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Nên lấy ý kiến người dân đối với công trình có giá trị lớn 

Quốc Cường

hời gian gần đây, các ý 

kiến góp ý, phản biện của 

người dân, tổ chức thông qua 

diễn đàn báo chí, mạng xã hội đã 

được các cơ quan chức năng, 

người có thẩm quyền lắng nghe, 

tiếp thu khá tốt. Điều này đã 

mang lại những tín hiệu tích cực 

về sự công khai, minh bạch, lành 

mạnh trong đời sống chính trị, 

kinh tế, xã hội của đất nước. Đó 

là việc quản lý, điều hành của cơ 

quan chức năng ngày càng minh 

bạch, hiệu quả hơn, hạn chế các 

công trình, dự án không khả thi, 

kém hiệu quả hoặc ngăn chặn kịp 

thời tình trạng tiêu cực, tham 

nhũng, thất thoát, lãng phí… 

Điển hình như việc dư luận lên 

tiếng phản đối chặt cây xanh ở 

Hà Nội, xây quảng trường ở Sơn 

La, di dời trung tâm hành chính, 

quy hoạch bán đảo Sơn Trà ở Đà 

Nẵng… được cơ quan chức năng 

tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời. 

Tuy nhiên, các ý kiến góp ý 

của người dân chỉ mới dừng lại ở 

những sự kiện, vấn đề đã xảy ra, 

sự việc "đã rồi", nhất là đã xảy ra 

hậu quả, thiệt hại khi báo chí đưa 

tin, phản ánh mà chưa có sự 

tham gia ngay từ đầu của người 

dân đối với các vấn đề này. Vẫn 

còn rất nhiều vấn đề, lĩnh vực 

chưa được đưa ra lấy ý kiến của 

người dân trước khi triển khai, 

nhất là các công trình, dự án có 

giá trị lớn hoặc ảnh hưởng đến 

đời sống người dân. Nhiều công 

trình, dự án có giá trị lớn, thậm 

chí lên đến hàng ngàn tỷ đồng 

nhưng triển khai xong thì không 

phát huy hiệu quả, gây thất thoát, 

lãng phí tài sản nhà nước, ảnh 

hưởng đến người dân nhưng khi 

người dân biết và lên tiếng thì… 

đã muộn.  

Hiện nay, pháp luật quy định 

một số lĩnh vực phải lấy ý kiến 

người dân trước khi thực hiện 

như ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, thi đua - khen thưởng. 

Theo đó, trước khi ban hành văn 

bản hoặc khen thưởng thành tích 

cao như huân chương, danh hiệu 

anh hùng… phải lấy ý kiến nhân 

dân trong một thời gian nhất 

định. Chính điều này, đã góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu 

quả các văn bản pháp luật hoặc 

hạn chế tình trạng gian lận, giả 

dối, sai sót khi kê khai thành tích 

thi đua…  

Có thể nói, việc lấy ý kiến 

người dân, các nhà khoa học đối 

với các vấn đề quan trọng, ảnh 

hưởng đến người dân là rất quan 

trọng, nhất là triển khai các công 

trình, dự án có giá trị lớn. Do đó, 

cơ quan chức năng cần sớm ban 

hành quy định yêu cầu bắt buộc 

phải lấy ý kiến rộng rãi của 

T 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 05/2017 

 
4 

người dân trước khi triển khai 

các dự án, công trình lớn. Trước 

mắt, có thể quy định các công 

trình, dự án có giá trị trên 50 tỷ 

đồng hoặc ảnh hưởng đến 50 hộ 

gia đình trở lên phải lấy ý kiến 

của người dân trong một thời hạn 

nhất định trước khi triển khai 

thực hiện. 

Điều này góp phần quan trọng 

vào việc phòng ngừa các nhóm 

lợi ích trục lợi, tiêu cực, tham 

nhũng, vừa hạn chế sự tùy tiện, 

độc đoán của một số cơ quan, cá 

nhân lợi dụng chức vụ được giao 

để triển khai các dự án, công 

trình không khả thi, kém hiệu 

quả, gây thất thoát, lãng phí. Bên 

cạnh đó, thể hiện sự công khai, 

minh bạch, dân chủ trong quản 

lý điều hành của các cơ quan nhà 

nước và huy động được trí tuệ 

của toàn xã hội trong triển khai 

những vấn đề, công trình dự án 

có giá trị lớn, ảnh hưởng đến đời 

sống người dân và sự phát triển 

của đất nước./. 

