Không đưa các thông tin 

gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, 

Bitcoin. Chủ động phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời theo 

thẩm quyền các hành vi vi phạm 

pháp luật liên quan tới hoạt động 

tiền ảo, đặc biệt là hoạt động huy 

động tài chính, kinh doanh theo 

phương thức đa cấp, lừa đảo trên 

mạng Internet qua tiền ảo hoặc 

mạo danh đầu tư, kinh doanh 

tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. 

2. Công an tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan 

tăng cường điều tra, phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan tới hoạt động huy động tài 

chính, kinh doanh theo phương 

thức đa cấp, lừa đảo trên mạng 

Internet thông qua tiền ảo, mạo 

danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo 

để chiếm đoạt tài sản. Phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm pháp luật của 

các tổ chức, cá nhân có liên quan 

tới hoạt động rửa tiền, tài trợ 

khủng bố thông qua tiền ảo, hoạt 

động phát hành, cung ứng, sử 

dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương 

tiện thanh toán trái pháp luật. 

3. Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức 

T 
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tín dụng, tổ chức cung ứng dịch 

vụ trung gian thanh toán không 

thực hiện các giao dịch liên quan 

đến tiền ảo trái pháp luật; rà soát, 

báo cáo kịp thời các giao dịch 

đáng ngờ liên quan tới tiền ảo 

theo quy định của pháp luật. Phối 

hợp với Công an tỉnh trong việc 

phát hiện, xử lý các hành vi sử 

dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương 

tiện thanh toán trái pháp luật./. 

 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản 

Hải Hà 

ể chấn chỉnh, khắc phục 

những tồn tại và tiếp tục 

nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực 

thi pháp luật về khoáng sản, 

ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban 

hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về 

việc tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước về tài nguyên khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, 

địa phương và tổ chức, cá nhân 

khai thác, sử dụng khoáng sản 

nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh, trong đó tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ chung 

trọng tâm sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến các Nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về khoáng sản đến cán 

bộ, công chức, tổ chức, doanh 

nghiệp khai thác khoáng sản và 

Nhân dân bằng nhiều hình thức 

và phương pháp phù hợp để nâng 

cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của người đứng đầu các 

cấp, các ngành và ý thức chấp 

hành pháp luật về khoáng sản 

của các tổ chức, cá nhân. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý 

khoáng sản, xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực khoáng sản 

đối với cán bộ, công chức thuộc 

UBND cấp huyện, cấp xã và các 

lực lượng chuyên ngành để nâng 

cao kiến thức và ý thức trách 

nhiệm trong công tác quản lý, 

bảo vệ khoáng sản. 

- Thực hiện có hiệu quả công 

tác quản lý, bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản theo thẩm quyền và 

quy định tại Luật khoáng sản, 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

và các quy định khác có liên 

quan. 

- Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, 

khai thác, chế biến, vận chuyển, 

sử dụng khoáng sản; xử lý vi 

phạm theo đúng quy định của 

Luật xử lý vi phạm hành chính, 

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP 

ngày 03/4/2017 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm 

Đ 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 03/2018 

 
17 

hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước và khoáng sản, các 

văn bản pháp luật khác có liên 

quan. Nếu phát hiện hành vi có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật hình 

sự phải chuyển ngay hồ sơ cho 

cơ quan chức năng có thẩm 

quyền để điều tra, xử lý theo quy 

định, đặc biệt là khai thác 

khoáng sản trái phép./. 
 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù 

giai đoạn 2018 - 2021 

P.T 

gày 02/5/2018, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 1055/KH-UBND triển khai 

thực hiện Đề án "Tăng cường 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) cho người đang chấp 

hành hình phạt tù; người bị áp 

dụng các biện pháp tư pháp hoặc 

các biện pháp xử lý hành chính, 

người mới ra tù tái hòa nhập 

cộng đồng, thanh thiếu niên vi 

phạm pháp luật, lang thang cơ 

nhỡ giai đoạn 2018 - 2021" trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Kế hoạch bao gồm 10 nội 

dung, đó là: 1- Công tác chỉ đạo, 

điều hành; 2- Tổ chức điều tra, 

khảo sát, đánh giá nhu cầu thông 

tin về pháp luật của từng nhóm 

đối tượng; 3- Rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung các quy định có 

