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Có cơ chế giúp dân làm giấy tờ nhà, đất 

Vĩnh Linh

iệc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 

và Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở (sau đây gọi chung 

là giấy tờ nhà, đất) những năm 

gần đây được Đảng và Nhà 

nước ta rất quan tâm triển khai. 

Việc cấp giấy tờ nhà, đất là 

nhiệm vụ của Nhà nước đã 

được pháp luật quy định nhằm 

bảo hộ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người sử dụng đất, sở 

hữu nhà ở. Vấn đề cấp giấy tờ 

nhà, đất là nội dung quan trọng 

trong quản lý nhà nước về đất 

đai, nhà ở và bảo đảm quyền 

của công dân, tổ chức.  

Nhà nước đã ban hành nhiều 

văn bản pháp luật liên quan đến 

việc cấp giấy tờ nhà, đất như: 

Chỉ thị số 10/1998/CT-TTg; 

Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg; 

Thông tư số 1725/LB-QLN... 

Đặc biệt, theo Chỉ thị số 

05/2013/CT-TTg ngày 

04/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về triển khai Nghị 

quyết số 30/2012/QH13 đều 

yêu cầu các địa phương phải 

hoàn thành căn bản việc cấp 

giấy chứng nhận lần đầu trong 

năm 2013. 

Tuy nhiên, tiến độ cấp giấy 

tờ nhà, đất vẫn còn chậm, vì 

vậy, đã ảnh hưởng đến quyền, 

lợi ích hợp pháp của người dân 

đối với nhà, đất và tài sản khác 

gắn liền với đất. Theo chúng 

tôi, để khắc phục tình trạng này 

các cơ quan chức năng cần thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

Thứ nhất, cần được bổ sung, 

tăng cường đội ngũ cán bộ làm 

công tác cấp giấy tờ nhà, đất cả 

về số lượng lẫn chất lượng. Bởi 

vì, việc cấp giấy tờ nhà, đất rất 

phức tạp như do lịch sử để lại, 

đất đai manh mún, qua nhiều 

người, nhiều đời sử dụng, sở 

hữu nên không có cơ sở để 

chứng minh, xác định được 

nguồn gốc nên đòi hỏi phải cần 

nhiều thời gian để điều tra, xác 

minh, đo đạc... Trong khi đó, 

việc phối hợp giữa cán bộ phụ 

trách công tác này với chính 

quyền địa phương có nơi, có 

lúc chưa đồng bộ nên dẫn đến 

việc cấp giấy tờ nhà, đất cho 

người dân bị chậm. 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, nâng cao ý thức 

của người dân chấp hành pháp 

luật về nhà, đất. Đặc biệt là hạn 

chế tình trạng mua bán, chuyển 

đổi, chuyển nhượng... không 

đúng quy định pháp luật như 

mua bán, chuyển nhượng bằng 

V 
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giấy viết tay, không thông qua 

cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền dẫn đến khó khăn trong 

việc làm thủ tục và dễ xảy ra 

tranh chấp, khiếu kiện. 

Thứ ba, cần đầu tư mua sắm 

các trang bị phương tiện máy 

móc hiện đại phục vụ công tác 

đo đạc, vẽ bản đồ, lập quy 

hoạch, chia lô, thửa… Thực tế 

một số nơi do máy móc lạc hậu 

nên dẫn đến đo vẽ có sai sót, 

không được sự đồng tình của 

các bên liên quan gây khiếu 

kiện và không thể cấp giấy tờ 

nhà, đất được. 

Đặc biệt, cần có cơ chế giúp 

người dân trong việc làm thủ 

tục để được cấp giấy tờ nhà, 

đất. Theo đó, cơ quan chức 

năng cần phối hợp với chính 

quyền địa phương chủ động rà 

soát và đến từng địa bàn thôn, 

làng, cụm dân cư, thậm chí đến 

từng hộ dân để hướng dẫn giúp 

cho người dân hoàn thiện hồ 

sơ, giấy tờ liên quan để sớm 

được cấp giấy tờ nhà, đất. Bởi 

vì, thực tế việc làm thủ tục cấp 

giấy tờ nhà, đất là khá phức tạp, 

đòi hỏi sự hiểu biết nhất định 

về quy định pháp luật, trong khi 

nhiều người dân sự hiểu biết 

pháp luật còn hạn chế, nhất là 

pháp luật về đất đai. 

Giấy tờ nhà, đất rất quan 

trọng đối với người dân trong 

việc thực hiện các quyền hợp 

pháp của mình, nhất là khi đất 

đai, nhà ở có giá trị lớn và 

thường xảy ra tranh chấp, khiếu 

kiện. Do đó, các cơ quan chức 

năng cần có biện pháp, cơ chế 

để giúp dân sớm có được giấy 

tờ nhà, đất, nhất là nên chủ 

động tìm đến người dân để giúp 

họ hoàn thiện giấy tờ nhà, đất. 

Điều này đảm bảo cho mọi cá 

nhân, hộ gia đình, tổ chức đang 

sử dụng đất, sở hữu nhà ở ổn 

định, lâu dài, không có tranh 

chấp, không nằm trong quy 

hoạch đều được cấp giấy tờ 

nhà, đất. Bên cạnh đó, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục mọi tầng lớp nhân dân 

chấp hành nghiêm chỉnh Luật 

đất đai, xử lý nghiêm những 

trường hợp cán bộ, công chức 

cố tình vòi vĩnh, tiêu cực, gây 

phiền hà trong việc cấp giấy tờ 

nhà, đất cho người dân./. 

 

Cần trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân 

Đỗ Văn Nhân 

hời gian qua, liên tiếp 

những vụ hỏa hoạn xảy 

ra, gây thiệt hại về người và tài 

sản. Điểm chung của các vụ T 
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hỏa hoạn này là người dân 

không biết cách để phòng cháy, 

chữa cháy; nhiều vụ cháy xảy 

ra, người dân không thể chạy 

thoát ra khỏi căn nhà của mình, 

dẫn đến tử vong. Người chết 

trong các vụ cháy không chỉ là 

người lớn mà cả trẻ nhỏ, lý do 

khi xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân 

không có kỹ năng xử lý để 

thoát nạn. 

Những vụ hỏa hoạn gây thiệt 

hại vừa qua cho thấy, công tác 

phòng cháy, chữa cháy là cực 

kỳ quan trọng, không chỉ đối 

với cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp mà từng cá nhân, hộ gia 

đình cụ thể. Mọi người dân cần 

phải thường xuyên tiếp cận 

kiến thức về phòng cháy, chữa 

cháy để phòng tránh, nhất là 

các biện pháp phòng cháy tại 

chỗ, hạn chế thấp nhất tình 

trạng bùng phát, lây lan của vụ 

hỏa hoạn trước khi lực lượng 

phòng cháy, chữa cháy tiếp cận 

hiện trường để xử lý. 

Đối với từng hộ gia đình, 

việc bố trí hàng hóa, vật 

dụng… có nguy cơ xảy ra hỏa 

hoạn cao thì phải có giải pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn như bố 

trí đầy đủ các bình cứu hỏa 

hoặc trang bị ống dẫn nước để 

có thể kịp thời dập tắt đám 

cháy... Đồng thời, phải có lối 

thoát hiểm khi hỏa hoạn xảy ra; 

mọi thành viên trong hộ gia 

đình phải nắm vững kiến thức, 

biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy, không để rơi vào tình 

huống hoảng loạn, bế tắc. Đối 

với khu dân cư, nhất là nhà cao 

tầng, khu vực hẻm, lối thoát 

hiểm hạn chế thì cần phải được 

trang bị các thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy, tập huấn kiến 

thức cho người dân để kịp thời 

xử lý khi hỏa hoạn xảy ra, đặc 

biệt là thiết kế, bố trí lối thoát 

hiểm là yêu cầu bắt buộc để 

người dân di chuyển an toàn 

khi xảy ra hỏa hoạn.  

Lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy và chính quyền địa 

phương cần tăng cường công 

tác kiểm tra, vận động người 

dân chấp hành pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy, không 

chỉ dừng lại việc kiểm tra, giám 

sát ở cơ quan, tổ chức mà phải 

kiểm tra, giám sát đến từng hộ 

gia đình; tập trung vào những 

khu vực dễ xảy ra hỏa hoạn để 

có biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy kịp thời, hiệu quả. Tăng 

cường công tác truyền truyền, 

giáo dục để người dân nâng cao 

ý thức về phòng cháy, chữa 

cháy; in ấn tờ rơi, tờ gấp tuyên 

truyền để cấp phát đến tận tay 

người dân. Thường xuyên kiểm 

tra, giám sát, đồng thời kiên 

quyết xử lý những hành vi vi 
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phạm pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy; thực thi các biện 

pháp khắc phục hậu quả một 

cách nghiêm túc, triệt để, 

không để tồn tại hay tái phạm 

sau khi xử phạt. 

Ngoài ra, cần phải thường 

xuyên cập nhật, đưa kiến thức 

phòng cháy, chữa cháy vào nhà 

trường để giáo dục học sinh, 

phù hợp với từng cấp học, nhất 

là giáo dục, trang bị kiến thức 

về kỹ năng sinh tồn, thoát hiểm 

khi hỏa hoạn xảy ra.  

Khi người dân được trang bị 

đầy đủ kiến thức về phòng 

cháy, chữa cháy thì họ sẽ tự 

bảo vệ tính mạng, tài sản của 

mình và người thân; bình tĩnh 

xử lý, đối phó khi xảy ra hỏa 

hoạn, hạn chế thấp nhất những 

thiệt hại có thể xảy ra./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định về xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Hoa Huệ

gày 07/6/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1459/UBND-NC về việc 

triển khai thực hiện Quy định 

về xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố: 

1. Chỉ đạo quán triệt, phổ 

biến nội dung Quyết định số 

619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định về xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật đến từng cán bộ, công 

chức, người lao động và nhân 

dân trên địa bàn đảm bảo phù 

hợp với điều kiện cụ thể của cơ 

quan, đơn vị; chỉ đạo nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm trong 

việc triển khai xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên 

địa bàn; đề ra các giải pháp 

nâng cao hiệu quả thi hành 

Hiến pháp và pháp luật; tăng 

cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

cải cách thủ tục hành chính, 

thực hiện và phát huy dân chủ ở 

cơ sở gắn với triển khai nhiệm 

vụ chính trị, phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo quốc phòng, 

an ninh trên địa bàn. 

2. Triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp 

luật được quy định tại Quyết 

định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, triển khai xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

N 
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luật đúng quy định; đồng thời, 

bố trí công chức làm đầu mối 

thực hiện nhiệm vụ và gửi danh 

sách về Sở Tư pháp để theo 

dõi, hướng dẫn nghiệp vụ theo 

quy định. 

3. UBND các huyện, thành 

phố bảo đảm kinh phí, cơ sở vật 

chất triển khai thực hiện hiệu 

quả các nhiệm vụ được giao, 

nhất là kinh phí bảo đảm cho 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và hỗ trợ công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp 

làm đầu mối, tham mưu UBND 

tỉnh thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật đúng quy định; tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn 

nghiệp vụ chấm điểm, đánh giá 

các tiêu chí tiếp cận pháp luật 

và công nhận xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật cho công chức 

được giao theo dõi, tham mưu 

thực hiện nhiệm vụ này./. 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động 

quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Bảo Minh 

riển khai thực hiện 

Quyết định số 101/QĐ-

TTg ngày 23/01/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định 

số 660/QĐ-BTP ngày 

11/5/2017 của Bộ Tư pháp, 

ngày 26/6/2017, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 

1644/KH-UBND triển khai 

thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia về đăng ký và 

thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 

- 2024 trên địa bàn tỉnh, theo 

đó: 

1. Về nội dung: Kế hoạch 

xác định các nội dung gồm: 

Thành lập Ban chỉ đạo thực 

hiện Chương trình; Hoàn thiện 

hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật điều chỉnh hoạt động 

đăng ký và thống kê hộ tịch; 

Nâng cao nhận thức của người 

dân về quyền lợi, trách nhiệm 

trong đăng ký hộ tịch; nhận 

thức của cơ quan, tổ chức, xã 

hội về ý nghĩa, vai trò của đăng 

ký, quản lý hộ tịch; Nâng cao 

năng lực đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác đăng ký, 

thống kê hộ tịch, đảm bảo đội 

ngũ đủ tiêu chuẩn, chuyên môn 

nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, 

thực hiện hiệu quả công tác 

đăng ký, thống kê hộ tịch; Cải 

thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, 

T 
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hiện đại hóa phương thức đăng 

ký và thống kê hộ tịch; Các 

trường hợp tử vong được đăng 

ký khai tử đều xác định đúng 

nguyên nhân tử vong của cơ 

quan y tế, kể cả các trường hợp 

tử vong ngoài cơ sở y tế; Nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán 

bộ y tế thực hiện việc cấp Giấy 

chứng sinh, Giấy báo tử, thu 

thập và cung cấp dữ liệu sinh, 

tử; Thu thập chính xác, đầy đủ, 

kịp thời thông tin thống kê hộ 

tịch, đáp ứng được yêu cầu 

quản lý của Nhà nước và nhu 

cầu sử dụng của tổ chức, cá 

nhân; Theo dõi, đánh giá việc 

thu thập tỷ lệ đăng ký, xác nhận 

các sự kiện hộ tịch quan trọng, 

cơ bản của cá nhân; nâng cao 

chất lượng và hiệu quả của 

công tác thống kê hộ tịch nhằm 

đảm bảo số liệu thống kê hộ 

tịch chính xác, đầy đủ, kịp thời. 

2. Về giải pháp thực hiện: 

Kế hoạch đề ra 04 giải pháp, 

bao gồm: (1) Nâng cao nhận 

thức của người dân, cơ quan, tổ 

chức, về tầm quan trọng của 

công tác đăng ký và quản lý hộ 

tịch; (2) Tăng cường sự chỉ đạo 

thống nhất của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền đối với 

công tác đăng ký, thống kê hộ 

tịch; tiếp tục thực hiện Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật 

Hộ tịch; thường xuyên kiểm 

tra, khảo sát, đánh giá, tháo gỡ 

vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện Luật Hộ tịch và 

các văn bản quy định chi tiết thi 

hành; (3) Chú trọng đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực làm 

công tác đăng ký và quản lý hộ 

tịch, tập trung nguồn lực để xây 

dựng, triển khai Đề án Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch toàn quốc; (4) 

Tăng cường công tác phối hợp 

giữa các cấp, các ngành trong 

công tác hộ tịch nói chung và 

đăng ký, thống kê hộ tịch nói 

riêng. 

3. Về kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện Chương 

trình hành động từ nguồn ngân 

sách nhà nước; các khoản tài 

trợ, viện trợ của tổ chức, cá 

nhân trong nước và nước ngoài; 

các nguồn kinh phí huy động 

hợp pháp khác. 