 

Cần xử lý nghiêm hành vi sản xuất, tiêu thụ và sử dụng 

Giấy phép lái xe giả 

Đỗ Văn Nhân 

hời gian qua, các phương 

tiện thông tin đại chúng 

thường xuyên phản ánh, đưa tin 

về việc lực lượng chức năng liên 

tục phát hiện và xử lý nhiều cơ 

sở sản xuất, tiêu thụ Giấy phép 

lái xe (GPLX) giả, đồng thời, xử 

phạt và tịch thu rất nhiều GPLX 

giả của người tham gia giao 

thông. 

Tình trạng sản xuất, tiêu thụ 

GPLX giả diễn ra công khai trên 

mạng xã hội; cách thức giao 

hàng thông qua nhiều đầu mối 

khác nhau; khi tin tưởng tuyệt 

đối với người mua thì chúng mới 

quyết định giao hàng, sau đó thì 

nhận tiền. Do đó, lực lượng chức 

năng rất khó phát hiện và xử lý 

các đường dây sản xuất, tiêu thụ 

GPLX giả. 

GPLX giả được sản xuất rất 

tinh vi, người bình thường không 

thể nhận ra, chỉ có lực lượng 

chuyên trách mới phát hiện hoặc 

truy nhập, kiểm tra dữ liệu hồ sơ 

gốc lưu tại các cơ sở đào tạo, sát 

hạch GPLX mới có thể biết 

GPLX là thật hay giả.  

Do nhiều nguyên nhân khác 

nhau như bận công việc, không 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được 

cấp GPLX, sợ tốn kém chi phí... 

nên một số người dân không 

đăng ký và theo học tại các cơ sở 

đào tạo, sát hạch GPLX. Để hợp 

thức hóa việc điều khiển phương 

tiện tham gia giao thông của 

mình, một số người dân chọn 

T 
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cách mua GPLX giả để sử dụng 

nhằm qua mắt lực lượng tuần tra, 

kiểm soát giao thông.  

Chính vì sử dụng GPLX giả 

nên người điều khiển phương 

tiện giao thông không thể nắm rõ 

các quy định của Luật giao thông 

đường bộ, các quy tắc lái xe an 

toàn, không thể nhận biết các 

biển báo hiệu, tín hiệu, biển chỉ 

dẫn… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

gây ra tai nạn giao thông, là hiểm 

họa khôn lường đối với người 

tham gia giao thông.  

Hiện nay, mức phạt đối với 

hành vi sử dụng GPLX giả được 

quy định tại Nghị định số 

46/2016/NĐ-CP của Chính phủ, 

cụ thể: phạt tiền từ 800.000 đồng 

đến 1.200.000 đồng đối với 

người điều khiển xe mô tô có 

dung tích xi lanh dưới 175 

cm3… (Điểm a Khoản 5 Điều 

21); phạt tiền từ 4.000.000 đồng 

đến 6.000.000 đồng đối với 

người điều khiển xe mô tô có 

dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở 

lên, xe ô tô, máy kéo… (Điểm b 

Khoản 7 Điều 21). Tuy nhiên, 

mức phạt này chưa đủ sức răn đe 

đối với người vi phạm. Khi 

người điều khiển phương tiện vi 

phạm giao thông, nếu cảnh sát 

giao thông xử phạt thì sẽ bị tạm 

giữ GPLX để đảm bảo cho việc 

chấp hành quyết định xử phạt và 

người vi phạm sẵn sàng bỏ 

GPLX giả và tiếp tục liên hệ 

mua GPLX giả khác để sử dụng. 

Do đó, việc xử phạt không phát 

huy tác dụng mà còn làm gia 

tăng tình trạng sản xuất, tiêu thụ 

và sử dụng GPLX giả hiện nay. 

Chính vì vậy, cần phải có 

biện pháp để ngăn chặn tình 

trạng sản xuất, tiêu thụ và sử 

dụng GPLX giả để góp phần 

đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông. Lực lượng chức năng phải 

thường xuyên kiểm tra, xác minh 

các địa điểm sản xuất, tiêu thụ 

GPLX giả để xử lý nghiêm. 

