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Xây dựng ý thức pháp luật, tôn trọng pháp luật 

từ "văn hóa nhường đường" khi tham gia giao thông 

Vĩnh Linh

ó thể nói, tình hình chấp 

hành an toàn giao thông 

ở nước ta thời gian qua chưa 

được tốt, các vụ tai nạn, ùn tắc 

giao thông ngày càng gia tăng 

nghiêm trọng, nhất là ở các 

thành phố lớn. Nguyên nhân là 

do hạ tầng giao thông chưa 

đồng bộ, yếu kém, ý thức của 

người tham gia giao thông chưa 

cao… Các cơ quan chức năng 

đã có nhiều biện pháp nhằm 

hạn chế tai nạn, ùn tắc giao 

thông nhưng hiệu quả đạt được 

không như mong muốn. 

Dưới góc độ bài viết này, 

chúng tôi chỉ đề xuất giải pháp 

xây dựng "văn hóa nhường 

đường" trong tham gia giao 

thông. Có thể nói nguyên nhân 

chủ yếu dẫn đến tai nạn, ùn tắc 

là do ý thức của người tham gia 

giao thông. Trong đó, ý thức 

chấp hành an toàn giao thông, 

"văn hóa nhường đường" của 

nhiều người dân còn rất hạn 

chế. Minh chứng là khi xảy ra 

ùn tắc là người tham gia giao 

thông cố chen lấn, tràn lên vỉa 

hè hoặc bất cứ ngõ ngách nào 

với mục đích làm sao vượt qua 

người khác, đi trước mọi người 

có thể. Chính điều này đã làm 

cho tình trạng ùn tắc càng thêm 

kéo dài, nghiêm trọng hơn, bởi 

như vậy sẽ càng "dính chùm", 

lộn xộn khó thoát ra được.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Điều này khác hẳn với một 

số nước tiên tiến trên thế giới, 

mà rõ nhất là Nhật Bản. Ở đó 

khi càng ùn tắc giao thông hoặc 

có bất cứ sự cố khẩn cấp, bất 

thường nào dù nguy hiểm đến 

đâu thì mọi người vẫn rất bình 

tĩnh, trật tự. Cứ theo nguyên tắc 

"ai đến trước, đi trước, ai đến 

sau, đi sau", thậm chí nhiều 

người còn nhường nhịn lẫn 

nhau, tuyệt đối không xảy ra 

chen lấn, xô đẩy, tranh cướp để 

được đi trước. Và như vậy, họ 

cùng nhau thoát ra sự cố, thiên 

tai với thiệt hại nhỏ nhất. 

Người Nhật chấp hành pháp 

luật, kỷ luật rất nghiêm. Đặc 

biệt, họ luôn tuân thủ nguyên 

tắc, tôn trọng pháp luật, bình 

tĩnh, kiềm chế với ý thức, tinh 

thần tự giác rất cao, nhất là ý 

thức tôn trọng người khác. Vậy, 

câu hỏi đặt ra là tại sao chúng 

ta không làm được như người 

Nhật, chí ít thì được 50 - 60%? 

Nhiều người tin rằng nếu có 

quyết tâm, chúng ta cũng sẽ 

làm được. Bởi lẽ, dưới góc độ 

C 
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truyền thống văn hóa, nền tảng 

tinh thần quốc gia chúng ta 

không thua kém Nhật Bản, điển 

hình là nhiều biến cố, thăng trầm 

lịch sử mà đất nước ta luôn biết 

cách vượt qua! 

Tuy nhiên, để cụ thể hóa mục 

tiêu này cần có nhiều việc phải 

làm, cần sự quyết tâm, kiên trì 

của cả xã hội. Theo chúng tôi, có 

thể chúng ta cần bắt đầu từ việc 

xây dựng và thực hiện "văn hóa 

nhường đường" trong tham gia 

giao thông. Từ đó, chúng ta có 

thể tiếp tục xây dựng được 

những điều to lớn hơn, tốt đẹp 

hơn. Đó là ý thức tôn trọng pháp 

luật, thượng tôn pháp luật và tinh 

thần yêu thương, đùm bọc giúp 

đỡ nhau giữa mọi người dân 

trong nước. 

Các cơ quan chức năng cần 

triển khai, tuyên truyền, vận 

động thực hiện "văn hóa nhường 

đường" trong tham gia giao 

thông đến mọi tầng lớp nhân 

dân. Trước mắt, là trong các 

trường học nhằm trang bị, giúp 

các em học sinh, thế hệ trẻ có 

được ý thức tôn trọng pháp luật, 

chấp hành pháp luật, từ đó, hình 

thành nên nền tảng, hạt nhân lan 

rộng trong thế hệ trẻ và toàn xã 

hội. Nếu làm được điều này, có 

thể chỉ 05 đến 10 năm nữa ý thức 

thượng tôn pháp luật, tuân thủ 

nguyên tắc pháp luật sẽ trở thành 

tư tưởng chủ đạo của người dân 

Việt Nam.  

Khi đó chúng ta không chỉ 

giải quyết triệt để, căn cơ vấn 

nạn giao thông đang diễn biến 

phức tạp, cản trợ sự phát triển 

đất nước mà còn góp phần quan 

trọng vào việc nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của người dân đối 

với các vấn đề khác của xã hội. 

Trên kết quả đạt được đó, nhất 

định sẽ góp phần tích cực làm 

cho xã hội ngày càng văn minh 

hơn, tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham 

nhũng ít đi và đất nước ngày 

càng giàu mạnh hơn./.  

 

Kịp thời kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thi hành án 

Minh Đức 

âu nay, việc thu hồi tài 

sản thất thoát do tham 

nhũng hoặc thu hồi những tài sản 

mà bị cáo phải có trách nhiệm 

bồi thường hàng trăm tỷ đồng là 

rất khó khăn. Nguyên nhân là 

người phạm tội không còn tài 

sản để thi hành. 

Nhiều trường hợp, người 

phạm tội biết mình sẽ bị bắt 

trong vụ án tham nhũng hoặc cố 

ý làm trái phải bồi thường thì 

chủ động tẩu tán tài sản như 

chuyển quyền sở hữu cho người 

khác, gửi tài sản ra nước ngoài 

hoặc cất giấu tài sản ở những địa 

L 
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điểm mà chỉ có người thân mới 

biết. Khi cơ quan tố tụng khởi 

tố bị can thì lúc này không còn 

tài sản kê biên để đảm bảo thi 

hành án. Hệ quả là nhà nước 

không thể thu hồi tài sản đã thất 

thoát do các hành vi tham 

nhũng hoặc tội cố ý làm trái 

gây ra. 

Đối với những vụ án hình sự 

có hình phạt tiền, có bồi thường 

thiệt hại đã gây ra thì việc 

phong tỏa tài sản của người 

phạm tội để đảm bảo thi hành 

án là rất quan trọng, đảm bảo 

các bản án được thực thi 

nghiêm túc, thu hồi kịp thời tài 

sản cho nhà nước. Tuy nhiên, 

khi tiến hành khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can và tiến hành 

khám xét, điều tra vụ án có liên 

quan tham nhũng, những vụ án 

cố ý làm trái có phát sinh việc 

bồi thường thì cơ quan tiến 

hành tố tụng chưa quan tâm đến 

việc kê biên, phong tỏa tài sản 

của người phạm tội hoặc phần 

tài sản là sở hữu chung của 

người phạm tội để đảm bảo thi 

hành án. 

Một trong những điều kiện 

để được xem xét giảm án, đó là 

người đang chấp hành án phải 

có thái độ ăn năn hối cải, chấp 

hành tốt nội quy, quy chế của 

trại giam, còn phải khắc phục 

hậu quả do mình gây ra, nếu 

không khắc phục hoặc không 

bồi thường thiệt hại thì rất khó 

có thể giảm án. Rất nhiều vụ 

án, người phạm tội sẵn sàng 

"hy sinh" điều kiện này để cho 

người thân được thụ hưởng tài 

sản do mình phạm tội mà có. 