4. Kế hoạch xác định nhiệm 

vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ 

chức có liên quan nhằm đảm 

bảo việc triển khai thực hiện 

thống nhất, đồng bộ, kịp thời và 

hiệu quả. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp 

là cơ quan đầu mối theo dõi, 

đôn đốc việc tổ chức thực hiện 

Chương trình hành động của 

các ngành, các cấp./. 
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Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng 

Lệ Quỳnh 

rước tình hình vi phạm 

Luật bảo vệ và phát 

triển rừng trên địa bàn tỉnh gần 

đây diễn biến phức tạp, số vụ vi 

phạm tăng đột biến, UBND 

tỉnh đã ban hành Công văn số 

1456/UBND-NNTN ngày 

07/6/2017 chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị liên quan và UBND các 

huyện, thành phố tăng cường 

triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ quản lý, bảo vệ rừng. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Chi cục Kiểm 

lâm, UBND các huyện, thành 

phố, các đơn vị chủ rừng tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng, trọng tâm là Thông 

báo số 47/TB-UBND ngày 

20/3/2017 của UBND tỉnh; tổ 

chức lực lượng tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm tra, phát 

hiện và xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm; đồng thời, tuyên 

truyền rộng rãi trên các phương 

tiện đại chúng kết quả xử lý đối 

với các trường hợp vi phạm 

nhằm nâng cao tính giáo dục, 

răn đe. 

Yêu cầu Tổ Công tác liên 

ngành quản lý bảo vệ rừng cấp 

tỉnh (thành lập tại Quyết định 

số 273/QĐ-UBND ngày 

28/4/2017 của UBND 

tỉnh) theo chức năng, nhiệm vụ 

tổ chức kiểm tra công tác quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ rừng tại một số 

địa bàn trọng điểm về vi phạm 

Luật bảo vệ và phát triển rừng 

như huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei, 

báo cáo kết quả và tham mưu 

UBND tỉnh để chỉ đạo./. 
 

Thành lập Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

Như Oanh

gày 26/6/2017, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 584/QĐ-UBND về  

thành lập Cụm công nghiệp 

phía Tây thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, tổ chức và hoạt động 

của Cụm công nghiệp phía Tây 

thị trấn Đăk Tô được quy định 

cụ thể như sau: 

Cụm công nghiệp phía Tây 

thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum có diện tích 50 

T 

N 
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ha tại khối 7, thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô; phía Đông giáp 

đường dây 110 KV, phía Tây 

giáp đường vành đai, phía Nam 

giáp đất trồng cây lâu năm, 

phía Bắc giáp đất trồng cây lâu 

năm. Về định hướng bố trí các 

ngành nghề: Chế biến gỗ, lâm 

sản, mộc dân dụng; sản xuất 

gạch, ngói không nung, sản 

xuất phân vi sinh; cơ khí, kỹ 

nghệ sắt và sản xuất đồ gia 

dụng, thiết bị nội thất; được tổ 

chức và hoạt động theo quy 

định tại Quyết định số 

105/2009/QĐ-TTg ngày 

19/8/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ và Thông tư số 

39/2009/TT-BCT ngày 

28/12/2009 của Bộ Công 

thương. 

UBND huyện Đăk Tô căn 

cứ điều kiện thực tế của địa 

phương để thành lập hoặc lựa 

chọn cơ quan, đơn vị trực thuộc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị quản lý đầu tư, hoạt 

động, kinh doanh hạ tầng Cụm 

công nghiệp phía Tây thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô và triển 

khai thực hiện các bước theo 

đúng quy định; Sở Công 

thương là cơ quan đầu mối 

tham mưu giúp UBND tỉnh 

thực hiện quản lý nhà nước đối 

với Cụm công nghiệp phía Tây 

thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô 

theo đúng quy định hiện hành./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết quả giám sát 

tình hình chấp hành pháp luật về giám định tư pháp 

Trung Hiếu 

ể kịp thời khắc phục 

những tồn tại, hạn chế, 

đồng thời tiếp tục triển khai 

thực hiện tốt công tác giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh ban hành Văn bản 

số 1645/UBND-NC ngày 

26/6/2017 chỉ đạo Sở Y tế, Sở 

Tư pháp, Công an tỉnh và các 

cơ quan liên quan: 

1. Tổ chức triển khai các nội 

dung kiến nghị, đề xuất của 

Ban pháp chế HĐND tỉnh tại 

Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 

29/5/2017; tiếp tục triển khai có 

hiệu quả chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 

425/UBND-NC ngày 

21/02/2017 về thực hiện Thông 

báo số 04/TB-VPCP ngày 

05/01/2017 của Văn phòng 

Chính phủ. 

2. Tăng cường công tác phối 

hợp thực hiện tốt các nội dung 

quản lý nhà nước về giám định 

tư pháp theo quy định; chú 

Đ 
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trọng công tác kiện toàn tổ 

chức bộ máy, tăng cường lực 

lượng giám định viên của 

Trung tâm pháp y; quan tâm 

đến công tác đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho 

người thực hiện giám định tư 

pháp; chủ động cân đối kinh 

phí được giao để đầu tư cơ sở 

vật chất, mua sắm trang thiết 

bị, phương tiện phục vụ cho 

hoạt động giám định. 

3. Sở Y tế và Công an tỉnh: 

Rà soát và làm việc với Sở Tài 

chính để tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh 

phí hỗ trợ cho việc mua sắm 

trang thiết bị, phương tiện phục 

vụ công tác tại Trung tâm pháp 

y tỉnh thuộc Sở Y tế và Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

theo quy định./. 

 

Giá tính lệ phí và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà 

chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Kim Ngân 

gày 29/6/2017, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 32/2017/QĐ-UBND  về 

giá tính lệ phí và tỷ lệ (%) chất 

lượng còn lại của nhà chịu lệ 

phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, giá tính lệ phí 

trước bạ đối với nhà được tính 

theo quy định tại Điểm a 

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

301/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về lệ phí 

trước bạ. Trong đó, đơn giá 

nhà, công trình xây dựng thực 

hiện theo đơn giá nhà, công 

trình xây dựng đang có hiệu lực 

thi hành do UBND tỉnh ban 

hành. 

Về tỷ lệ (%) chất lượng còn 

lại của nhà chịu lệ phí trước bạ 

áp dụng cụ thể như sau: nhà có 

thời gian sử dụng dưới 5 năm, 

tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của 

nhà chịu lệ phí trước bạ 85%; 

nhà có thời gian sử dụng từ 5 

đến 10 năm, tỷ lệ (%) chất 

lượng còn lại của nhà chịu lệ 

phí trước bạ 65%; nhà có thời 

gian sử dụng trên 10 đến 20 

năm, tỷ lệ (%) chất lượng còn 

lại của nhà chịu lệ phí trước bạ 

35%; nhà có thời gian sử dụng 

trên 20 đến 50 năm, tỷ lệ (%) 

chất lượng còn lại của nhà chịu 

lệ phí trước bạ 25%; nhà có 

thời gian sử dụng trên 50 năm, 

tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của 

nhà chịu lệ phí trước bạ 20%. 