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, 

giáo dục người dân không nên 

mua bán, sử dụng GPLX giả, vì 

nếu bị phát hiện sử dụng GPLX 

giả khi tham gia giao thông sẽ bị 

phạt rất nặng; có thể bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự nếu gây ra 

tai nạn giao thông nghiêm trọng 

và có thể bị xử lý hình sự về tội 

làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức theo quy định tại 

Điều 267 Bộ luật hình sự./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

Trung Hiếu

gày 23/8/2017, UBND 

tỉnh Kon Tum có Văn 

bản số 2289/UBND-KT chỉ đạo 

thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: 

N 
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1. Sở Tư pháp phối hợp với 

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh 

mở các lớp tập huấn, đào tạo cho 

đội ngũ công chức tư pháp làm 

công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức của 

ngân sách tỉnh hàng năm; Chủ 

động cân đối dự toán được giao 

hàng năm để trang bị máy vi tính 

cho công chức làm công tác hộ 

tịch tại đơn vị, đúng định mức 

tiêu chuẩn, bảo đảm hiệu quả 

công việc được giao; Báo cáo kết 

quả triển khai phần mềm đăng ký 

hộ tịch do Bộ Tư pháp cung cấp 

trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn 

của Cục Công nghệ thông tin 

(Bộ Tư pháp). 

2. UBND các huyện, thành 

phố chủ động cân đối ngân sách 

cấp mình để trang bị máy tính 

cho công chức làm công tác hộ 

tịch trên địa bàn (kể cả cấp xã) 

và chuẩn bị các điều kiện về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị để xây 

dựng, quản lý và duy trì Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử địa 

phương, bảo đảm tốt hệ thống 

thông tin hộ tịch, việc kết nối và 

chia sẻ với cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc theo Kế hoạch 

số 1993/KH-UBND ngày 

26/8/2016 của UBND tỉnh Kon 

Tum./. 
 

Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Hoa Huệ 

gày 30/8/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2346/UBND-NC về việc tăng 

cường công tác theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo 

đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành, đoàn thể và UBND 

các huyện, thành phố: 

1. Tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; chủ 

động tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong việc thực hiện 

nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp 

luật và đề xuất các giải pháp cụ 

thể, phù hợp nhằm khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong quá 

trình thi hành pháp luật cũng như 

theo dõi thi hành pháp luật trong 

thời gian qua. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao; hàng năm, kịp thời 

tổ chức thi hành và theo dõi việc 

thi hành pháp luật đầy đủ, toàn 

diện đối với lĩnh vực, địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của mình; tập trung triển khai có 

hiệu quả công tác theo dõi thi 

hành pháp luật tại các văn bản 

của UBND tỉnh đã ban hành. 

N 
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3. Tiếp nhận, xử lý thông tin 

của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh về những vụ việc 

cụ thể, những vấn 

đề "nóng" trong thực tiễn đời 

sống xã hội, kịp thời đề xuất giải 

pháp, phản ứng chính sách một 

cách hiệu quả; kiện toàn tổ chức, 

biên chế và bố trí đủ kinh phí 

hàng năm phục vụ công tác theo 

dõi thi hành pháp luật theo quy 

định. 

4. Tập trung triển khai có hiệu 

quả công tác theo dõi thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm liên ngành năm 2017 về hỗ 

trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. 

5. Giao Sở Tư pháp theo dõi, 

đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện; định 

kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND tỉnh theo 

quy định./. 

 

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện 

Quỳnh Nhi 

gày 17/7/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 80/2017/NĐ-CP quy định về 

môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, phòng, 

chống bạo lực học đường. Nghị 

định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 05/9/2017. 