Để đảm bảo thu hồi tài sản 

của người phạm tội đối với 

những vụ án tham nhũng, cố ý 

làm trái thì đồng thời với việc 

khởi tố vụ án, cơ quan điều tra 

cần kịp thời phong tỏa, kê biên 

tài sản của những người có liên 

quan đến vụ án, không cho mua 

bán, chuyển nhượng, tặng cho 

tài sản… để đảm bảo thi hành 

án. Sau khi kết thúc điều tra 

hoặc có bản án của Tòa án, nếu 

các bị can, bị cáo bị khởi tố và 

xét xử buộc phải bồi thường 

thiệt hại hoặc bị thu hồi tài sản 

tham nhũng thì các tài sản đã 

phong tỏa, kê biên sẽ tiến hành 

xử lý để thu hồi tài sản cho nhà 

nước. Ngược lại, nếu người 

phạm tội không bị thu hồi hoặc 

không phải bồi thường tài sản 

do hành vi phạm tội gây ra, thì 

cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ 

các biện pháp kê biên, phong 

tỏa tài sản đó. 

Có như vậy, sẽ hạn chế tình 

trạng người phạm tội cố tình 

tẩu tán tài sản, không thể thu 

hồi tài sản về cho nhà nước như 

thời gian qua./. 
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Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện 

công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị 

Lệ Quỳnh 

gày 25/6/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1635/UBND-TH chỉ đạo tiếp 

tục tăng cường kiểm tra việc 

triển khai thực hiện công tác đảm 

bảo trật tự, văn minh đô thị. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

các sở, ban ngành, đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục triển 

khai thực hiện nghiêm ý kiến của 

UBND tỉnh tại mục 2.14 Thông 

báo số 23/TB-UBND ngày 

01/02/2018 về kết quả phiên họp 

UBND tỉnh thường kỳ tháng 

01/2018. Trong đó cần nhấn 

mạnh tổ chức quán triệt, tuyên 

truyền, yêu cầu cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động 

thuộc phạm vi quản lý chấp hành 

nghiêm pháp luật về quản lý đô 

thị; gương mẫu thực hiện và vận 

động người thân, Nhân dân nơi 

cư trú thực hiện các chỉ đạo của 

UBND tỉnh về trật tự đô thị, vệ 

sinh môi trường và an toàn giao 

thông trên địa bàn, không tham 

gia mua bán tại các khu vực họp 

chợ trái quy định. Thường xuyên 

theo dõi việc chấp hành pháp 

luật về quản lý đô thị đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc phạm vi quản lý 

để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh 

các trường hợp chưa chấp hành 

tốt nội dung theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và các văn bản khác 

có liên quan. 

 UBND thành phố Kon Tum 

tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế 

hoạch số 136/KH-UBND ngày 

27/10/2017 của UBND thành 

phố về lập lại trật tự đô thị, văn 

minh đô thị, vệ sinh môi trường 

đô thị và an toàn giao thông trên 

địa bàn thành phố Kon Tum. 

Kiên quyết xử lý tình trạng lấn 

chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm 

nơi kinh doanh, buôn bán gây 

cản trở lưu thông và mất mỹ 

quan đô thị.  

Thường xuyên tổ chức kiểm 

tra, theo dõi để kịp thời nhắc 

nhở, chấn chỉnh những trường 

hợp cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động có ý định 

tham gia mua bán tại các khu 

vực họp chợ tự phát, trái quy 

định; trường hợp phát hiện vi 

phạm tiến hành xử lý theo quy 

định đối với các cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động 

thuộc phạm vi quản lý của 

UBND thành phố. Phối hợp Sở 

Nội vụ, đơn vị liên quan để xử lý 

hoặc đề nghị xử lý theo quy định 

đối với các cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động không 

thuộc phạm vi quản lý của 

UBND thành phố./. 

N 
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Triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

N.Q 

hằm cung cấp các dịch 

vụ công rõ ràng, minh 

bạch, thuận lợi nhất để người dân 

tiết kiện thời gian, chi phí, đồng 

thời cung cấp thêm sự lựa chọn 

cho tổ chức, cá nhân, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân 

trong việc thực hiện các thủ tục 

hành chính, UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 1641/KH-UBND 

ngày 25/6/2018 về triển khai kết 

nối mạng thông tin phục vụ tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích trên địa bàn tỉnh. 

Theo Kế hoạch, đối tượng áp 

dụng đó là các hệ thống thông tin 

phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính của các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh 

(hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh, hệ thống một cửa điện 

tử, một cửa điện tử liên thông...) 

và hệ thống thông tin của Tổng 

Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Phạm vi áp dụng là hệ thống 

thông tin do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh 

quản lý, vận hành và hệ thống 

thông tin của Tổng Công ty Bưu 

điện Việt Nam. 

Kế hoạch cũng đề ra một số 

nội dung thực hiện, đó là: (1) Lập 

danh sách các hệ thống thông tin 

của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trên địa bàn tỉnh 

thuộc phạm vi thực hiện việc kết 

nối với hệ thống thông tin của 

Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam; (2) Khảo sát đánh giá các 

hệ thống thông tin về các nội 

dung, bao gồm hiện trạng kết nối 

các hệ thống liên quan (mô hình 

kết nối: trực tiếp, gián tiếp thông 

qua LGSP...; tên hệ thống, mục 

đích kết nối, thông tin trao đổi khi 

kết nối...), quy định về quản lý, 

về vận hành, về kỹ thuật (nếu 

có)...; (3) Xác định phương án kết 

nối; (4) Chỉnh sửa phần mềm để 

thực hiện kết nối; (5) Kết nối thử 

nghiệm; (6) Kết nối chính thức. 

Bên cạnh việc giao trách 

nhiệm phối hợp thực hiện kết 

nối, trách nhiệm phối hợp và xử 

lý kết nối, UBND tỉnh giao Sở 

Thông tin và Truyền thông là 

đơn vị đầu mối phối hợp, hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai kết nối mạng thông tin 

trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo 

cáo, đề xuất các nội dung nhằm 

triển khai thực hiện hiệu quả, 

đồng thời tổng hợp báo cáo theo 

đúng quy định./. 

 

N 
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Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn 

Quỳnh Nhi 

ể tăng cường công tác 

quản lý chất thải rắn khu 

vực nông thôn, góp phần thực 

hiện thành công Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới, UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 1431/UBND-

NNTN ngày 05/6/2018 chỉ đạo 

các ngành, địa phương tổ chức 

thực hiện.  

Tại Văn bản này, UBND tỉnh 

giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan hướng dẫn 

UBND các huyện, thành phố 

trong việc thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

nông thôn; phối hợp theo dõi, 

thanh tra, giám sát hoạt động thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn khu vực nông thôn, giảm ô 

nhiễm môi trường do chất thải 

rắn gây ra; rà soát, đánh giá các 

quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường, trong đó có quy định về 

hoạt động quản lý chất thải rắn 

khu vực nông thôn để kịp thời 

phản ánh, đề xuất cơ quan thẩm 

quyền xem xét, giải quyết những 

hạn chế, bất cập phát sinh trong 

quá trình tổ chức thực hiện. 

Đồng thời giao các cơ quan liên 

quan nghiên cứu tham mưu xem 

xét lập, điều chỉnh Quy hoạch 

quản lý chất thải rắn trên địa bàn 

tỉnh; rà soát việc triển khai 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới, 

trong đó đặc biệt lưu ý hạn chế 

triển khai các bãi chôn lấp chất 

thải rắn phân tán quy mô cấp xã; 

hướng dẫn quy hoạch các vùng 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và 

việc tổ chức thu gom, lưu giữ 

chất thải rắn phát sinh trong hoạt 

động nông nghiệp… 

Yêu cầu UBND các huyện, 

thành phố tổ chức tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về quản lý 

chất thải sinh hoạt, hướng dẫn 

tận dụng chất thải hữu cơ để tái 

sử dụng làm phân compost; rà 

soát các điểm tập trung rác, cơ sở 

xử lý chất thải rắn, yêu cầu phải 

thực hiện đầy đủ các quy định về 

bảo vệ môi trường, không chấp 

nhận đầu tư lò đốt, hạn chế bãi 

chôn lấp quy mô cấp thôn, xã. 