liên quan đến công tác PBGDPL 

thuộc phạm vi của Đề án; 4- Đổi 

mới, đa dạng hóa các hình thức 

phù hợp với đặc điểm của từng 

nhóm đối tượng, bảo đảm công 

tác PBGDPL đạt hiệu quả cao và 

đúng định hướng; 5- Xây dựng, 

nhân rộng các mô hình điểm về 

PBGDPL cho các đối tượng của 

Đề án; 6- Cấp phát các tài liệu 

pháp luật, tài liệu nghiệp vụ 

PBGDPL phục vụ cho công tác 

tuyên truyền, PBGDPL thuộc 

phạm vi của Đề án; 7- Xây dựng 

và duy trì các chuyên mục về 

PBGDPL cho các đối tượng của 

Đề án trên các phương tiện thông 

tin đại chúng gắn với ứng dụng 

công nghệ thông tin; 8- Tổ chức 

các cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

cho các đối tượng của Đề án 

bằng nhiều hình thức; 9- Đảm 

bảo các nguồn lực, trang thiết bị, 

cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ của công tác PBGDPL; 

10- Khuyến khích, huy động sự 

tham gia của các đoàn thể, tổ 

chức trong PBGDPL cho các đối 

tượng của Đề án. 

Công an tỉnh có trách nhiệm 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Đề án; 

định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng 

hợp số liệu, tình hình, đánh giá 

kết quả thực hiện Đề án; tổ chức 

N 
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sơ kết, tổng kết và đề xuất hình 

thức khen thưởng, động viên kịp 

thời đối với tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tổ chức 

thực hiện Đề án./. 

 

Thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ và hình thức trả kết quả 

dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum 

Kim Ngân

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Quyết định số 08/2018/QĐ-

UBND ngày 10/4/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành, cung cấp và 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

của các cơ quan nhà nước tỉnh, 

cụ thể: 

* Về thời gian thụ lý và giải 

quyết hồ sơ: 

- Thời gian thụ lý và giải 

quyết hồ sơ không được vượt 

quá thời gian quy định tại bộ thủ 

tục hành chính (TTHC) thuộc 

thẩm quyền giải quyết của từng 

cơ quan đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố. 

- Trường hợp các dịch vụ 

công trực tuyến liên quan đến 

nhiều cơ quan giải quyết, cơ 

quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan để giải 

quyết nhưng phải đảm bảo thời 

gian trả kết quả theo thời gian 

quy định đã niêm yết công khai. 

- Khuyến khích các cơ quan 

thực hiện TTHC đơn giản hóa 

TTHC, giảm thời gian thực hiện 

giải quyết các TTHC so với thời 

gian quy định khi tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký dịch vụ công trực 

tuyến của các tổ chức, cá nhân 

có liên quan. 

* Về hình thức trả kết quả: 

- Trả kết quả dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 được thực hiện 

tại cơ quan thực hiện TTHC. 

- Trả kết quả dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 được thực 

hiện một trong các hình thức: gửi 

trực tuyến; gửi trực tiếp; hoặc 

gửi bảo đảm qua đường bưu điện 

đến tổ chức, cá nhân ký nhận. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân 

đã nộp phí, lệ phí (nếu có) nhưng 

cơ quan thực hiện TTHC không 

thực hiện được dịch vụ thì cơ 

quan thực hiện TTHC đó có 

trách nhiệm hoàn trả phí, lệ phí 

mà tổ chức, cá nhân đã nộp; 

ngược lại, cơ quan đã giải quyết 

nhưng người yêu cầu không 

nhận kết quả thì không được 

quyền yêu cầu hoàn trả lại phí, lệ 

phí đã nộp (trừ trường hợp pháp 

luật quy định khác). 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20/4/2018./. 

Đ 
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Mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

BBT 

gày 23/4/2018, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định 

số 12/2018/QĐ-UBND Quy định 

mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, đối tượng áp dụng là 

hộ nông dân, người nuôi thủy 

sản, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp 

tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh 

vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt 

hại trực tiếp do thiên tai, dịch 

bệnh theo quy định. 