N 
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Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 08/7/2017 

và thay thế Quyết định số 

08/2012/QĐ-UBND ngày 

23/02/2012 của UBND tỉnh ban 

hành giá để tính lệ phí trước bạ 

nhà, đất và các tài sản khác trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Cũng trong ngày 29/6/2017, 

UBND tỉnh đã ban hành Công 

văn số 1681/UBND-KT về việc 

tính lệ phí trước bạ đối với nhà 

phát sinh trước ngày Quyết 

định của UBND có hiệu lực thi 

hành. Theo đó, các trường hợp 

tính lệ phí trước bạ đối với nhà 

phát sinh trước ngày Quyết 

định số 32/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh 

về ban hành tính lệ phí và tỷ lệ 

(%) chất lượng còn lại của nhà 

chịu lệ phí trước bạ có hiệu lực 

thi hành, thì áp dụng theo 

Quyết định số 08/2012/QĐ-

UBND ngày 23/02/2012 của 

UBND tỉnh ban hành giá để 

tính lệ phí trước bạ nhà, đất và 

các tài sản khác trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường giải pháp phòng, chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em 

Quỳnh Nhi  

gày 29/5/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1374/UBND-KGVX về việc 

triển khai tăng cường giải pháp 

phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

mình chủ động tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho người dân về 

phòng, chống xâm hại, bạo lực 

trẻ em. Tổ chức các hoạt động 

tư vấn, tham vấn cung cấp dịch 

vụ bảo vệ trẻ em trong nhà 

trường và cộng đồng. Tăng 

cường giáo dục kiến thức, kỹ 

năng bảo vệ trẻ em nhất là xâm 

hại tình dục, bạo lực trẻ em cho 

cha, mẹ, các thành viên gia 

đình, giáo viên, người chăm sóc 

trẻ, người trực tiếp làm việc với 

trẻ em; trang bị các kiến thức, 

kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng 

ngừa xâm hại, bạo lực cho trẻ 

em. 

 Yêu cầu UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo UBND cấp 

xã; các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện các biện pháp 

bảo vệ trẻ em, xử lý các vụ việc 

bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa 

N 
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phương. Xử lý theo thẩm quyền 

đối với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân che giấu, không thông 

báo, tố giác hành vi bạo lực, 

xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách 

nhiệm trong việc xử lý các vụ 

việc bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Chỉ đạo triển khai Luật trẻ em 

và các văn bản hướng dẫn, ưu 

tiên bố trí nguồn lực để đảm 

bảo việc hỗ trợ, can thiệp cho 

trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. 

Đồng thời, chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh về việc để 

xảy ra tình trạng không xử lý 

kịp thời các vụ việc bạo lực, 

xâm hại trẻ em; không kịp thời 

hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi 

bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn 

quản lý. 

Giao Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị, địa phương thiết 

lập đầu mối tiếp nhận thông tin, 

thông báo, tố giác; cơ chế phối 

hợp phòng ngừa, xử lý hành vi 

xâm hại, bạo lực trẻ em tại địa 

phương. Đồng thời, chủ động 

phối hợp, kết nối và tăng cường 

quảng bá đường dây tư vấn và 

hỗ trợ trẻ em của Cục Trẻ em - 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội trong việc tư vấn, hỗ 

trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, 

bạo lực. Hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc và định kỳ tổng hợp 

báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện theo quy định./. 

 

Tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên 

Hải Hà 

gày 29/6/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1696/UBND-HTKT về việc 

tình hình cung cầu sử dụng cát 

xây dựng và các giải pháp tăng 

cường sản xuất, sử dụng vật 

liệu thay thế cát tự nhiên. Theo 

đó, UBND tỉnh yêu cầu các 

đơn vị thực hiện một số nhiệm 

vụ sau: 

Sở Xây dựng, Sở Giao thông 

Vận tải, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Công 

thương, Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh, các Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng chuyên ngành, 

UBND các huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành, trong quá trình lập, 

thẩm định, phê duyệt các dự án 

đầu tư xây dựng công trình cần 

tính toán cân đối cung cầu cát 

xây dựng và vật liệu san lấp, sử 

dụng vật liệu thay thế có sẵn tại 

địa phương, hạn chế sử dụng 

cát tự nhiên dùng để san lấp, sử 

dụng cát tự nhiên có hiệu quả, 

tiết kiệm đặc biệt sử dụng cát 

N 
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nghiền nhân tạo cho bê tông và 

vữa thay thế cát tự nhiên; sử 

dụng các vật liệu khác thay thế 

cát tự nhiên làm vật liệu san 

lấp; chỉ sử dụng cát tự nhiên 

dùng cho sản xuất bê tông, xây 

tô, trát. 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Sở 

Xây dựng, Sở Công thương và 

các đơn vị, địa phương liên 

quan: Tăng cường kiểm tra, 

quản lý chặt chẽ và xử lý 

nghiêm theo thẩm quyền quy 

định đối với các hành vi vi 

phạm trong hoạt động khai thác 

cát xây dựng; kịp thời tham 

mưu đề xuất UBND tỉnh điều 

chỉnh hoặc thu hồi Giấy phép 

khai thác khoáng sản đối với vị 

trí, khu vực đang hoặc có nguy 

cơ sạt lở, sụt, lún bờ sông; 

Tăng cường công tác quản lý 

nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển 

cát xây dựng; quản lý bến bãi, 

cửa hàng buôn bán vật liệu xây 

dựng; thường xuyên nắm thông 

tin về chất lượng, giá cả; yêu 

cầu niêm yết giá bán cát công 

khai, minh bạch tại nơi bán 

(bến bãi tập kết, cửa hàng buôn 

bán) để cơ quan chức năng và 

người dân giám sát, chống việc 

đầu cơ tăng giá; Căn cứ nhu 

cầu xây dựng có sử dụng cát 

của các địa phương để đề xuất 

UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch 

đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản (cát) theo quy định. 

UBND các huyện, thành phố 

tăng cường công tác quản lý 

nhà nước trong hoạt động khai 

thác, kinh doanh cát trên địa 

bàn theo thẩm quyền, kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm theo quy 

định./.

 

Kon Tum có 54 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 

giai đoạn 2017 - 2020 

N.Q

gày 20/6/2017, Thủ 

tướng Chính phủ có 

Quyết định số 900/QĐ-TTg 

phê duyệt danh sách xã đặc biệt 

khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu vào diện đầu tư của 

Chương trình 135 giai đoạn 

2017 - 2020. 

Theo đó, Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách 2.139 

xã đặc biệt khó khăn, xã biên 

giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh 

vào diện đầu tư của Chương 

trình 135 giai đoạn 2017-2020; 

trong đó: Ngân sách trung ương 

hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 

tỉnh; ngân sách địa phương đầu 

N 
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tư 36 xã của 2 tỉnh: Quảng 

Ninh và Khánh Hòa. 

Tại Quyết định, tỉnh Kon 

Tum có 54 xã thuộc diện đầu tư 

Chương trình 135 giai đoạn 

2017 - 2020, gồm: 09 xã của 

huyện Đăk Glei, 04 xã của 

huyện Đăk Hà, 04 xã của huyện 

Đăk Tô, 03 xã của huyện Ia 

H'Drai, 07 xã của huyện Kon 

Plông, 04 xã của huyện Kon 

Rẫy, 05 xã của huyện Ngọc 

Hồi, 07 xã của huyện Sa Thầy 

và 11 xã của huyện Tu Mơ 

Rông. 

 Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký ban 

hành và Quyết định số 204/QĐ-

TTg ngày 01/02/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt 

danh sách xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới, xã an toàn khu vào 

diện đầu tư của Chương trình 

135 năm 2016 hết hiệu lực kể 

từ ngày Quyết định này có hiệu 

lực./. 
 

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Trung Hiếu 

hực hiện Nghị định số 

66/2008/NĐ-CP ngày 

28/5/2008 của Chính phủ về hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

và Nghị quyết số 19/2016/NQ-

CP  ngày 28/4/2016 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia hai năm 2016 - 

2017, định hướng đến năm 

2020, ngày 27/6/2017, UBND 

tỉnh Kon Tum ban hành Kế 

hoạch số 1659/KH-UBND về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo 

đó: 

1. Kế hoạch xác định các nội 

dung gồm: Xây dựng và khai 

thác cơ sở dữ liệu pháp luật 

phục vụ hoạt động của doanh 

nghiệp; Xây dựng tài liệu giới 

thiệu, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động của doanh nghiệp, 

hướng dẫn nghiệp vụ; Bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho 

doanh nghiệp; Giải đáp pháp 

luật liên quan hoạt động doanh 

nghiệp; Tiếp nhận kiến nghị 

của doanh nghiệp và hoàn thiện 

hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật. 