Khuyến khích các xã hoặc khu 

dân cư tập trung có dịch vụ thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt; xây dựng phương án 

giá dịch vụ thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải sinh hoạt; lập 

kế hoạch, kinh phí thực hiện 

trong việc thu gom, vận chuyển 

và xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng tại địa 

phương.../.

Đ 
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Thực hiện pháp luật về chứng thực trên địa bàn tỉnh 

Hoa Huệ 

ừa qua, trên địa bàn tỉnh 

đã có tình trạng UBND 

cấp xã chứng thực Giấy ủy 

quyền giữa các cá nhân để đòi nợ 

thay, dẫn đến một số băng nhóm 

thực hiện việc đòi nợ trái pháp 

luật, gây mất an ninh trật tự tại 

địa phương. Để chấn chỉnh tình 

trạng này, ngày 20/6/2018, 

UBND tỉnh ban hành Công văn 

số 1602/UBND-NC về việc thực 

hiện pháp luật về chứng thực 

trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Việc UBND các xã, 

phường, thị trấn chứng thực vào 

Giấy ủy quyền giữa các cá nhân 

để đòi nợ thay, đòi nợ thuê là vi 

phạm các quy định tại Nghị định 

số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; do đó phải chấm 

dứt ngay tình trạng này. 

Giao UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn thuộc phạm vi 

quản lý tổ chức thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp 

luật về công tác chứng thực. 

2. Giao Sở Tư pháp căn cứ 

các quy định của pháp luật về 

dân sự, chứng thực, kinh doanh 

đòi nợ thuê... hướng dẫn UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo 

UBND cấp xã xử lý các tình 

huống tương tự theo đúng quy 

định. 

3. Sở Tư pháp và UBND các 

huyện, thành phố tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra hoạt 

động chứng thực trên địa bàn 

tỉnh; kịp thời chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo thẩm quyền./. 
 

Đẩy mạnh thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông 

trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh

gày 22/6/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1620/UBND-KGVX về việc 

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 18/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh 

thực hiện chương trình, sách giáo 

khoa phổ thông. 

Tại Văn bản này yêu cầu Sở 

Giáo dục và Đào tạo, UBND các 

huyện, thành phố tổ chức triển 

khai kế hoạch thực hiện đổi mới 

V 

N 
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chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông theo kế 

hoạch của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phù hợp với điều kiện của địa 

phương. Tổ chức rà soát, đánh 

giá thực trạng, xác định nhu cầu 

giáo viên ở từng môn học, lớp 

học, cấp học; chủ động xây dựng 

kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội 

ngũ và phối hợp với các cơ sở 

đào tạo giáo viên tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng giáo viên để thực 

hiện chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông mới. 

Điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng 

hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị 

dạy học hiện có; xây dựng kế 

hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua 

sắm bổ sung thiết bị dạy học để 

thực hiện chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông mới... 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với 

Sở Giáo dục và Đào tạo tham 

mưu bố trí ngân sách địa 

phương, lồng ghép có hiệu quả 

và sử dụng đúng mục đích nguồn 

vốn từ các chương trình, đề án, 

dự án; huy động các nguồn tài 

chính hợp pháp khác để thực 

hiện chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông mới. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh, Báo Kon Tum phối 

hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

đẩy mạnh truyền thông về đổi 

mới chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông tại địa 

phương; biểu dương kịp thời 

gương người tốt, việc tốt trong 

thực hiện đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông. 

Đồng thời, giao Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị, địa phương có liên 

quan tổ chức kiểm tra, giám sát, 

tổng hợp, đánh giá tình hình và 

kết quả thực hiện hàng năm để 

báo cáo theo quy định./. 

 

Tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 

Kim Ngân 

gày 06/6/2018, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1437/UBND-TH về việc tổ 

chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng 

tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 

2020. Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu: 

1. UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn thuộc thẩm 

quyền quản lý triển khai việc bầu 

cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 

phố như sau: 

- Thực hiện thống nhất nhiệm 

kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ 

dân phố là hai năm rưỡi, nhiệm 

kỳ 2018 - 2020 được tính từ 

N 
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tháng 7/2018 đến tháng 12/2020, 

cụ thể: 

+ Đối với các đơn vị đã bầu 

cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 

phố từ ngày 31/12/2016 trở về 

trước thì tổ chức tổng kết nhiệm 

kỳ và bầu cử trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 

2018 - 2020; 

+ Đối với các đơn vị đã bầu 

cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 

phố từ ngày 01/01/2017 đến nay 

thì được xem xét kéo dài nhiệm 

kỳ cho đến thời điểm tổ chức bầu 

cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 

phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 

(trường hợp cần thiết, UBND các 

huyện, thành phố có thể chỉ đạo 

tiến hành tổng kết và tổ chức bầu 

cử lại trong nhiệm kỳ 2018 - 

2020 để có sự thống nhất chung). 

Hoàn thành việc bầu cử trong 

Quý III năm 2018. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện 

về cơ sở vật chất, kinh phí phục 

vụ công tác bầu cử trưởng thôn, 

tổ trưởng tổ dân phố theo quy 

định; có kế hoạch đảm bảo an 

ninh, an toàn trật tự trước, trong 

và sau ngày bầu cử; giải quyết 

kịp thời, đúng quy định của pháp 

luật các khiếu nại, tố cáo của 

công dân và ngăn chặn kịp thời 

các hành vi vi phạm các quy 

định về bầu cử trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố (nếu có). 

2. Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện công 

tác tổ chức bầu cử trưởng thôn, 

tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ 

tục và thời gian quy định; kịp 

thời báo cáo, tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng 

mắc, phát sinh (nếu có)./. 

 

Thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan 

Hải Hà 

ể tổ chức thực hiện có 

hiệu quả Nghị định số 

22/2018/NĐ-CP ngày 

23/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ 

năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật sở 

hữu trí tuệ năm 2009 về quyền 

tác giả, quyền liên quan và các 

quy định pháp luật về quyền tác 

giả, quyền liên quan, ngày 

12/6/2018, UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 1491/UBND-

KGVX về việc thực hiện các quy 

định về quyền tác giả, quyền liên 

quan. Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tổ chức phổ biến các quy 

định của Luật sở hữu trí tuệ, 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và 

các quy định pháp luật có liên 

Đ 
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quan; tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

1183/KH-UBND ngày 

04/5/2017 của UBND tỉnh thực 

hiện Đề án Tăng cường năng lực 

quản lý và thực thi có hiệu quả 

pháp luật bảo hộ quyền tác giả, 

quyền liên quan đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh; hướng dẫn các 

doanh nghiệp, hiệp hội ngành 

nghề, các tổ chức, cá nhân hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ trên địa bàn tỉnh xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện 

quyền tác giả, quyền liên quan 

đối với các sản phẩm, dịch vụ; 

hưởng ứng, tham gia các chương 

trình xúc tiến thương mại nhằm 

phát triển thương hiệu và đăng 

ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

2. Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp và tổ chức thực 

hiện các quy định của pháp luật 

về quyền sở hữu trí tuệ đối với 

sản phẩm báo chí, chương trình 

phát thanh, truyền hình đã mã 

hóa, xuất bản phẩm, tem bưu 

chính, sản phẩm và dịch vụ công 

nghệ thông tin và truyền thông; 

đối với các phát minh, sáng chế 

thuộc ngành, lĩnh vực thông tin 

và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

3. Báo Kon Tum, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh tổ 

chức phổ biến Luật sở hữu trí 

tuệ, Nghị định số 22/2018/NĐ-

CP và các quy định pháp luật có 

liên quan. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa, 

kịp thời phát hiện và xử lý theo 

quy định các hành vi vi phạm về 

quyền sở hữu trí tuệ. 