Mức hỗ trợ đối với nuôi gia 

súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên 

tai được quy định tại Nghị định 

số 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 

vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh cụ thể như sau: 

- Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng) đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 

20.000 đồng/con; trên 28 ngày 

tuổi, hỗ trợ 35.000 đồng/con; 

- Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 

400.000 đồng/con; trên 28 ngày 

tuổi, hỗ trợ 1.000.000 đồng/con; 

lợn nái và lợn đực đang khai 

thác, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con; 

- Bê cái hướng sữa đến 6 

tháng tuổi, hỗ trợ 3.000.000 

đồng/con; bò sữa trên 6 tháng 

tuổi, hỗ trợ 10.000.000 đồng/con; 

- Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 

tháng tuổi, hỗ trợ 2.000.000 

đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ 

trợ 6.000.000 đồng/con; 

- Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 

2.500.000 đồng/con. 

Quyết định này có hiệu lực từ 

ngày 02/5/2018 và thay thế Quyết 

định số 175/QĐ-UBND ngày 

11/02/2010 của UBND tỉnh về 

thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ 

giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 

để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 

504/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 

của UBND tỉnh về việc điều 

chỉnh, bổ sung điểm 3, Điều 1 

Quyết định số 175/QĐ-UBND./. 
 

Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

T.H 

gày 10/3/2018, Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành Thông tư số 03/2018/TT-

BTP quy định Bộ tiêu chí đánh 

N 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 03/2018 

 
20 

giá hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL). 

Thông tư bao gồm một số nội 

dung chính sau: 

- Về đối tượng áp dụng: Bộ, 

cơ quang ngang bộ và UBND 

cấp tỉnh. 

- Về thành phần Bộ tiêu 

chí: (1) Nhóm tiêu chí thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về 

PBGDPL (tối đa 30 điểm); (2) 

Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt 

động PBGDPL (tối đa 20 điểm); 

(3) Nhóm tiêu chí về các điều 

kiện bảo đảm thực hiện công tác 

PBGDPL (tối đa 20 điểm); (4) 

Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả 

tác động của công tác PBGDPL 

đối với xã hội (tối đa 20 điểm); 

(5) Nhóm tiêu chí khác (tối đa 10 

điểm). 

- Về kỳ đánh giá: Việc đánh 

giá, chấm điểm, xếp loại hiệu 

quả công tác PBGDPL được 

thực hiện định kỳ 02 năm một 

lần. Thời điểm ấn định các thông 

tin, số liệu để đánh giá, chấm 

điểm, xếp loại là ngày 31/12 của 

năm thứ hai tính từ thời điểm 

đánh giá kỳ trước; mốc thời gian 

để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 

31/12/2018. 

- Về tổ chức đánh giá: Kết 

thúc kỳ đánh giá, bộ, cơ quan 

ngang bộ, UBND cấp tỉnh tổ 

chức tự đánh giá, chấm điểm 

toàn bộ các nhóm tiêu chí, chỉ 

tiêu theo Thông tư này và gửi 

báo cáo kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm về Bộ Tư pháp để 

đánh giá, chấm điểm, xếp loại; 

điểm số tự đánh giá được tính hệ 

số 1. Căn cứ kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm của bộ, cơ quan 

ngang bộ, UBND cấp tỉnh và kết 

quả theo dõi, quản lý, kết quả 

kiểm tra, khảo sát, tọa đàm và 

các nguồn thông tin hợp pháp 

khác, Bộ Tư pháp tổ chức việc 

đánh giá, chấm điểm từng nhóm 

tiêu chí trong nội dung Bộ tiêu 

chí; điểm số do Bộ Tư pháp đánh 

giá được tính hệ số 2. Tổng số 

điểm làm căn cứ để Bộ Tư pháp 

xếp loại hiệu quả công tác 

PBGDPL được tính theo công 

thức: Tổng số điểm đạt được = 

(Điểm số tự chấm*1 + Điểm số 

do Bộ Tư pháp chấm*2)/3. 