2. Về kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch ở 

cấp nào do ngân sách cấp đó 

bảo đảm; các sở, ban, ngành 

được giao nhiệm vụ chủ trì 

T 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=190162
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thực hiện căn cứ Kế hoạch xây 

dựng dự toán kinh phí gửi Sở 

Tài chính thẩm định trình cơ 

quan có thẩm quyền quyết 

định. Việc sử dụng, thanh quyết 

toán kinh phí được thực hiện 

theo đúng quy định hiện hành 

của pháp luật về tài chính. Huy 

động nguồn kinh phí từ các 

Chương trình, dự án, đề án liên 

quan và sự hỗ trợ của tổ chức, 

cá nhân. 

3. Kế hoạch xác định nhiệm 

vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ 

chức có liên quan; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

doanh nghiệp Nhà nước của 

tỉnh nhằm đảm bảo việc triển 

khai thực hiện thống nhất, đồng 

bộ, kịp thời và hiệu quả. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp 

làm đầu mối triển khai thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp tại Kế 

hoạch theo quy định tại khoản 

4 Điều 13 Nghị định số 

66/2008/NĐ-CP; tổng hợp 

những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo; Phối hợp với các cơ quan 

có liên quan thực hiện các 

nhiệm vụ được giao; hướng 

dẫn, đôn đốc các sở, ban, 

ngành, địa phương trên địa bàn 

tỉnh triển khai thực hiện Kế 

hoạch; Theo dõi công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp của 

sở, ngành; hướng dẫn, đôn đốc 

các sở, ban, ngành, địa phương 

trên địa bàn tỉnh triển khai thực 

hiện; kịp thời báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh có biện pháp 

chấn chỉnh đối với sở, ngành 

không thực hiện, thực hiện 

không đúng nhiệm vụ được 

giao trong Kế hoạch./. 

 

Triển khai Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội 

giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 14/6/2017, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 1532/KH-UBND triển khai 

thực hiện Đề án "Đổi mới, phát 

triển trợ giúp xã hội giai đoạn 

2017 - 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030" trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu của Kế hoạch là 

đến năm 2030, hướng tới 100% 

đối tượng gặp khó khăn đột 

xuất được trợ giúp kịp thời; 

đảm bảo thực hiện đầy đủ chính 

sách đối với người cao tuổi 

thuộc diện mở rộng không có 

lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã 

N 
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hội của Nhà nước, trẻ em dưới 

36 tháng, phụ nữ mang thai 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ 

có hoàn cảnh khó khăn được 

hưởng trợ cấp xã hội theo quy 

định của Chính phủ; 90% người 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

được cung cấp dịch vụ trợ giúp 

xã hội phù hợp với nhu cầu, 

trong đó tối thiểu 50% đối 

tượng được cung cấp dịch vụ 

trợ giúp xã hội toàn diện theo 

quy định của Nhà nước ban 

hành... 

Để đạt được mục tiêu đề ra, 

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung 

các giải pháp như: Tăng cường 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

đảng, sự điều hành và thực hiện 

của chính quyền trong việc 

thực hiện các chủ trương, chính 

sách trợ giúp xã hội; tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến quan 

điểm chủ trương, chính sách, 

pháp luật của nhà nước về trợ 

giúp xã hội; đổi mới công tác 

quản lý Nhà nước về trợ giúp 

xã hội, thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính theo hướng rút 

ngắn thời gian, quy trình giải 

quyết chính sách trợ giúp xã 

hội dựa vào nhu cầu của người 

dân đảm bảo công khai, minh 

bạch và triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý, giải quyết, chi trả 

trợ giúp xã hội. Đồng thời, 

nâng cao năng lực cho đội ngũ 

cán bộ quản lý, nhân viên làm 

công tác trợ giúp xã hội; tiếp 

tục phát huy năng lực, hiệu quả 

của các cơ sở trợ giúp xã hội 

hiện có, hỗ trợ các cơ sở trợ 

giúp xã hội công lập có đủ điều 

kiện trợ giúp toàn diện cho các 

đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn; xây dựng mô hình cơ 

sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã 

hội toàn diện; đẩy mạnh xã hội 

hóa, đa dạng hóa nguồn lực 

thực hiện trợ giúp xã hội, nhất 

là trợ giúp khẩn cấp… 

UBND tỉnh giao trách nhiệm 

tổ chức thực hiện cụ thể cho 

các ngành, địa phương liên 

quan, đồng thời giao Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp tổ chức triển 

khai thực hiện; theo dõi, đôn 

đốc và định kỳ tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện theo quy 

định./. 
 

Quy định mới về hạn mức trả tiền bảo hiểm 

P.T 

gày 15/6/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

21/2017/QĐ-TTg về hạn mức 

trả tiền bảo hiểm. N 
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Quyết định này quy định về 

hạn mức trả tiền bảo hiểm theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 24 

Luật bảo hiểm tiền gửi. 

Đối tượng áp dụng bao gồm: 

người được bảo hiểm tiền gửi; 

tổ chức tham gia bảo hiểm tiền 

gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; 

cơ quan, tổ chức và cá nhân 

khác có liên quan đến hoạt 

động bảo hiểm tiền gửi. 

Số tiền bảo hiểm được trả 

cho tất cả các khoản tiền gửi 

được bảo hiểm theo quy định 

của Luật bảo hiểm tiền gửi 

(gồm cả gốc và lãi) của một cá 

nhân tại một tổ chức tham gia 

bảo hiểm tiền gửi tối đa là 

75.000.000 đồng. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 05/8/2017./. 

 

Chính phủ hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 

Như Oanh 

gày 28/6/2017, Thủ 

tướng chính phủ ban 

hành Quyết định số 923/QĐ-

TTg phê duyệt Chương trình 

mục tiêu tái cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp và phòng chống 

giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời 

sống dân cư. 

Theo đó, hỗ trợ 7.331 tỷ 

đồng để ổn định đời sống dân 

cư cho các đối tượng tại Quyết 

định số 1776/QĐ-TTg ngày 

21/11/2012, Quyết định 

số 64/2014/QĐ-TTg ngày 

18/11/2014 nhằm quy hoạch bố 

trí ổn định dân cư các vùng; 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất và sinh hoạt 

của nhân dân; thực hiện các 

giải pháp phát triển sản xuất 

cho các hộ; bố trí sắp xếp ổn 

định dân cư cho hộ dân tộc 

thiểu số còn du canh, du cư. 

Đồng thời, Quyết định còn 

quy định chính sách hỗ trợ cho 

các đối tượng khác, cụ thể như 

sau: 

- Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp: Hỗ trợ 1.404 tỷ 

đồng cho phát triển sản xuất 

giống cây trồng, vật nuôi; hỗ 

trợ 2.940 tỷ đồng cho hình 

thành vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung áp dụng quy 

trình kỹ thuật tiên tiến, gắn với 

liên kết tiêu thụ sản phẩm; 

hỗ trợ 550 tỷ đồng cho phát 

triển hợp tác xã nông nghiệp; 

hỗ trợ 980 tỷ đồng cho doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn. 