5. UBND các huyện, thành 

phố triển khai tuyên truyền, vận 

động các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn thực hiện các quy định 

của Luật sở hữu trí tuệ, Nghị 

định số 22/2018/NĐ-CP và các 

quy định pháp luật có liên quan; 

giám sát, kiểm tra việc chấp 

hành, thực hiện nghĩa vụ quyền 

tác giả đối với các tổ chức, cá 

nhân hoạt động kinh doanh dịch 

vụ có sử dụng tác phẩm âm nhạc 

trên địa bàn (biểu diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp, karaoke, vũ 

trường, quán bar...); khuyến 

khích, hỗ trợ các tổ chức, cá 

nhân thực hiện quyền tác giả, 

quyền liên quan đối với các sản 

phẩm nông, lâm sản, đặc sản của 

địa phương. 

6. Hội Văn học nghệ thuật 

tỉnh phổ biến và thực hiện các 

biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, 

cá nhân về quyền tác giả, quyền 

liên quan trong lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật./. 
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Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm  

N.Q

gày 19/6/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ký ban 

hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về 

tăng cường đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, 

sản xuất, kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng thuộc 

nhóm hàng dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, 

dược liệu và vị thuốc y học cổ 

truyền. 

Chỉ thị nêu rõ tình hình buôn 

lậu, gian lận thương mại, sản 

xuất kinh doanh hàng giả, hàng 

kém chất lượng, đặc biệt là nhóm 

hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng, dược liệu và vị thuốc y học 

cổ truyền vẫn diễn ra rất phức 

tạp. Tỷ lệ phát hiện, xử lý còn 

thấp, vi phạm diễn ra ngày một 

đa dạng với phương thức thủ 

đoạn tinh vi, phạm vi rộng từ 

thành thị đến nông thôn, miền 

núi... 

Để khắc phục tình hình đó, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 

Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các 

bộ, ngành, địa phương khẩn 

trương rà soát để ban hành hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền ban 

hành các văn bản quy phạm pháp 

luật mới hoặc sửa đổi phù hợp 

những văn bản chưa quy định về 

chuyên môn kỹ thuật, các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, quy trình kiểm tra về dược 

phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng, dược liệu và vị thuốc y học 

cổ truyền phù hợp; Tăng cường 

quản lý, ứng dụng khoa học công 

nghệ vào kiểm soát đối với 

nguồn gốc, chất lượng của các 

nguyên liệu, các sản phẩm chăm 

sóc nâng cao sức khỏe con 

người... 

Bộ Công an chỉ đạo Công an 

các cấp và các đơn vị nghiệp vụ 

tăng cường nắm tình hình, phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý kịp 

thời những hành vi vi phạm, tập 

trung điều tra, triệt phá đường 

dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, 

kinh doanh hàng giả, hàng không 

đảm bảo chất lượng, đặc biệt là 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng, dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền... 

Chủ tịch UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

chỉ đạo các sở ngành chức năng, 

UBND các huyện, thị xã, thành 

phố trực thuộc quản lý chặt chẽ 

các hoạt động sản xuất, nhập 

khẩu, kinh doanh các mặt hàng 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng, dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền... 

 Các doanh nghiệp phải thông 

tin đầy đủ về hàng hóa đến các 

N 
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cơ quan quản lý và người tiêu 

dùng, phải phối hợp và hợp tác 

với các cơ quan thực thi pháp 

luật, giám sát tiêu thụ hàng hóa 

của mình, đẩy mạnh liên minh 

giữa các nhà sản xuất trong đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất kinh doanh 

hàng giả, không rõ nguồn gốc, 

không đảm bảo chất lượng, xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ là 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng, dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền.../. 
 

Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ 

Quỳnh Nhi

gày 22/5/2018, Bộ Nội 

vụ ký Quyết định số 

852/QĐ-BNV ban hành Quy chế 

tiếp nhận, xử lý và trả lời phản 

ánh kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp trên Cổng Thông 

tin điện tử Bộ Nội vụ.  

Theo đó, Quy chế này quy 

định việc tiếp nhận, xử lý và trả 

lời phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp về các 

vướng mắc, khó khăn trong thực 

hiện cơ chế, chính sách, thủ tục 

hành chính liên quan đến các 

lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành 

Nội vụ; hành vi, thái độ của công 

chức trong thực thi công vụ và 

hoạt động nghề nghiệp của viên 

chức tại Bộ Nội vụ và ngành Nội 

vụ thông qua Hệ thống thông tin 

tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến 

nghị của người dân, doanh 

nghiệp trên Cổng thông tin điện 

tử Bộ Nội vụ. 

 Nội dung phản ánh, kiến nghị 

gồm: Hành vi chậm trễ, gây 

phiền hà hoặc không thực hiện, 

thực hiện không đúng quy định, 

thái độ không đúng chuẩn mực 

đạo đức của cán bộ, công chức, 

viên chức của Bộ Nội vụ và 

ngành Nội vụ trong thực thi công 

vụ và hoạt động nghề nghiệp; 

những giải pháp, sáng kiến, đề 

xuất sửa đổi, ban hành mới quy 

định về cơ chế, chính sách, thủ 

tục hành chính liên quan đến 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ. 

Để gửi phản ánh, kiến nghị, 

người dân, doanh nghiệp truy 

cập vào địa chỉ trên mạng 

Internet: 

http://phananh.moha.gov.vn để 

gửi phản ánh, kiến nghị; Người 

dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, 

kiến nghị thông qua tin nhắn 

(SMS) tới đầu số 8088; Người 

dân, doanh nghiệp trực tiếp phản 

ánh, kiến nghị bằng hình thức 

gọi điện tới tổng đài 19001547. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc và 

trực thuộc Bộ có trách nhiệm 

N 
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phối hợp với các đơn vị liên 

quan trả lời bằng văn bản; văn 

bản trả lời được gửi tới Văn 

phòng Bộ, Trung tâm Thông tin 

để cập nhật lên Hệ thống thông 

tin PAKN và gửi tới người dân, 

doanh nghiệp. 

Trên cơ sở các phản ánh, kiến 

nghị được Văn phòng Bộ chuyển 

thông qua Hệ thống thông tin 

PAKN hoặc theo đường công 

văn hoặc thư điện tử công vụ 

kèm file văn bản có chữ ký số 

đến cơ quan, đơn vị có trách 

nhiệm nghiên cứu, xử lý hoặc 

phối hợp xử lý phản ánh, kiến 

nghị theo quy trình được quy 

định tại Điều 14 Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 

14/02/2008 của Chính phủ về 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính. 

Trường hợp phản ánh, kiến 

nghị liên quan tới nhiều cơ quan, 

đơn vị thì Văn phòng Bộ xác 

định đơn vị chủ trì và các cơ 

quan liên quan để phối hợp xử 

lý. 

Đối với các phản ánh, kiến 

nghị có kết quả xử lý, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc cơ quan, 

đơn vị cập nhật kết quả vào Hệ 

thống thông tin PAKN hoặc 

thông qua hộp thư điện tử để trả 

lời cho người dân, doanh nghiệp. 

Cơ quan, đơn vị được phân 

công xử lý, trả lời phản ánh, kiến 

nghị của người dân, doanh 

nghiệp có trách nhiệm xác định 

độ mật của thông tin để cập nhật, 

đăng tải công khai kết quả trả lời 

trên Hệ thống thông tin PAKN 

theo các hình thức được quy 

định tại Điều 19 Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP.../. 
 

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin 

Lệ Quỳnh 

gày 14/5/2018, Bộ Tài 

chính ban hành Thông tư 

số 46/2018/TT-BTC quy định 

chi tiết chi phí thực tế để in, sao, 

chụp và gửi thông tin theo quy 

định tại khoản 2 Điều 12 Luật 

tiếp cận thông tin. 