- Về xếp loại: Tổng số điểm 

đạt được từ 90 điểm trở lên: xếp 

loại xuất sắc; tổng số điểm đạt 

được từ 80 điểm đến 90 điểm: 

xếp loại tốt; tổng số điểm đạt 

được từ 70 điểm đến 80 điểm: 

xếp loại khá; tổng số điểm đạt 

được từ 50 điểm đến 70 điểm: 

xếp loại trung bình; tổng số điểm 

đạt được dưới 50 điểm: xếp loại 

yếu. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/7/2018./. 
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04 trường hợp được xem xét miễn trừ 

áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 

Kim Ngân 

ây là một trong các nội 

dung được điều chỉnh tại 

Thông tư số 06/2018/TT-

BCT ngày 20/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương quy 

định chi tiết một số nội dung về 

các biện pháp phòng vệ thương 

mại. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công 

thương xem xét miễn trừ áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương 

mại tạm thời, biện pháp phòng 

vệ thương mại chính thức đối với 

một số hàng hóa nhập khẩu bị áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương 

mại thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

- Hàng hóa nhập khẩu có đặc 

điểm khác biệt với hàng hóa 

tương tự, hàng hóa cạnh tranh 

trực tiếp được sản xuất trong 

nước mà hàng hóa tương tự, 

hàng hóa cạnh tranh trực tiếp 

được sản xuất bởi ngành sản xuất 

trong nước đó không thể thay thế 

được. 

- Hàng hóa nhập khẩu là sản 

phẩm đặc biệt của hàng hóa 

tương tự hoặc hàng hóa cạnh 

tranh trực tiếp được sản xuất 

trong nước. 

- Hàng hóa tương tự, hàng 

hóa cạnh tranh trực tiếp được sản 

xuất trong nước không được bán 

trên thị trường trong nước trong 

cùng điều kiện thông thường. 

- Khối lượng hàng hóa tương 

tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp 

sản xuất trong nước không đủ 

đáp ứng nhu cầu trong nước. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/6/2018./. 

 

Các trường hợp được lựa chọn khai theo phương thức điện tử 

hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy 

Hải Hà 

ây là nội dung nổi bật 

được quy định tại Nghị 

định số 59/2018/NĐ-CP ngày 

20/4/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2015/NĐ-

CP ngày 21/01/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật hải quan về 

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám 

sát, kiểm soát hải quan. 

Theo đó, các trường hợp sau 

đây người khai hải quan được 

lựa chọn khai theo phương thức 

Đ 

Đ 
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điện tử hoặc khai trên tờ khai hải 

quan giấy, bao gồm: 

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu của cư dân biên giới. 

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu vượt định mức miễn thuế 

của người xuất cảnh, nhập cảnh. 

- Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng 

viện trợ nhân đạo; hàng xuất 

khẩu, nhập khẩu phục vụ an ninh 

quốc phòng. 

- Hàng quà biếu, quà tặng, tài 

sản di chuyển của cá nhân. 

- Hàng hóa là phương tiện 

chứa hàng hóa quay vòng theo 

phương thức tạm nhập - tái xuất, 

tạm xuất - tái nhập theo quy 

định. 

- Hàng hóa tạm nhập tái xuất, 

tạm xuất tái nhập để phục vụ 

công việc trong thời hạn nhất 

định trong trường hợp mang theo 

khách xuất cảnh, nhập cảnh. 

- Trường hợp hệ thống xử lý 

dữ liệu điện tử hải quan, hệ 

thống khai hải quan điện tử 

không thực hiện được các giao 

dịch điện tử với nhau mà nguyên 

nhân có thể do một hoặc cả hai 

hệ thống hoặc do nguyên nhân 

khác. 

Trường hợp hệ thống xử lý dữ 

liệu điện tử hải quan không thực 

hiện được thủ tục hải quan điện 

tử, cơ quan hải quan có trách 

nhiệm thông báo trên trang thông 

tin điện tử hải quan chậm nhất 

01 giờ kể từ thời điểm không 

thực hiện được các giao dịch 

điện tử. 

Trường hợp hệ thống khai hải 

quan điện tử của người khai hải 

quan không thực hiện được thủ 

tục hải quan điện tử, người khai 

hải quan có văn bản thông báo 

cho Chi cục hải quan nơi dự kiến 

làm thủ tục hải quan, trong đó 

nêu rõ tên và nguyên nhân sự cố, 

thời hạn dự kiến khắc phục sự cố 

và phương thức thực hiện thủ tục 

khai hải quan trong thời gian hệ 

thống khai hải quan điện tử của 

người khai hải quan gặp sự cố 

theo hướng dẫn của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

- Hàng hóa khác theo quy 

định của Bộ Tài chính. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 05/6/2018./. 