N 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=923%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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- Hỗ trợ phòng chống giảm 

nhẹ thiên tai: Hỗ trợ củng cố, tu 

bổ hệ thống đê sông, đê biển; 

công trình phòng chống úng 

ngập, triều cường khoảng 8.425 

tỷ đồng; Hỗ trợ cho các địa 

phương 270 tỷ đồng thực hiện 

các dự án nâng cấp, xây dựng 6 

hồ chứa nước ngọt trên các đảo 

đông dân cư./. 
 

Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2017 - 2021 

N.Q

gày 25/5/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 705/QĐ-TTg 

ban hành Chương trình phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017 - 2021 nhằm thể chế 

hóa đầy đủ chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về đổi mới công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL); phát huy trách 

nhiệm toàn bộ hệ thống chính 

trị, Nhà nước giữ vai trò nòng 

cốt, khuyến khích, tạo điều kiện 

và huy động mọi nguồn lực xã 

hội tham gia; bảo đảm tính khả 

thi, kế thừa, phát triển, có trọng 

tâm, trọng điểm, phù hợp với 

từng đối tượng, địa bàn, lĩnh 

vực, hướng về cơ sở. 

Mục tiêu tổng quát của 

Chương trình là tạo chuyển 

biến mạnh mẽ trong nhận thức 

và ý thức tuân thủ, chấp hành, 

tự giác học tập, tìm hiểu pháp 

luật, xây dựng lối sống và làm 

việc theo pháp luật trong toàn 

xã hội; đưa công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật phát triển ổn 

định, bền vững, đi vào chiều 

sâu, thiết thực, hiệu quả, góp 

phần bảo đảm thực hiện đầy đủ 

quyền được thông tin về pháp 

luật của công dân. 

Chương trình đề ra 06 nhóm 

nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm: (1) 

Nâng cao nhận thức, phát huy 

vai trò, trách nhiệm của toàn bộ 

hệ thống chính trị, đảng viên, 

cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, chiến sĩ và 

người dân trong PBGDPL; (2) 

Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, 

đồng bộ Luật PBGDPL và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; 

(3) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn 

thiện thể chế, chính sách về 

PBGDPL; (4) Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về 

PBGDPL; kiện toàn tổ chức, 

nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ; (5) Đổi mới nội 

dung, hình thức PBGDPL gắn 

với ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin; (6) Khuyến 

N 
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khích, huy động mọi nguồn lực 

xã hội tham gia PBGDPL. 

Để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, Chương trình cũng 

đề ra 06 nhóm giải pháp thực 

hiện, cụ thể là: (1) Tăng cường 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng; đề cao trách nhiệm, tinh 

thần tích cực, chủ động, sáng 

tạo của Thủ trưởng Bộ, ngành, 

đoàn thể, chính quyền địa 

phương; (2) Nâng cao ý thức 

trách nhiệm, phát huy tinh thần 

gương mẫu của cán bộ, công 

chức, viên chức và toàn thể 

nhân dân trong tuân thủ, chấp 

hành pháp luật, chủ động học 

tập, tìm hiểu pháp luật; (3) Rà 

soát, nghiên cứu, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Luật PBGDPL và 

các văn bản hướng dẫn thi 

hành; (4) Triển khai thực hiện 

đồng bộ các giải pháp đổi mới 

công tác PBGDPL; (5) Rà soát, 

chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung 

chương trình, giáo trình, sách 

giáo khoa, tài liệu tham khảo 

phục vụ giảng dạy, học tập môn 

pháp luật, giáo dục công dân; 

(6) Tổ chức khảo sát, đánh giá 

nhu cầu thông tin pháp luật để 

lựa chọn trọng tâm, trọng điểm 

cần ưu tiên nguồn lực; kiểm tra, 

sơ kết, tổng kết. 

Tại Quyết định, Thủ tướng 

Chính phủ đã giao trách nhiệm 

cụ thể cho các Bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương và chính quyền 

địa phương các cấp để tổ chức 

triển khai thực hiện Chương 

trình, trong đó nhấn mạnh trách 

nhiệm của các Bộ, ngành đã 

được giao chủ trì thực hiện các 

Đề án về phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo các Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ (Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban Dân tộc, Thanh tra Chính 

phủ); trách nhiệm của các Bộ, 

ngành tiếp tục triển khai thực 

hiện một số Đề án về PBGDPL 

theo Quyết định số 409/QĐ-

TTg ngày 09/4/2012 (Bộ Quốc 

phòng, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, 

Hội Luật gia Việt Nam) và 

trách nhiệm chủ trì xây dựng, 

triển khai thực hiện một số Đề 

án mới của Chương trình (Bộ 

Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Công an) trong giai đoạn 

2017 - 2021./. 

 

Điều chỉnh mức cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên 

Hoa Huệ

gày 30/5/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

ban hành Quyết định số 

751/QĐ-TTg về việc điều N 
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chỉnh mức cho vay tín dụng đối 

với học sinh, sinh viên. 

Theo đó, điều chỉnh mức 

cho vay quy định tại Khoản 1 

Điều 5 Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg ngày 

27/9/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với 

mỗi học sinh, sinh viên như 

sau: Mức cho vay tối đa là 

1.500.000 đồng/tháng/học sinh, 

sinh viên.  

Đồng thời, Quyết định cũng 

nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, 

ngành liên quan: Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư cân đối, bố trí cấp đủ 

nguồn vốn cấp bù chênh lệch 

lãi suất và phí quản lý cho 

Ngân hàng Chính sách theo quy 

định; Ngân hàng Chính sách xã 

hội có trách nhiệm thực hiện 

việc cho vay, giám sát, thu hồi 

nợ vay theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/6/2017, 

áp dụng đối với các khoản giải 

ngân mới kể từ khi Quyết định 

này có hiệu lực thi hành./. 

 

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 01/7/2017 

Quỳnh Nhi 

gày 06/6/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 70/2017/NĐ-CP quy 

định mức trợ cấp, phụ cấp ưu 

đãi đối với người có công với 

cách mạng. Theo đó, mức 

chuẩn để xác định các mức trợ 

cấp, phụ cấp ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng 

được tăng từ 1.318.000 đồng 

lên 1.417.000 đồng. 

Theo Nghị định, mức trợ 

cấp, phụ cấp ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng 

bao gồm: Mức trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi đối với người có công 

với cách mạng; Mức trợ cấp 

thương tật đối với thương binh, 

người hưởng chính sách như 

thương binh; Mức trợ cấp 

thương tật đối với thương binh 

loại B, cụ thể: 

Người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01/01/1945 diện 

thoát ly mức trợ cấp là 

1.583.000 đồng/tháng, phụ cấp 

là 268.000/1 thâm niên; diện 

không thoát ly mức trợ cấp 

2.688.000 đồng/tháng. Trợ cấp 

tiền tuất đối với thân nhân của 

người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01/01/1945 từ trần 

là 1.417.000 đồng/tháng. 

Người hoạt động cách mạng 

từ ngày 01/01/1945 đến ngày 

N 
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khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945 được trợ cấp là 1.465.000 

đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất 

đối với thân nhân của người 

hoạt động cách mạng từ ngày 

01/01/1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 từ 

trần là 795.000 đồng/tháng. 

Trợ cấp tiền tuất đối với 

thân nhân của 1 liệt sĩ là 

1.417.000 đồng/tháng; trợ cấp 

tiền tuất đối với thân nhân của 

2 liệt sĩ là 2.834.000 

đồng/tháng; đối với thân nhân 

của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp 

là 4.251.000 đồng/tháng; trợ 

cấp tiền tuất đối với vợ hoặc 

chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc 

lấy vợ khác (diện không hưởng 

thêm trợ cấp tiền tuất nuôi 

dưỡng) là 1.417.000 

đồng/tháng. 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

(hưởng trợ cấp tiền tuất hàng 

tháng theo mức trợ cấp tiền tuất 

đối với thân nhân liệt sĩ quy 

định) được hưởng phụ cấp là 

1.188.000 đồng/tháng. Mức trợ 

cấp đối với người phục vụ Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng sống ở 

gia đình là 1.417.000 

đồng/tháng. 

Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng lao động 

trong thời kỳ kháng chiến 

hưởng trợ cấp là 1.188.000 

đồng/tháng. 

Ngoài ra, Nghị định còn quy 

định mức trợ cấp thương tật đối 

với thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh,  

thương binh loại B… 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 25/7/2017 

và Nghị định số 20/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của Chính 

phủ quy định mức trợ cấp, phụ 

cấp ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng hết hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2017.  Các mức trợ cấp, 

phụ cấp ưu đãi quy định tại 

Nghị định này được thực hiện 

kể từ ngày 01/7/2017./. 

 

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm 

và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 

Kim Ngân

hằm hỗ trợ phát triển 

giáo dục nghề nghiệp; 

thúc đẩy phát triển thị trường 

lao động; nâng cao hiệu quả kết 

nối cung - cầu lao động; tạo 

việc làm, tăng cường xuất khẩu 

lao động, an toàn, vệ sinh lao 

động đáp ứng yêu cầu xây 

N 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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dựng, phát triển đất nước và hội 

nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy 

việc làm bền vững gắn với tăng 

năng suất lao động, cải thiện 

điều kiện làm việc, nâng cao 

thu nhập và phòng ngừa tai nạn 

lao động, ngày 20/6/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 899/QĐ-

TTg phê duyệt Chương trình 

mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp 

- Việc làm và An toàn lao động 

giai đoạn 2016 - 2020. 

Chương trình thực hiện trên 

phạm vi toàn quốc để triển khai 

các hoạt động nâng cao năng 

lực bảo đảm chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp, phát triển thị 

trường lao động, việc làm; 

ngành nghề, doanh nghiệp, làng 

nghề trọng điểm, có nguy cơ 

cao về tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp và ô nhiễm môi 

trường lao động. Các bộ, 

ngành, địa phương, đơn vị được 

giao nhiệm vụ để thực hiện các 

dự án, hoạt động của Chương 

trình là đối tượng thực hiện 

Chương trình. 

Chương trình bao gồm 03 dự 

án thành phần, đó là: (1) Dự án 

Đổi mới và nâng cao chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp; 

(2) Dự án Phát triển thị trường 

lao động và việc làm; (3) Dự án 

Tăng cường an toàn, vệ sinh lao 

động. 

Để thực hiện Chương trình, 

các giải pháp được đề ra như 

sau: giải pháp về nhân sự, quản 

lý; giải pháp về cơ chế, chính 

sách; tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng, sự chỉ 

đạo của chính quyền các cấp và 

sự tham gia tích cực của các 

doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức 

xã hội và cộng đồng trong việc 

thực hiện các chính sách, pháp 

luật về lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp, việc làm và an toàn lao 

động; thiết lập hệ thống theo 

dõi, kiểm tra, giám sát, đánh 

giá; giải pháp về hợp tác quốc 

tế. 

Quyết định này có hiệu lực 

kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên 

P.T

ây là một trong những 

nhiệm vụ chính được 

quy định tại Quyết định số 

886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu 

phát triển Lâm nghiệp bền 

vững giai đoạn 2016 - 2020. 
Đ 
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Phạm vi của Chương trình là 

các bộ, ngành trung ương và 

các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có dự án thuộc đối 

tượng đầu tư của chương trình; 

trong đó tập trung ưu tiên hỗ 

trợ các địa phương khó khăn, 

chưa cân đối được ngân sách. 

Đối tượng thụ hưởng là các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân tham 

gia bảo vệ và phát triển rừng. 

Đối tượng thực hiện là người 

dân và cộng đồng dân cư thôn, 

bản, hệ thống chính trị từ trung 

ương đến địa phương, doanh 

nghiệp và các tổ chức kinh tế, 

xã hội. 

Các nhiệm vụ chính của 

Chương trình bao gồm: 

(1) Bảo vệ rừng và bảo tồn 

thiên nhiên: Bảo vệ và phát 

triển bền vững diện tích rừng 

hiện có và rừng được tạo mới 

trong giai đoạn 2016 - 2020; 

đảm bảo 15% diện tích hệ sinh 

thái rừng bị suy thoái được 

phục hồi và bảo tồn, đặc biệt là 

hệ thống rừng đặc dụng; đến 

năm 2020, tăng thêm khoảng 

100.000 ha rừng đặc dụng, số 

lượng loài nguy cấp, quý, hiếm 

bị đe dọa tuyệt chủng và số 

lượng quần thể các loài được 

cải thiện; tăng cường năng lực 

thực thi pháp luật, giảm căn 

bản tình trạng vi phạm pháp 

luật về bảo vệ và phát triển 

rừng, trong đó diện tích rừng bị 

thiệt hại và số vụ vi phạm giảm 

30 - 35% so với giai đoạn 2011 

- 2015. 

(2) Phát triển và nâng cao 

năng suất, chất lượng rừng: 

trồng mới và trồng lại rừng sau 

khai thác: 1.025.000 ha; trong 

đó: 75.000 ha rừng phòng hộ, 

đặc dụng; 200.000 ha rừng 

trồng thâm canh gỗ lớn; khoanh 

nuôi tái sinh rừng: 360.000 

ha/năm; trồng cây phân tán: 

250 triệu cây; chuyển hóa rừng 

trồng, kinh doanh gỗ nhỏ thành 

rừng kinh doanh gỗ lớn: 90.000 

ha; tỷ lệ diện tích rừng trồng 

được kiểm soát chất lượng 

giống: 75 - 80%. 

(3) Nâng cao giá trị gia tăng 

của các sản phẩm lâm nghiệp: 

phát triển công nghiệp chế biến 

gỗ thông qua việc hỗ trợ xây 

dựng các nhà máy chế biến gỗ, 

các khu lâm nghiệp công nghệ 

cao, công nghiệp phụ trợ tại các 

vùng kinh tế trọng điểm; tăng 

tỷ trọng đầu tư, phát triển hệ 

thống cơ sở, hạ tầng và dịch vụ 

trong lâm nghiệp, đặc biệt là hệ 

thống đường vận xuất, vận 

chuyển nhằm giảm chi phí trực 

tiếp cho các hoạt động trồng, 

khai thác, vận chuyển và chế 

biến sản phẩm từ rừng; hỗ trợ 

cấp chứng chỉ quản lý rừng bền 

vững: 100.000 ha rừng/năm, 
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đảm bảo sản phẩm gỗ của Việt 

Nam đủ điều kiện đáp ứng 

được yêu cầu quốc tế khi tham 

gia các hiệp định thương mại 

tự do. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký, thay thế 

Quyết định số 57/QĐ-

TTg ngày 09/01/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt 

Kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng giai đoạn 2011 - 2020./. 
 

Mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới 

Hải Hà 

gày 26/5/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 712/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án thí điểm 

hoàn thiện và nhân rộng mô 

hình bảo vệ môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới tại các 

xã khó khăn, biên giới, hải đảo 

theo hướng xã hội hóa giai 

đoạn 2017 - 2020. 