Theo đó, đối tượng áp dụng 

bao gồm tổ chức, cá nhân có yêu 

cầu cơ quan nhà nước cung cấp 

thông tin; cơ quan nhà nước, đơn 

vị đầu mối cung cấp thông tin và 

cán bộ làm đầu mối cung cấp 

thông tin của cơ quan nhà nước; 

các tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan đến việc cung cấp thông 

tin. 

Cụ thể, kể từ ngày 01/7/2018 

chi phí in, sao, chụp thông tin 

như sau: Mức thu đối với phô tô 

tài liệu giấy (đã bao gồm vật tư), 

trong đó phô tô đen trắng, mức 

N 
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thu là 3.000 đồng/trang A4; phô 

tô màu mức thu là 18.000 

đồng/trang A4. 

Trường hợp in từ phim, ảnh 

gốc (đã bao gồm vật tư) có cỡ từ 

15x21 cm trở xuống, mức thu 

36.000 đồng/tấm; cỡ từ 20x25cm 

đến 20x30cm mức thu 54.000 

đồng/tấm; cỡ từ 25x35cm đến 

30x40cm mức thu 135.000 

đồng/tấm. 

Đối với in sao tài liệu ghi âm 

(không bao gồm vật tư), mức thu 

27.000 đồng/phút nghe; in sao 

phim điện ảnh (đã bao gồm vật 

tư), mức thu 54.000 đồng/phút 

chiếu. 

Đối với cơ quan nhà nước 

cung cấp thông tin đóng trên địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn thì mức thu bằng 70% 

mức thu quy định trên; đối với 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn thì mức 

thu bằng 50% mức thu quy định 

trên. 

Chi phí gửi thông tin yêu cầu 

cung cấp: Mức thu chi phí thực 

hiện theo mức giá cước tối đa 

quy định tại Thông tư số 

22/2017/TT-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy 

định mức giá cước tối đa và 

chính sách miễn, giảm giá cước 

dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính và dịch vụ 

chuyển trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Người yêu cầu cung cấp 

thông tin không phải trả chi phí 

gửi thông tin yêu cầu cung cấp 

qua mạng điện tử, fax./. 

 

Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

T.H  

gày 26/6/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định 772/QĐ-TTg về 

tổ chức Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019. 

Theo đó, tổ chức Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019 

vào thời điểm 0 giờ ngày 

01/4/2019. Tổng điều tra dân số 

và nhà ở năm 2019 (viết tắt là 

Tổng điều tra) nhằm thu thập 

thông tin cơ bản về dân số và 

nhà ở phục vụ công tác nghiên 

cứu, phân tích quá trình phát 

triển dân số và nhà ở trên toàn bộ 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng 

nhu cầu thông tin đánh giá kết 

quả thực hiện các kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2011 - 2020 và xây dựng chiến 

lược và các kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 

2030; phục vụ công tác giám sát 

N 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=194010
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thực hiện Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về công tác dân số 

trong tình hình mới; giám sát các 

mục tiêu phát triển bền vững của 

Liên hợp quốc mà Chính phủ 

Việt Nam đã cam kết; cung cấp 

thông tin phục vụ xây dựng cơ 

sở dữ liệu tổng hợp về dân số. 

Nội dung điều tra, bao gồm: 

thông tin chung về dân số; tình 

trạng di cư; trình độ học vấn và 

trình độ chuyên môn kỹ thuật; 

tình trạng khuyết tật; tình trạng 

hôn nhân; mức độ sinh, chết và 

phát triển dân số; tình hình đăng 

ký khai sinh của trẻ em; tình 

hình lao động - việc làm; thực 

trạng về nhà ở; điều kiện sinh 

hoạt cơ bản của hộ dân cư. 

Thời gian thu thập thông tin 

của cuộc Tổng điều tra là 25 

ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019. 

Kết quả sơ bộ được công bố vào 

tháng 7/2019, kết quả điều tra 

mẫu được công bố vào Quý 

IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ 

được công bố vào Quý II/2020. 

Các báo cáo phân tích chuyên đề 

công bố vào Quý IV/2020. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày ký ban hành./. 

 

Quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí 

P.T 

gày 15/6/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 87/2018/NĐ-CP về kinh 

doanh khí, trong đó có các quy 

định chung về an toàn đối với cơ 

sở kinh doanh khí, cụ thể: 

(1) Thương nhân sản xuất, 

chế biến; thương nhân xuất, nhập 

khẩu; thương nhân kinh doanh 

mua bán khí; thương nhân sản 

xuất, sửa chữa chai LPG, chai 

LPG mini; trạm nạp, trạm cấp, 

trạm nén khí; thương nhân kinh 

doanh dịch vụ cho thuê bồn, kho 

chứa LPG chai, kinh doanh dịch 

vụ cho thuê phương tiện vận tải 

phải xây dựng chương trình quản 

lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi 

ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 

trình cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận. Trường hợp cơ sở 

kinh doanh khí bao gồm nhà 

xưởng sản xuất, chế biến, cảng 

xuất nhập, kho chứa, trạm nạp, 

trạm cấp liền kề nhau và cùng 

một chủ sở hữu thì Chương trình 

quản lý an toàn, báo cáo đánh giá 

rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn 

cấp được lập chung cho cơ sở. 

(2) Hàng năm, các cơ sở theo 

quy định phải thực hiện diễn tập 

các phương án trong kế hoạch 

ứng cứu khẩn cấp đã được chấp 

thuận. 

N 
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(3) Phải có đầy đủ quy trình 

vận hành, quy trình xử lý sự cố 

và quy định về an toàn được lãnh 

đạo cơ sở phê duyệt. 

(4) Các máy, thiết bị có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động phải được kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động theo quy 

định. 

(5) Phương tiện, thiết bị đo 

lường phải được kiểm định hoặc 

hiệu chuẩn theo quy định của 

pháp luật về đo lường. 

(6) Phải đảm bảo khoảng cách 

an toàn giữa các thiết bị, công 

trình đến hàng rào ranh giới của 

cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ 

theo quy định. 

(7) Đảm bảo các quy định về 

phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật. 

(8) Những người có liên quan 

đến việc quản lý, người lao động 

làm việc tại cơ sở kinh doanh 

khí, kể cả người điều khiển 

phương tiện vận chuyển khí phải 

được huấn luyện về kỹ thuật an 

toàn. 

(9) Định kỳ hàng năm cơ sở 

kinh doanh khí tự tổ chức huấn 

luyện hoặc thuê tổ chức huấn 

luyện thực hiện việc huấn luyện 

kỹ thuật an toàn cho người lao 

động. 

(10) Bộ Công Thương quy 

định chương trình, nội dung 

huấn luyện kỹ thuật an toàn 

trong hoạt động kinh doanh khí. 

(11) Sở Công Thương kiểm 

tra việc thực hiện huấn luyện về 

kỹ thuật an toàn của các cơ sở 

kinh doanh khí. 

Ngoài quy định an toàn 

chung, Nghị định cũng quy định 

về an toàn đối với bồn chứa khí, 

an toàn đường ống vận chuyển 

khí, an toàn đối với trạm nạp 

LPG vào chai, an toàn trạm nạp 

khí vào phương tiện vận tải, an 

toàn đối với trạm cấp khí, an 

toàn đối với cửa hàng bán lẻ 

LPG chai, an toàn vận chuyển 

LPG chai bằng ô tô, an toàn 

trong vận chuyển, giao nhận 

LPG chai tới khách hàng sử 

dụng, an toàn trong vận chuyển, 

giao nhận khí bằng bồn chứa, an 

toàn đối với kho chứa LPG chai. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/8/2018./. 

 

Các khoản thu và các khoản chi của Quỹ Tích lũy trả nợ 

Hoa Huệ 

ây là một trong những 

nội dung được điều 

chỉnh tại Nghị định số  

92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 

của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng Quỹ Tích lũy trả nợ. 
Đ 
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Quỹ Tích lũy trả nợ là quỹ tài 

chính ngoài ngân sách nhà nước. 