Theo Nghị định, để bảo đảm 

môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, cơ sở giáo 

dục cần bảo đảm an ninh trật tự; 

an toàn vệ sinh thực phẩm; an 

toàn phòng, chống tai nạn, 

thương tích; an toàn, phòng, 

chống cháy, nổ; an toàn phòng, 

chống thảm họa, thiên tai. Xây 

dựng, công khai và thực hiện 

nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử 

văn hóa trong cơ sở giáo dục có 

sự tham gia của người học. Bên 

cạnh đó, thiết lập kênh thông tin 

như hộp thư góp ý, đường dây 

nóng và các hình thức khác để 

tiếp nhận, xử lý các thông tin của 

người học; bảo mật cho người 

cung cấp thông tin. Tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo, 

hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống, hoạt động ngoài giờ chính 

khóa, hoạt động xã hội, từ thiện 

vì cộng đồng, hoạt động vui 

chơi, giải trí, văn hóa, thể thao 

an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, 

đặc điểm sinh lý, tâm lý của 

người học. 

Đồng thời, thực hiện công tác 

y tế trường học, công tác tư vấn, 

công tác trợ giúp người học. 

Thường xuyên trao đổi thông tin 

với gia đình người học và cộng 

đồng trong việc bảo đảm an toàn 

tính mạng, thân thể, nhân phẩm, 

danh dự và bí mật đời sống riêng 

tư của người học. 

N 
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Nghị định cũng quy định rõ 

biện pháp phòng ngừa bạo lực 

học đường, cụ thể: (1) Tuyên 

truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức của người học, cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên trong cơ 

sở giáo dục, gia đình người học 

và cộng đồng về mối nguy hiểm 

và hậu quả của bạo lực học 

đường; về trách nhiệm phát hiện, 

thông báo, tố giác hành vi bạo 

lực học đường; ngăn ngừa và can 

thiệp kịp thời đối với các hành vi 

bạo lực học đường phù hợp với 

khả năng của bản thân; (2) Giáo 

dục, trang bị kiến thức, kỹ năng 

về phòng, chống xâm hại người 

học; phòng, chống bạo lực học 

đường; bạo lực trẻ em trên môi 

trường mạng cho người học, cán 

bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên 

của cơ sở giáo dục và gia đình 

người học; giáo dục, tư vấn kiến 

thức, kỹ năng tự bảo vệ cho 

người học; (3) Công khai kế 

hoạch phòng, chống bạo lực học 

đường và các kênh tiếp nhận 

thông tin, tố giác về bạo lực học 

đường; (4) Tổ chức kiểm tra, 

giám sát, thu thập và xử lý thông 

tin liên quan đến bạo lực học 

đường; (5) Thực hiện các 

phương pháp giáo dục tích cực, 

không bạo lực đối với người 

học./.

 

Danh sách thôn, làng 

để xác định học sinh được hưởng các chính sách hỗ trợ  

Lệ Quỳnh 

gày 07/9/2017, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 45/2017/QĐ-UBND ban 

hành danh sách các thôn, làng 

xác định học sinh không thể đi 

đến trường và trở về nhà trong 

ngày do địa hình cách trở, giao 

thông đi lại khó khăn. 

Tại Quyết định quy định rõ 

các thôn, làng xác định học sinh 

không thể đi đến trường và trở 

về nhà trong ngày do địa hình 

cách trở, giao thông đi lại khó 

khăn, làm căn cứ để xét hưởng 

các chính sách hỗ trợ theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ; cụ thể: 

thành phố Kon Tum có 11 thôn; 

huyện Đăk Hà có 24 thôn, 01 tổ;  

huyện Đăk Tô có 17 thôn; huyện 

Tu Mơ Rông có 63 thôn; huyện 

Ngọc Hồi có 03 thôn; huyện Đăk 

Glei có 63 thôn, 02 cụm;  huyện 

Sa Thầy có 03 thôn, 02 làng, 01 

đội; huyện Kon Rẫy có 29 thôn; 

huyện Kon Plông có 27 thôn.  

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 16/9/2017 và thay 

thế Quyết định số 03/2017/QĐ-

UBND ngày 20/01/2017 của 

UBND tỉnh về ban hành danh 

sách các thôn, làng xác định học 

N 

http://vpubnd.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=6456
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sinh không thể đi đến trường và 

trở về nhà trong ngày do địa hình 

cách trở, giao thông đi lại khó 

khăn./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống thiên tai 

Bảo Minh

hực hiện chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy 

Kon Tum về việc tăng cường 

công tác phòng, chống lụt bão, 

ngày 17/8/2017, UBND tỉnh Kon 

Tum có Văn bản số 

2247/UBND-NNTN chỉ đạo tăng 

cường công tác phòng chống 

thiên tai. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

các Sở, ban ngành, UBND các 

huyện thành phố triển khai các 

nhiệm vụ sau: 

1. Chủ động triển khai có hiệu 

quả các chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh về phòng, chống thiên 

tai; chủ động sử dụng ngân sách 

của cấp mình để khắc phục các 

thiệt hại do thiên tai gây ra trên 

địa bàn nhằm sớm ổn định cuộc 

sống của người dân. 