 

Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng 

phục vụ trực tiếp cho giáo dục 

T.H

gày 06/4/2018, Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Thông tư số 

11/2018/TT-BGDĐT tiêu chí để N 
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xác định hàng hóa chuyên dùng 

phục vụ trực tiếp cho giáo dục. 

Hàng hóa chuyên dùng phục 

vụ trực tiếp cho giáo dục là hàng 

hóa được sử dụng cho hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy, học 

và nghiên cứu khoa học của 

người dạy và người học trong 

các cơ sở giáo dục, bao gồm: 

thiết bị, máy móc, vật liệu, dụng 

cụ, hóa chất, đồ dùng, đồ chơi, 

sách, học liệu, chương trình giáo 

dục đào tạo, giáo trình, tạp chí, 

dây chuyền công nghệ và các 

hàng hóa khác. 

Hàng hóa chuyên dùng phục 

vụ trực tiếp cho giáo dục khi đáp 

ứng đủ các tiêu chí sau: (1) Hàng 

hóa tuân thủ quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam; (2) 

Hàng hóa có cấu tạo, công năng 

sử dụng đặc thù, chỉ được sử 

dụng trong các cơ sở giáo dục; 

(3) Hàng hóa thuộc danh mục 

thiết bị dạy học trong giáo dục 

mầm non, phổ thông do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành hoặc nằm trong danh 

mục mua sắm, đấu thầu thuộc dự 

án đầu tư, nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học trong các cơ sở giáo 

dục đã được phê duyệt theo các 

quy định hiện hành của pháp luật 

Việt Nam; (4) Hàng hóa đảm bảo 

tính sư phạm, phù hợp với mục 

tiêu, chương trình ở các cấp học, 

trình độ đào tạo; đảm bảo mục 

tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học; (5) Hàng hóa phù hợp 

với xu hướng phát triển của khoa 

học và công nghệ tiên tiến trong 

khu vực và trên thế giới. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 22/5/2018./. 

 

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

P.T 

gày 23/4/2018, Chính 

phủ vừa ban hành Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính (TTHC). 

Trong đó, Nghị định quy định 

rõ cách thức tổ chức, cá nhân 

nộp hồ sơ, nhận kết quả giải 

quyết TTHC và tiếp nhận hồ sơ 

TTHC, cụ thể: 

Tổ chức, cá nhân có thể nộp 

hồ sơ, nhận kết quả giải quyết 

TTHC thông qua các cách thức 

theo quy định tại văn bản quy 

phạm pháp luật quy định về 

TTHC, gồm: 1- Trực tiếp tại Bộ 

phận Một cửa; 2- Thông qua 

dịch vụ bưu chính công ích theo 

quy định của Thủ tướng Chính 

phủ, qua thuê dịch vụ của doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy 

quyền theo quy định của pháp 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 03/2018 

 
24 

luật; 3- Trực tuyến tại Cổng Dịch 

vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

Đối với hồ sơ được nhận theo 

cách thức 1, 2 ở trên thì cán bộ, 

công chức, viên chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phải 

xem xét, kiểm tra tính chính xác, 

đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật 

vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử của bộ, 

ngành, địa phương. Nếu hồ sơ 

đầy đủ, chính xác theo quy định, 

cán bộ, công chức, viên chức 

tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết 

quả. 

Đối với hồ sơ được nộp trực 

tuyến thông qua Cổng Dịch vụ 

công cấp bộ, cấp tỉnh, cán bộ, 

công chức, viên chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phải 

xem xét, kiểm tra tính chính xác, 

đầy đủ của hồ sơ. 

Mỗi hồ sơ TTHC sau khi 

được tiếp nhận sẽ được cấp một 

Mã số hồ sơ được ghi trong Giấy 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng 

Mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng 

giải quyết TTHC tại Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ 

công cấp bộ, cấp tỉnh. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 21/6/2018. Quyết 

định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở 

địa phương hết hiệu lực kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành./. 
 

Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng 

Hoa Huệ

ây là một trong các 

chính sách ưu đãi và hỗ 

trợ đối với doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn 

được quy định tại Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 

của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn. Theo đó, doanh nghiệp có 

dự án đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn được ngân sách địa 

phương hỗ trợ lãi suất vay 

thương mại sau khi dự án hoàn 

thành như sau: 

- Mức hỗ trợ: Bằng chênh 

lệch lãi suất vay thương mại so 

với lãi suất tín dụng nhà nước ưu 

đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực 

tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ 

trợ. 