Chính phủ thành lập Quỹ Tích 

lũy trả nợ và giao Bộ Tài chính 

thực hiện quản lý theo quy định 

tại Điều 56 Luật quản lý nợ công 

trên cơ sở Quỹ Tích lũy trả nợ 

được thành lập theo quy định tại 

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP 

ngày 14/10/2010 của Chính phủ 

về nghiệp vụ quản lý nợ công. 

Nội dung các khoản thu, bao 

gồm: thu hồi nợ cho vay lại; thu 

dự phòng rủi ro đối với khoản 

cho vay lại; thu phí quản lý cho 

vay lại; phí bảo lãnh và lãi phạt 

chậm trả đối với khoản phí bảo 

lãnh (nếu có); thu hồi các khoản 

ứng vốn từ Quỹ Tích lũy trả nợ; 

thu từ nghiệp vụ cơ cấu lại nợ, 

danh mục nợ; thu lãi tiền gửi, 

cho vay, ủy thác quản lý vốn và 

đầu tư của Quỹ Tích lũy trả nợ; 

các khoản thu hợp pháp khác. 

Nội dung các khoản chi, bao 

gồm: chi trả nợ nước ngoài (gốc, 

lãi), phí (nếu có) đối với khoản 

vay về cho vay lại. Trường 

hợp ngân sách nhà nước đã ứng 

nguồn chi trả nợ nước ngoài, 

Quỹ Tích lũy trả nợ có trách 

nhiệm hoàn trả ngân sách nhà 

nước phần đã ứng; ứng vốn để 

trả nợ nước ngoài đối với các 

khoản vay về cho vay lại, bảo 

lãnh Chính phủ theo quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ; chi xử 

lý rủi ro theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ; chi nghiệp vụ 

quản lý nợ công từ nguồn thu phí 

quản lý cho vay lại, phí bảo lãnh 

theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ theo nguyên tắc 

không trùng lắp với dự toán chi 

thường xuyên được ngân sách 

nhà nước đảm bảo; sau khi cân 

đối sử dụng cho các khoản chi 

trên, Quỹ Tích lũy trả nợ được 

sử dụng nguồn vốn 

tạm thời nhàn rỗi để cho ngân 

sách nhà nước vay, đầu tư vốn 

nhàn rỗi, mua trái phiếu Chính 

phủ theo quy định của Luật quản 

lý nợ công và quy định tại Nghị 

định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/7/2018. Quyết 

định số 01/2013/QĐ-TTg ngày 

07/01/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về lập, quản lý và sử dụng 

Quỹ Tích lũy trả nợ hết hiệu lực 

thi hành kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành./. 

 

Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" 

ở Việt Nam đến năm 2025 

Kim Ngân

gày 12/6/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 712/QĐ-TTg 

về Chương trình hành động N 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-01-2013-qd-ttg-quy-che-lap-su-dung-quan-ly-quy-tich-luy-tra-no-163577.aspx
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Quốc gia "Không còn nạn đói" ở 

Việt Nam đến năm 2025 nhằm 

thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ 

lương thực, thực phẩm, đáp ứng 

đủ dinh dưỡng cho người dân 

nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, 

tầm vóc con người Việt Nam; 

đồng thời thực hiện mục tiêu 

phát triển bền vững số 2 (SDG2) 

do Chính phủ Việt Nam cam kết 

với Tổ chức Liên hợp quốc. 

Theo kế hoạch, Chương trình 

sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, đó 

là: (1) Cơ bản các hộ có đủ 

lương thực, thực phẩm đảm bảo 

dinh dưỡng hợp lý quanh năm; 

(2) Suy dinh dưỡng ở trẻ em 

dưới hai tuổi không còn là vấn 

đề có ý nghĩa sức khỏe cộng 

đồng hoặc ở mức thấp; (3) Phát 

triển hệ thống lương thực, thực 

phẩm bền vững; (4) Phần lớn các 

hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng 

năng suất và thu nhập; (5) Phấn 

đấu không còn thất thoát hoặc 

lãng phí lương thực, thực phẩm. 

Đồng thời, các giải pháp được 

Chương trình đặt ra, bao gồm: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

để cho người dân, các cấp chính 

quyền và toàn xã hội hiểu được ý 

nghĩa đây là chương trình giảm 

nghèo bền vững; tăng cường 

công tác đào tạo, tập huấn, nắm 

được phương pháp, cách làm, 

đặc biệt với các hộ gia đình là 

chủ thể thực hiện chương trình 

này, nhằm tổ chức triển khai 

hiệu quả chương trình. 

Tiến độ thực hiện Chương 

trình chia thành 05 giai đoạn: 1- 

Xây dựng khung pháp lý cho 

hoạt động của Chương trình 

trong năm 2018; 2- Xây dựng 

mô hình điểm và sơ kết đánh giá 

tài liệu hóa mô hình tại 3 vùng: 

Tây Bắc, duyên hải Nam Trung 

bộ và đồng bằng sông Cửu Long 

trong năm 2018; 3- Mở rộng mô 

hình thí điểm tại các địa phương 

tham gia thực hiện chương trình 

từ năm 2019; 4- Đánh giá, tổng 

kết việc thí điểm Chương trình 

để nhân rộng ra các địa phương 

tham gia chương trình từ năm 

2020; 5- Tổng kết Chương trình 

trong năm 2025./. 

 

Quy định mới về các hình thức khuyến mại 

P.T

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Nghị định số 81/2018/NĐ-

CP ngày 22/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết Luật 

thương mại về hoạt động xúc 

tiến thương mại. 

Theo đó, 08 hình thức khuyến 

mại bao gồm: (1) Đưa hàng mẫu, 

cung ứng dịch vụ mẫu để khách 

Đ 
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hàng dùng thử không phải trả 

tiền; (2) Tặng hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ không thu tiền; (3) 

Bán hàng, cung ứng dịch vụ với 

giá thấp hơn giá bán hàng, cung 

ứng dịch vụ trước đó, được áp 

dụng trong thời gian khuyến mại 

đã thông báo (khuyến mại bằng 

hình thức giảm giá); (4) Bán 

hàng, cung ứng dịch vụ có kèm 

theo phiếu mua hàng, phiếu sử 

dụng dịch vụ; (5) Bán hàng, 

cung ứng dịch vụ có kèm theo 

phiếu dự thi cho khách hàng để 

chọn người trao thưởng theo thể 

lệ và giải thưởng đã công bố 

(hoặc các hình thức tổ chức thi 

và trao thưởng khác tương 

đương); (6) Bán hàng, cung ứng 

dịch vụ kèm theo việc tham dự 

các chương trình mang tính may 

rủi mà việc tham 

gia chương trình gắn liền với 

việc mua hàng hóa, dịch vụ và 

việc trúng thưởng dựa trên sự 

may mắn của người tham gia 

theo thể lệ và giải thưởng đã 

công bố (chương trình khuyến 

mại mang tính may rủi); (7) Tổ 

chức chương trình khách hàng 

thường xuyên, theo đó việc tặng 

thưởng cho khách hàng căn cứ 

trên số lượng hoặc trị giá mua 

hàng hóa, dịch vụ mà khách 

hàng thực hiện được thể hiện 

dưới hình thức thẻ khách hàng, 

phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, 

dịch vụ hoặc các hình thức khác; 

(8) Khuyến mại hàng hóa, dịch 

vụ mà quá trình thực hiện có sử 

dụng internet, phương tiện, thiết 

bị điện tử, ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/7/2018. Nghị 

định số 37/2006/NĐ-CP ngày 

04/4/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật thương mại về 

hoạt động xúc tiến thương mại 

hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 

định này có hiệu lực./. 

 

Chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều 

Hải Hà 

ể hộ nghèo thiếu hụt đa 

chiều tiếp cận được các 

dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu 

hụt, phù hợp với khả năng của 

ngân sách nhà nước, ngày 

31/5/2018, Chính phủ ban hành 

Nghị quyết số 71/NQ-CP về một 

số chính sách đối với hộ nghèo 

thiếu hụt đa chiều, cụ thể: 

- Về chính sách hỗ trợ về bảo 

hiểm y tế: Thực hiện theo Nghị 

quyết số 40/NQ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ về 

phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 4/2017. 