2. Khẩn trương tổ chức rà 

soát, nắm chắc số lượng phương 

tiện, kiểm kê vật tư trang thiết bị 

dự phòng phục vụ công tác 

phòng, chống thiên tai ở từng địa 

phương để kịp thời có phương án 

phòng bị cho phù hợp, sẵn sàng 

phục vụ tốt cho công tác cứu hộ, 

cứu nạn; trọng tâm thực hiện tốt 

phương châm "Bốn tại chỗ". 

3. Trong thời gian từ nay cho 

đến hết mùa mưa bão 2017, Thủ 

trưởng các Sở, ban ngành, 

UBND các huyện, thành phố hạn 

chế đi công tác ngoài tỉnh để tập 

trung chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng, chống thiên 

tai./. 
 

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

N.Q 

ây là nội dung tại Công 

văn số 2444/UBND-NC 

ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Thông báo số 

407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 

của Văn phòng Chính phủ về Kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ 

tại buổi làm việc với Hội đồng tư 

vấn thủ tục hành chính về công 

tác cải cách thủ tục hành chính.  

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn 

phòng UBND tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố: Tổ chức quán 

triệt, thi hành nghiêm túc Nghị 

định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

T 

Đ 
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07/8/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính đến từng 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Khẩn trương hoàn thành các 

nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại 

Công văn số 2296/UBND-NC 

ngày 23/8/2017 về việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

và phải được hoàn thành trước 

khi Nghị định này có hiệu lực thi 

hành...  

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ 

đạo các sở, ban, ngành và UBND 

các huyện, thành phố: Chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; thực hiện nghiêm cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành 

chính; xử lý dứt điểm các phản 

ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp về cơ chế, chính 

sách, thủ tục hành chính và cập 

nhật, công khai kết quả xử lý 

trên Cổng Thông tin điện tử của 

tỉnh và Trang Thông tin điện tử 

các cơ quan, đơn vị; kịp thời 

khen thưởng những cơ quan, cá 

nhân, đơn vị làm tốt và xử lý 

nghiêm khắc những cơ quan, cá 

nhân, đơn vị không thực hiện 

đúng theo quy định hoặc có hành 

vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong 

phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh 

hơn nữa công tác truyền thông 

về cải cách hành chính, thủ tục 

hành chính, trong đó tập trung 

vào giới thiệu những kết quả đơn 

giản hóa thủ tục hành chính; biểu 

dương những mô hình mới, cách 

làm hay, điển hình tiên tiến trong 

tổ chức thực hiện giải quyết thủ 

tục hành chính cũng như phản 

ánh về những thủ tục hành chính 

còn rườm rà, phức tạp; những tổ 

chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, 

gây phiền hà, sách nhiễu cho 

người dân, doanh nghiệp trong 

thực hiện thủ tục hành chính; 

những cán bộ, công chức bảo 

thủ, gây cản trở quá trình cải 

cách tại cơ quan, đơn vị.../. 

 

Bố trí công chức pháp chế làm đầu mối triển khai các hoạt động 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Trung Hiếu  

gày 10/8/2017, UBND 

tỉnh Kon Tum có Văn 

bản số 2168/UBND-TH về việc 

bố trí công chức pháp chế làm 

đầu mối triển khai các hoạt động 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh chủ động sắp 

xếp, bố trí công chức chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm công tác 

pháp chế có đủ năng lực và trình 

độ chuyên môn để làm đầu mối 

triển khai công tác hỗ trợ pháp lý 

N 
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cho doanh nghiệp theo quy định 

tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP 

ngày 28/5/2008 của Chính phủ 

về Hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp. 

2. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ 

chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp 

và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức các khóa đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 

cho đội ngũ công chức làm công 

tác pháp chế để đảm bảo hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Luật trẻ em 

và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

Kim Ngân 

gày 28/8/2017, UBND 

tỉnh ban hành Chỉ thị số 

06/CT-UBND về triển khai Luật 

trẻ em và tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động thực hiện một số nhiệm vụ 

sau: (a) Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động, nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm về thực 

hiện Luật trẻ em năm 2016 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật trẻ em; tiếp tục thực hiện 

hiệu quả chỉ đạo của Trung 

ương, địa phương về công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em; (b) Xây 

dựng môi trường sống an toàn, 

thân thiện, lành mạnh cho trẻ 

em; từng bước hạn chế và kiểm 

soát tình hình tai nạn, thương 

tích ở trẻ em; phòng ngừa, phát 

hiện, tố giác và xử lý các hành vi 

xâm hại, bạo lực trẻ 

em; (c) Nâng cao chất lượng đời 

sống văn hóa tinh thần, vui chơi, 

giải trí, văn nghệ, thể dục, thể 

thao, phúc lợi xã hội và các 

quyền dành cho trẻ em; (d) Đảm 

bảo cho các nhóm trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt và áp dụng 

các chính sách hỗ trợ; trợ giúp, 

can thiệp đối với trường hợp trẻ 

em bị xâm hại hoặc có nguy cơ 

bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt; thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng 

ngừa, giảm thiểu sử dụng lao 

động trẻ em; (e) Xây dựng và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các 

chương trình, đề án, dự án, kế 

hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em trên địa bàn tỉnh; ưu tiên bố 

trí nguồn ngân sách địa phương 

kết hợp đẩy mạnh xã hội hóa, 

khuyến khích sự đóng góp của 

các doanh nghiệp, các tổ chức, 

cá nhân cho các hoạt động và 

công trình dành cho trẻ 

em; (g) Tăng cường quản lý nhà 

nước, củng cố, kiện toàn tổ chức 

N 
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bộ máy, cán bộ làm công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; đẩy 

mạnh phối hợp liên ngành nhằm 

phát huy các nguồn lực của Nhà 

nước và xã hội để bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em; nâng cao trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo 

dục, gia đình, cá nhân trong việc 

bảo đảm để trẻ em được tham gia 

vào các vấn đề về trẻ em. 

Ngoài việc giao nhiệm vụ cụ 

thể cho các đơn vị có liên quan, 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội làm cơ 

quan đầu mối chủ trì, phối hợp 

với các sở, ngành liên quan và 

UBND các huyện, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện và chịu 

trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng 

hợp và báo cáo việc thực hiện 

Chỉ thị này kết hợp với báo cáo 

đánh giá, tổng kết các mục tiêu 

Chương trình hành động vì trẻ 

em của tỉnh theo định kỳ./. 

 

Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

trên địa bàn tỉnh 

Hải Hà 

ây là nội dung được 

UBND tỉnh chỉ đạo tại 

Công văn số 2315/UBND-NC 

ngày 28/8/2017. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành 

phố tập trung thực hiện các nội 

dung sau: 

(1) Tiếp tục triển khai thực 

hiện nghiêm túc Công văn số 

1682/UBND-NC ngày 29/6/2017 

của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện chương trình công 

tác về phòng, chống tham nhũng 

trên địa bàn tỉnh. 

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và văn 

bản pháp luật liên quan cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân với nhiều hình 

thức phù hợp nhằm nâng cao 

trách nhiệm, hiệu quả công tác 

phát hiện và xử lý các hành vi 

tham nhũng. 

(3) Triển khai thực hiện có 

hiệu quả các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng, cụ thể: kiểm 

soát việc kê khai, minh bạch tài 

sản, thu nhập của cán bộ, công 

chức, viên chức; thực hiện 

nghiêm kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác theo quy định; chi trả 

lương qua tài khoản cho cán bộ, 

công chức, viên chức hưởng 

lương từ ngân sách Nhà nước 

theo quy định; công khai, minh 

bạch các hoạt động của cơ quan, 

đơn vị theo quy định; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông theo 

Đ 
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hướng hiện đại... Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra trên 

các lĩnh vực nhằm ngăn chặn, xử 

lý kịp thời các hành vi tham 

nhũng và xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 

Lệ Quỳnh

gày 02/8/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2080/UBND-NC về việc tăng 

cường công tác đăng ký và quản 

lý hộ tịch trên địa bàn. Theo đó, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố tích 

cực phối hợp triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công tại 

các Kế hoạch của UBND tỉnh về 

công tác hộ tịch (Kế hoạch 

682/KH-UBND ngày 13/4/2015; 

Kế hoạch 1993/KH-UBND ngày 

26/8/2016; Kế hoạch 1644/KH-

UBND ngày 26/6/2017; Kế 

hoạch 1869/KH-UBND ngày 

18/7/2017).  