Nhằm hoàn thiện và nhân 

rộng các mô hình về bảo vệ 

môi trường theo hướng xã hội 

hóa, tập trung tại các xã khó 

khăn, biên giới, hải đảo; trên cơ 

sở đó, hoàn thiện chính sách về 

huy động nguồn lực xã hội hóa, 

cơ chế quản lý và vận hành mô 

hình sau đầu tư, đề xuất các 

giải pháp công nghệ phù hợp, 

Đề án đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, 

cụ thể: (1) Xây dựng các mô 

hình đối với lĩnh vực cấp nước 

sạch; (2) Xây dựng mô hình xử 

lý chất thải rắn quy mô liên xã; 

(3) Xây dựng mô hình thu gom, 

xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật; (4) Xây dựng mô hình xử 

lý chất thải chăn nuôi; (5) Xây 

dựng mô hình tuyên truyền 

viên bảo vệ môi trường cấp xã. 

Ngoài ra, để thực hiện hiệu 

quả các mục tiêu, Đề án cũng 

đưa ra các giải pháp chủ yếu 

sau: vận dụng và đề xuất thí 

điểm cơ chế tài chính phù hợp; 

giải pháp về đất đai; chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp 

tham gia đầu tư; về khoa học, 

công nghệ; giải pháp về huy 

động hỗ trợ từ các tổ chức quốc 

tế; giải pháp về phát huy vai 

trò, trách nhiệm của địa 

phương, cộng đồng trong tổ 

chức quản lý, vận hành; tăng 

cường các biện pháp thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 

luật về nước sạch và môi 

trường.  

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký ban 

hành./.

N 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=57/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=57/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=712%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=712%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Quy định mới về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn 

Hoa Huệ 

ây là nội dung mới 

được đề cập tại Thông 

tư số 58/2017/TT-BTC ngày 

13/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số 

chính sách hỗ trợ tài chính cho 

các tổ chức, đơn vị sử dụng lao 

động là người dân tộc thiểu số 

(DTTS) tại khu vực miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn. 

Theo đó, chính sách hỗ trợ 

đào tạo nghề ngắn hạn được 

quy định như sau: 

(1) Nguyên tắc hỗ trợ: (a) 

Lao động là người DTTS thuộc 

diện phải đào tạo theo kế hoạch 

tuyển dụng, đào tạo của đơn vị 

sử dụng lao động được hỗ trợ 

đào tạo nghề ngắn hạn (trình độ 

sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 

03 tháng) mỗi người một lần; 

(b) Kinh phí hỗ trợ đào tạo 

được cấp trực tiếp cho đơn vị 

sử dụng lao động theo kế hoạch 

đào tạo đã được cơ quan quản 

lý cấp trên phê duyệt; (c) Việc 

đào tạo nghề ngắn hạn cho 

người lao động được thực hiện 

tại các cơ sở đào tạo đủ điều 

kiện hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp theo quy định của pháp 

luật; (d) Nơi cư trú của người 

lao động để làm căn cứ xác 

định mức hỗ trợ chi phí đào tạo 

quy định tại Thông tư này được 

xác định theo quy định tại Luật 

cư trú và các văn bản hướng 

dẫn. 

(2) Đối tượng hỗ trợ và mức 

hỗ trợ: (a) Hỗ trợ chi phí đào 

tạo: Người thuộc hộ đồng bào 

DTTS nghèo: mức tối đa 04 

triệu đồng/người/khóa học. 

DTTS: mức tối đa 03 triệu 

đồng/người/khóa học; (b) Hỗ 

trợ tiền ăn, tiền đi lại: Hỗ trợ 

tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày 

thực học. Hỗ trợ tiền đi lại 

200.000 đồng/người/khóa học 

nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi 

cư trú từ 15 km trở lên. Riêng 

đối với người học là người 

DTTS cư trú ở xã, thôn, 

bản thuộc vùng khó khăn hoặc 

đặc biệt khó khăn theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ, 

mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 

đồng/người/khóa học nếu địa 

điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 

05 km trở lên. 

(3) Trường hợp đối tượng 

được hưởng nhiều chính sách 

hỗ trợ cùng một nội dung thì 

chỉ được hưởng chính sách cao 

nhất. 

Thông tư này có hiệu lực sau 

45 ngày kể từ ngày ký và áp 

Đ 
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dụng từ năm tài chính 2017, 

thay thế Thông tư số 

52/2013/TT-BTC ngày 

03/5/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn 

vị sử dụng lao động là người 

DTTS tại khu vực miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định số 42/2012/QĐ-

TTg ngày 08/10/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ./. 

 

Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 

giai đoạn 2016 - 2020 

Kim Ngân 

gày 30/6/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 936/QĐ-

TTg phê duyệt Chương trình 

mục tiêu phát triển văn hóa giai 

đoạn 2016 - 2020. 

Đối tượng của Chương trình 

là các di sản văn hóa thế giới, 

di tích được công nhận di tích 

quốc gia đặc biệt, di tích cấp 

quốc gia; khu lưu niệm, nhà lưu 

niệm các đồng chí lãnh đạo chủ 

chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh 

đạo tiền bối và danh nhân văn 

hóa tiêu biểu của dân tộc; các 

di sản văn hóa phi vật thể được 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 

Văn hóa của Liên Hiệp quốc 

công nhận và một số di sản 

thuộc danh mục di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia tiêu biểu; 

làng, bản, buôn cổ tiêu biểu 

mang đậm bản sắc của dân tộc 

ít người; các thiết chế văn hóa 

cấp tỉnh, cấp huyện; đội tuyên 

truyền lưu động; các đồn Biên 

phòng; các cơ sở, điểm vui chơi 

giải trí cho trẻ em; các rạp biểu 

diễn nghệ thuật, các đoàn nghệ 

thuật truyền thống; các đơn vị 

sự nghiệp văn hóa tại trung 

ương và địa phương. 

Tổng kinh phí thực hiện 

Chương trình là 10.620 tỷ đồng 

(điều chỉnh tăng thêm khi có 

nguồn nhưng không vượt quá 

13.267 tỷ đồng). 

Chương trình bao gồm 03 dự 

án thành phần: Bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa, Tăng 

cường đầu tư xây dựng, phát 

triển hệ thống thiết chế văn 

hóa, Phát triển các loại hình 

nghệ thuật biểu diễn. 

Nhằm đạt được các mục tiêu 

tổng quát và cụ thể, các nhóm 

giải pháp chủ yếu được 

Chương trình đề ra như sau: (a) 

Về cơ chế huy động vốn; (b) 

Hoàn thiện hệ thống cơ chế 

chính sách; (c) Tăng cường 

N 
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công tác kiểm tra giám sát việc 

thực hiện Chương trình; (d) 

Tăng cường công tác đào tạo, 

tập huấn cán bộ làm công tác 

văn hóa tại địa phương; (đ) 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền vận động, nâng 

cao nhận thức cho cán bộ các 

cấp, người dân trong quá trình 

tổ chức thực hiện chương trình. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

ỏi: Bố tôi năm nay 

82 tuổi, đang hưởng 

trợ cấp tuất hàng tháng và 

được cấp thẻ bảo hiểm y tế 

theo diện người cao tuổi. Đề 

nghị cho biết mức hưởng bảo 

hiểm y tế trong trường hợp 

của bố tôi được quy định như 

thế nào? (Ông Phan Văn H, 

huyện Tu Mơ Rông). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Căn cứ Điều 22 Luật bảo 

hiểm y tế năm 2008 được sửa 

đổi, bổ sung tại Khoản 15 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật bảo 

hiểm y tế năm 2014; Điểm b 

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 

liên tịch số 41/2014/TTLT-

BYT-BTC ngày 24/11/2014 

của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về 

hướng dẫn thực hiện bảo 

hiểm y tế, bố ông năm nay 82 

tuổi, đang hưởng trợ cấp tuất 

hàng tháng thì thuộc nhóm 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng 

và được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 

khi đi khám, chữa bệnh được 

hưởng 80% chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh./. 

 

 

 

H 