- Về chính sách hỗ trợ về giáo 

dục - đào tạo: Đối với thành viên 

hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít 

Đ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-40-nq-cp-2017-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-4-348775.aspx
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nhất 01 chỉ số về giáo dục (trình 

độ giáo dục của người lớn; tình 

trạng đi học của trẻ em) được 

thực hiện chính sách hỗ trợ về 

giáo dục, đào tạo như đối với 

thành viên hộ nghèo theo tiêu chí 

thu nhập. Đối với thành viên hộ 

nghèo đa chiều thiếu hụt các chỉ 

số dịch vụ xã hội cơ bản khác 

được thực hiện chính sách hỗ trợ 

về giáo dục, đào tạo như đối với 

thành viên hộ cận nghèo. 

- Về chính sách hỗ trợ về nhà 

ở: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, 

phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, các bộ, 

ngành liên quan và các địa 

phương rà soát, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ quyết định việc 

thực hiện Quyết định 

số 33/2015/QĐ-TTg ngày 

10/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở 

đối với hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2016 - 2020 bảo 

đảm phù hợp với khả năng cân 

đối của ngân sách nhà nước. 

- Về chính sách hỗ trợ về 

nước sinh hoạt: Đối với hộ 

nghèo đa chiều thiếu hụt chỉ số 

về nguồn nước sinh hoạt thì 

được hưởng chính sách hỗ trợ 

nước sinh hoạt theo quy định tại 

Quyết định số 2085/QĐ-

TTg ngày 31/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách 

đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2017 - 2020. 

- Về các chính sách hỗ trợ 

giảm nghèo khác: Các chính 

sách hiện hành khác có quy định 

hỗ trợ đối với hộ cận nghèo thì 

hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được 

hưởng chính sách hỗ trợ như đối 

với hộ cận nghèo. Tiếp tục thực 

hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, 

đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và 

các chính sách khác đối với hộ 

nghèo là dân tộc thiểu số, vùng 

miền núi, huyện nghèo, xã 

nghèo, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn. Đối với chính sách hỗ trợ 

về phát triển sản xuất, đa dạng 

hóa sinh kế và nhân rộng mô 

hình giảm nghèo thực hiện theo 

Quyết định số 1722/QĐ-

TTg ngày 02/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ./. 

 

Tạm trú trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất 

T.H 

gày 22/5/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 82/2018/NĐ-CP quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu 

kinh tế; trong đó đối với việc 

tạm trú trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất, doanh nghiệp chế 

xuất được điều chỉnh như sau: 

N 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-33-2015-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-nha-o-doi-voi-ho-ngheo-theo-chuan-ngheo-2011-2015-285790.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-2085-qd-ttg-ho-tro-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-2017-2020-2016-328055.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-2085-qd-ttg-ho-tro-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-2017-2020-2016-328055.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1722-qd-ttg-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-321229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1722-qd-ttg-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-321229.aspx
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- Trong khu công nghiệp, khu 

chế xuất không cho phép dân cư 

sinh sống. 

- Chỉ những nhà đầu tư, người 

làm việc trong khu chế xuất, 

doanh nghiệp chế xuất và những 

người có quan hệ công tác với cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp 

trong khu chế xuất, doanh nghiệp 

chế xuất được ra vào khu chế 

xuất, doanh nghiệp chế xuất. 

- Trường hợp cần thiết, người 

nước ngoài (gồm nhà quản lý, 

giám đốc điều hành, chuyên gia) 

được phép tạm trú tại doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất theo quy định của 

UBND cấp tỉnh. Việc tạm trú 

của người nước ngoài phải đáp 

ứng điều kiện sau: Để phục vụ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp; không kèm 

theo gia đình và người thân; phải 

tuân thủ thủ tục đăng ký và khai 

báo tạm trú theo quy định hiện 

hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư 

trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam; nơi ở của nhà quản lý, 

giám đốc điều hành, chuyên gia 

nước ngoài phải bố trí riêng biệt 

với khu sản xuất, văn phòng; đáp 

ứng các tiêu chuẩn của pháp luật 

về xây dựng đối với nhà ở; 

doanh nghiệp có trách nhiệm 

đăng ký tạm trú cho người nước 

ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, 

trật tự và không ảnh hưởng đến 

hoạt động của khu công nghiệp, 

khu chế xuất. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 10/7/2018./. 

 

Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

Kim Ngân 

gày 16/5/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ 

trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước. Theo đó, các chính 

sách hỗ trợ được điều chỉnh như 

sau: 

* Hỗ trợ đầu tư xây dựng 

công trình tích trữ nước: 

+ Nội dung chính sách hỗ trợ: 

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây 

dựng công trình tích trữ nước 

được miễn tiền thuê đất khi nhà 

nước cho thuê đất xây dựng công 

trình; tổ chức thủy lợi cơ sở đầu 

tư xây dựng công trình tích trữ 

nước được hỗ trợ tối đa 100% 

chi phí thiết kế và chi phí máy 

thi công. 

+ Điều kiện hỗ trợ: Phù hợp 

với quy hoạch chung xây dựng 

xã; đối với chính sách theo quy 

định, công trình tích trữ nước 

N 
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đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ 

sản xuất nông nghiệp cho tối 

thiểu 03 thành viên của tổ chức 

thủy lợi cơ sở; được tất cả các 

thành viên hưởng lợi đồng thuận 

đóng góp phần kinh phí còn lại; 

tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, 

khai thác công trình sau đầu tư. 

* Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước: 

+ Nội dung chính sách hỗ trợ: 

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí vật 

liệu, máy thi công và thiết bị để 

đầu tư xây dựng hệ thống tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây 

trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 

40 triệu đồng/ha; hỗ trợ tối đa 

50% chi phí để san phẳng đồng 

ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 

triệu đồng/ha. 

+ Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, 

cá nhân phải đáp ứng các điều 

kiện sau đây: Đối với cá nhân: 

Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 

ha trở lên, riêng khu vực miền 

núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ 

cho cá nhân được thông qua tổ 

chức thủy lợi cơ sở; đối với tổ 

chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu 

tưới phải đạt từ 02 ha trở lên, 

riêng khu vực miền núi từ 01 ha 

trở lên và phải có hợp đồng liên 

kết với hộ gia đình hoặc cá nhân 

trực tiếp sản xuất; hệ thống tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ 

các loại cây trồng là cây chủ lực 

của quốc gia, địa phương, có lợi 

thế, phù hợp với nhu cầu thị 

trường và thích ứng với biến đổi 

khí hậu từng vùng, miền. 

* Hỗ trợ đầu tư xây dựng 

trạm bơm điện, cống và kiên cố 

kênh mương: 

Nội dung chính sách hỗ trợ: 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, 

kiên cố kênh mương: Hỗ trợ tối 

đa 70%, riêng vùng trung du, 

miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối 

đa 90% tổng giá trị đầu tư xây 

dựng công trình (không bao gồm 

chi phí giải phóng mặt bằng); hỗ 

trợ đầu tư xây dựng trạm bơm 

điện ở vùng đồng bằng sông Cửu 

Long: Hỗ trợ tối đa 40% giá trị 

mua máy móc, thiết bị đầu tư 

xây dựng. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/7/2018./. 
 

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, 

vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 

Hải Hà 

gày 27/6/2018, Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu 

giáo dục vùng núi, vùng dân tộc 

thiểu số, vùng khó khăn giai 

đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định 

số 775/QĐ-TTg. 

N 
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Phạm vi Chương trình là các 

địa phương có các trường phổ 

thông dân tộc nội trú, trường phổ 

thông dân tộc bán trú và các 

trường, điểm trường tiểu học, 

trung học cơ sở công lập có học 

sinh bán trú tại các vùng có điều 

kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 

khăn. Thời gian thực hiện 

Chương trình: 2016 - 2020. 