- Thời gian hỗ trợ lãi suất tính 

từ ngày bắt đầu giải ngân theo 

hợp đồng tín dụng với ngân hàng 

thương mại: tối đa 08 năm đối 

Đ 
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với dự án nông nghiệp đặc biệt 

ưu đãi đầu tư; tối đa 06 năm đối 

với dự án nông nghiệp ưu đãi 

đầu tư; tối đa 05 năm đối với dự 

án nông nghiệp khuyến khích 

đầu tư. Trường hợp dự án của 

doanh nghiệp nông nghiệp vừa 

và nhỏ mới thành lập thì thời 

gian hỗ trợ lãi suất là 08 năm; dự 

án mà doanh nghiệp tham gia 

liên kết chuỗi giá trị thì được áp 

dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ 

sản xuất của sản phẩm. 

- Hạn mức vay vốn được hỗ 

trợ lãi suất: Tối đa không quá 

70% tổng mức đầu tư của dự án. 

- Chính sách và phương thức 

hỗ trợ cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh ban hành phù hợp 

với điều kiện của địa phương. 

Các công trình xây dựng trên 

đất (bao gồm cả nhà lưới, nhà 

kính, nhà màng và công trình 

thủy lợi) của doanh nghiệp đầu 

tư được tính là tài sản để thế 

chấp vay vốn tại các ngân hàng 

thương mại. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành và 

thay thế Nghị định 

số 210/2013/NĐ-CP ngày 

19/12/2013 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn./. 

 

Điều kiện được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất 

BBT 

ây là nội dung nổi bật 

được quy định tại Quyết 

định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 

02/4/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc hướng dẫn cấp bù 

chênh lệch lãi suất thực hiện 

chính sách cho vay nhà ở xã hội 

theo Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý nhà 

ở xã hội. 

Theo đó, các khoản cho vay 

được ngân sách nhà nước cấp bù 

chênh lệch lãi suất khi đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện sau: 

- Đã ký hợp đồng tín dụng và 

đã được giải ngân vốn vay tại 

các tổ chức tín dụng theo đúng 

quy định tại Nghị định 

số 100/2015/NĐ-CP và hướng 

dẫn của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

- Đúng đối tượng và khách 

hàng vay vốn sử dụng vốn vay 

đúng mục đích theo quy định của 

pháp luật. 

- Là khoản cho vay trong hạn 

tại thời điểm cấp bù chênh lệch 

lãi suất. 

Đ 
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Trường hợp các khoản cho 

vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá 

hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ 

(trừ trường hợp các khoản cho 

vay bị rủi ro do nguyên nhân bất 

khả kháng được gia hạn nợ theo 

quy định) thì không được cấp bù 

chênh lệch lãi suất đối với 

khoảng thời gian vay bị quá hạn 

trả nợ hoặc được gia hạn nợ. 

Trường hợp khách hàng vay 

vốn đã trả hết phần nợ quá hạn 

và khoản cho vay được xác định 

trở lại trạng thái trong hạn 

(khách hàng trả nợ đúng hạn từ 

kỳ trả nợ tiếp theo) thì khách 

hàng tiếp tục được cấp bù chênh 

lệch lãi suất theo quy định tại 

Nghị định số100/2015/NĐ-

CP và hướng dẫn tại Quyết định 

này. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20/5/2018 và áp 

dụng đối với các khoản giải ngân 

vốn vay từ ngày 10/12/2015./. 

 

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phân bón 

T.H 

gày 16/4/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 55/2018/NĐ-CP quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phân bón. Trong đó, 

hình thức xử phạt, biện pháp 

khắc phục hậu quả được điều 

chỉnh như sau: 

- Đối với mỗi hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

phân bón, tổ chức, cá nhân phải 

chịu một trong các hình thức xử 

phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt 

tiền. 

- Tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm còn có thể bị áp 

dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung: tước quyền sử dụng có thời 

hạn đối với Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất phân 

bón/Giấy phép sản xuất phân 

bón, Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán phân bón, Quyết 

định công nhận tổ chức đủ điều 

kiện khảo nghiệm phân bón, 

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh 

vực hoạt động hoặc quyết định 

chỉ định; đình chỉ có thời hạn 

hoạt động sản xuất, buôn bán 

phân bón; tịch thu tang vật vi 

phạm hành chính, phương tiện 

được sử dụng để vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực phân bón; 

tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất phân bón/Giấy 

phép sản xuất phân bón; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón; Giấy phép nhập 

khẩu phân bón. 

N 
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- Các biện pháp khắc phục 

hậu quả, bao gồm: buộc thu hồi 

phân bón để thử nghiệm lại; 

buộc tái chế hoặc chuyển sang 

làm nguyên liệu đối với phân 

bón không có Quyết định công 

nhận phân bón lưu hành tại Việt 

Nam; buộc thu hồi và trả lại nhà 

sản xuất phân bón hết hạn sử 

dụng; buộc nộp lại số lợi bất 

chính có được do thực hiện vi 

phạm hành chính; buộc tiêu hủy 

phân bón; buộc tái xuất phân 

bón; buộc hủy bỏ kết quả khảo 

nghiệm phân bón; kết quả lấy 

mẫu phân bón; kết quả phân tích, 

thử nghiệm chất lượng phân bón; 

buộc thu hồi và tiêu hủy các loại 

hồ sơ, tài liệu; buộc nộp lại số 

tiền bằng trị giá tang vật vi phạm 

trong trường hợp tang vật vi 

phạm đã tiêu thụ hoặc tẩu tán. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày ký ban hành, trừ 

khoản 4 Điều 7 sẽ có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20/9/2020 đối với 

tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt 

động buôn bán phân bón trước 

ngày 20/9/2017./. 

 

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

Kim Ngân 

gày 19/4/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu 

chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

công nhận doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Theo đó, doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo quy định 

tại khoản 1 Điều 19 Luật công 

nghệ cao, cụ thể: 

- Ứng dụng công nghệ cao 

thuộc Danh mục công nghệ cao 

được ưu tiên đầu tư phát triển 

theo quy định để sản xuất sản 

phẩm nông nghiệp. 

- Tạo ra sản phẩm nông 

nghiệp có chất lượng, năng suất, 

giá trị và hiệu quả cao, doanh thu 

từ sản phẩm nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao của doanh 

nghiệp đạt ít nhất 60% trong 

tổng số doanh thu thuần hàng 

năm. 

- Có hoạt động nghiên cứu, 

thử nghiệm ứng dụng công nghệ 

cao, chuyển giao công nghệ để 

sản xuất sản phẩm nông nghiệp, 

tổng chi cho hoạt động nghiên 

cứu và phát triển được thực hiện 

tại Việt Nam trên tổng doanh thu 

thuần hàng năm đạt ít nhất 0,5%; 

số lao động có trình độ chuyên 

môn từ đại học trở lên trực tiếp 

thực hiện nghiên cứu và phát 

N 
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triển trên tổng số lao động của 

doanh nghiệp đạt ít nhất 2,5%. 

- Áp dụng các biện pháp thân 

thiện môi trường, tiết kiệm năng 

lượng trong sản xuất và quản lý 

chất lượng sản phẩm nông 

nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 05/6/2018 và thay 

thế Quyết định số 69/2010/QĐ-

TTg ngày 03/11/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục công 

nhận doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Ba tôi là cán bộ 

hưu trí, thường trú và 

hưởng lương hưu tại tỉnh Kon 

Tum. Thời gian tới, ba tôi 

muốn chuyển đến sinh sống 

cùng anh trai tôi tại tỉnh Bình 

Định. Đề nghị cho biết quy 

định của pháp luật về chuyển 

nơi hưởng lương hưu? (Bạn 

Phan Trường Ng, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Điều 115 Luật bảo hiểm xã 

hội năm 2014 quy định về 

chuyển nơi hưởng lương hưu 

như sau: 

Người đang hưởng lương 

hưu chuyển đến nơi ở khác 

trong nước có nguyện vọng 

được hưởng bảo hiểm xã hội ở 

nơi cư trú mới thì có đơn gửi 

cơ quan bảo hiểm xã hội nơi 

đang hưởng. 

Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ 

quan bảo hiểm xã hội có trách 

nhiệm giải quyết; trường hợp 

không giải quyết thì phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do./. 

 

 

 

H 