Chương trình đề ra 02 nhiệm 

vụ chính, bao gồm: 

(1) Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật 

chất cho các trường phổ thông 

dân tộc nội trú từ nguồn vốn đầu 

tư phát triển của ngân sách trung 

ương với  tổng mức vốn là 

401,696 tỷ đồng (điều chỉnh tăng 

thêm khi có nguồn nhưng không 

vượt quá 1.100 tỷ đồng); 

(2) Hỗ trợ trang thiết bị, sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

các hạng mục thiết yếu của các 

trường phổ thông dân tộc bán trú 

và các trường, điểm trường tiểu 

học, trung học cơ sở công lập có 

học sinh bán trú tại các vùng có 

điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 

khó khăn từ nguồn vốn sự nghiệp 

của ngân sách trung ương và địa 

phương; hỗ trợ hoạt động giám 

sát, đánh giá, triển khai Chương 

trình. Tổng mức vốn thực hiện là 

4.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn sự 

nghiệp từ ngân sách trung ương là 

3.000 tỷ đồng (trong đó có 0,5 tỷ 

đồng để thực hiện hoạt động giám 

sát, đánh giá và triển khai Chương 

trình ở trung ương thuộc kế hoạch 

năm 2016 và 6 tỷ đồng hỗ trợ cho 

Yên Bái và Điện Biên bị ảnh 

hưởng bão lũ năm 2017), ngân 

sách địa phương 1.000 tỷ đồng. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo là 

đơn vị được Thủ tướng Chính 

phủ giao chủ trì tổ chức triển 

khai thực hiện Chương trình. Cơ 

chế điều hành Chương trình thực 

hiện theo các Quyết định và các 

quy định hiện hành liên quan. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 

luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" 

P.T

hằm tạo bước đột phá về 

chất lượng giáo dục 

hướng nghiệp trong giáo dục phổ 

thông, góp phần chuyển biến 

mạnh mẽ công tác phân luồng học 

sinh sau trung học cơ sở và trung 

học phổ thông vào học các trình 

độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp 

với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước và địa phương, 

đáp ứng nhu cầu nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực 

quốc gia, hội nhập khu vực và 

quốc tế, ngày 14/5/2018, Thủ 

N 
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tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 522/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và 

định hướng phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2018 - 2025". 

Để đạt được các mục tiêu 

trên, Đề án đề ra 07 nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm: 

1- Nâng cao nhận thức về giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh phổ thông; 

2- Đổi mới nội dung, phương 

pháp, hình thức giáo dục hướng 

nghiệp trong trường phổ thông; 

3- Phát triển đội ngũ giáo viên 

kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư 

vấn, hướng nghiệp trong các 

trường trung học; 4- Tăng cường 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học gắn với giáo dục hướng 

nghiệp trong giáo dục phổ thông; 

5- Bổ sung, hoàn thiện văn bản 

quy phạm pháp luật về giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh phổ thông; 

6- Huy động nguồn lực xã hội 

trong và ngoài nước tham gia 

giáo dục hướng nghiệp, định 

hướng phân luồng học sinh phổ 

thông; 7- Tăng cường quản lý 

đối với giáo dục hướng nghiệp, 

định hướng phân luồng học sinh 

phổ thông. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo là 

đơn vị được giao chủ trì, phối 

hợp với các bộ, ngành, UBND 

cấp tỉnh tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án; hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát, tổng hợp kết quả thực 

hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện Đề án; đề xuất, 

kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 

điều chỉnh, bổ sung Đề án trong 

trường hợp cần thiết. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 

 

Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực nhằm 

cung cấp các giải pháp hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp 

N.Q 

ây là một trong những 

nhiệm vụ được đề ra tại 

Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 

25/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu 

lại ngành công nghiệp giai đoạn 

2018 - 2020, xét đến năm 2025, 

cụ thể: 

- Đẩy mạnh chuyển giao công 

nghệ, đổi mới công nghệ, thương 

mại hóa và ứng dụng các thành 

tựu khoa học và công nghệ hiện 

đại, lành mạnh hóa thị trường 

công nghệ; kiểm soát, ngăn ngừa 

chuyển giao công nghệ lạc hậu, ô 

nhiễm môi trường. Tập trung đầu 

tư cho nghiên cứu ứng dụng để 

nhanh chóng nâng cao năng lực 

công nghệ trong nước, trình độ 

thiết kế, chế tạo, ứng dụng kỹ 

Đ 
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thuật và công nghệ trong các 

ngành, lĩnh vực ưu tiên. Xây 

dựng lộ trình công nghệ và đổi 

mới công nghệ cho một số ngành 

công nghiệp ưu tiên. 

- Phát triển nguồn nhân lực 

cho các ngành công nghiệp ưu 

tiên, công nghiệp công nghệ cao; 

tăng cường liên kết giữa cơ sở 

đào tạo với doanh nghiệp công 

nghiệp, hướng tới đào tạo nguồn 

nhân lực một cách thực chất theo 

đúng nhu cầu. 

- Phát triển các doanh nghiệp 

khoa học - công nghệ trong công 

nghiệp, đặc biệt các lĩnh vực công 

nghiệp ưu tiên, công nghiệp công 

nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện 

có hiệu quả các Chương trình, 

Đề án khoa học - công nghệ về 

nâng cao năng suất chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa của các 

doanh nghiệp Việt Nam, phát 

triển một số ngành công nghiệp 

công nghệ cao, Đề án ứng dụng 

khoa học và công nghệ trong quá 

trình tái cơ cấu ngành công 

thương và các chương trình có 

liên quan khác. 

Cũng tại Kế hoạch, 07 nhóm 

nhiệm vụ khác bao gồm: (1) Xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính 

sách và thể chế cơ cấu lại ngành 

công nghiệp; (2) Thúc đẩy, nâng 

cao năng suất, chất lượng và giá 

trị gia tăng trong các ngành công 

nghiệp; (3) Phát triển các ngành 

công nghiệp ưu tiên nhằm tạo tác 

động lan tỏa cho toàn ngành 

công nghiệp; (4) Đẩy mạnh cổ 

phần hóa, thoái vốn nhà nước tại 

các doanh nghiệp nhà nước theo 

đúng lộ trình đã được phê duyệt; 

thực hiện tái cơ cấu các doanh 

nghiệp nhà nước trong các ngành 

công nghiệp nhằm phát huy hiệu 

quả của các nguồn lực; (5) Nâng 

cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp công nghiệp tư 

nhân; (6) Điều chỉnh phân bố 

không gian công nghiệp phù hợp 

với định hướng cơ cấu lại các 

ngành công nghiệp; (7) Xây 

dựng năng lực hỗ trợ cơ cấu lại 

các ngành công nghiệp. 

Bộ Công Thương là đơn vị 

được giao chủ trì, phối hợp với 

các Bộ, ngành và địa phương 

triển khai thực hiện Kế hoạch; 

điều phối, kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện Kế hoạch./. 
 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Ông nội tôi là 

thương binh và đang 

hưởng chế độ trợ cấp hàng 

tháng dành cho thương binh. Gần 

đây ông nội tôi bị tai nạn nên gặp 

khuyết tật nhìn (mù hai mắt theo 
H 
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kết luận của cơ quan y tế có 

thẩm quyền). Đề nghị cho biết, 

ông nội tôi có đồng thời được 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng dành cho người khuyết 

tật không? (Bạn Lê Thị Y, 

thành phố Kon Tum). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Khoản 1 Điều 51 Luật 

Người khuyết tật năm 2010 

quy định: Người khuyết tật 

đang hưởng chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng; 

đang hưởng lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội hàng tháng thì 

không hưởng chính sách trợ 

cấp xã hội hàng tháng nhưng 

được hưởng chính sách quy 

định tại Luật này nếu pháp luật 

về người có công với cách 

mạng hoặc pháp luật về bảo 

hiểm xã hội chưa quy định. 

Như vậy, đối chiếu với quy 

định nói trên của Luật, ông nội 

của bạn hiện đang hưởng chế 

độ trợ cấp hàng tháng dành 

cho thương binh thì không 

thuộc diện hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng dành cho người 

khuyết tật./. 

 