2. Sở Tư pháp tăng cường 

công tác hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ về hộ tịch cho cán bộ, 

công chức, người làm công tác 

hộ tịch (nhất là công tác hộ tịch 

có yếu tố nước ngoài) nhằm đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ được 

giao; kịp thời phát hiện, tham 

mưu UBND tỉnh biện pháp chấn 

chỉnh đối với các vi phạm xảy ra 

trong công tác đăng ký và quản 

lý hộ tịch. 

3. UBND các huyện, thành 

phố tăng cường quản lý nhà 

nước về đăng ký và quản lý hộ 

tịch trên địa bàn. Chỉ đạo, bố trí 

người có năng lực, phẩm chất 

đạo đức làm công tác đăng ký hộ 

tịch, chấn chỉnh tác phong, lề lối 

làm việc, tạo điều kiện thuận lợi 

cho nhân dân khi đăng ký hộ tịch 

theo quy định./. 

 

Kế hoạch duy trì và nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 

P.T 

hằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm về công tác 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

cho mọi người; huy động các tổ 

chức kinh tế, xã hội, cộng đồng 

dân cư có trách nhiệm tham gia 

công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ, ngày 06/9/2017, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 

2405/KH-UBND về duy trì và 

nâng cao kết quả Phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2017 - 2020. 

N 

N 
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Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng 

quát là tiếp tục duy trì và nâng 

cao chất lượng phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi, phấn 

đấu đến năm 2020 có 100% các 

xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 5 tuổi. Nâng 

cao chất lượng và kết quả phổ 

cập giáo dục tiểu học, phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở và xóa 

mù chữ, phấn đấu đến năm 2020 

toàn tỉnh hoàn thành phổ cập 

giáo dục tiểu học, xóa mù chữ 

mức độ 2 và duy trì đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

mức độ 1, nâng cao tỷ lệ số 

lượng xã đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở mức độ 2. 

Giải quyết cơ bản tình trạng 

người mù chữ, tái mù chữ, học 

sinh bỏ học ở vùng đặc biệt khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, mở thêm các lớp xóa 

mù chữ nhằm duy trì, củng cố, 

nâng cao chất lượng xóa mù chữ 

trên địa bàn tỉnh. 

Để đạt được các mục tiêu 

tổng quát nói trên, Kế hoạch đề 

ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu, bao gồm: 1- Tăng 

cường sự lãnh đạo, nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm về 

công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ trong hệ thống chính trị; 

2- Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ, củng 

cố và nâng cao trình độ cho đội 

ngũ làm công tác phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ ở các cấp; 3- 

Điều tra cơ bản, thực hiện kiểm 

tra, định kỳ sơ kết, tổng kết và 

đánh giá việc thực hiện kế hoạch 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 4- 

Phát triển và hoàn thiện mạng 

lưới giáo dục, đào tạo, dạy nghề, 

đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở 

giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giáo 

dục thường xuyên, đáp ứng đủ 

yêu cầu và nâng cao chất lượng 

đội ngũ giáo viên đảm bảo điều 

kiện cần thiết cho thực hiện công 

tác phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ; 5- Nâng cao chất lượng giáo 

dục, đổi mới phương pháp dạy 

học, kiểm tra đánh giá theo 

hướng coi trọng phát triển phẩm 

chất, năng lực của người học; 6- 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, giáo viên; 7- Thực hiện xã 

hội hóa giáo dục./. 

 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi 

gày 17/8/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2248/UBND-NNTN về việc 

thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2017 - 

2020 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, giao các Sở, ngành 

là thành viên Ban Chỉ đạo các 

N 
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Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh phụ trách xã điểm giai đoạn 

2017 - 2020 và phân công nhiệm 

vụ phụ trách tiêu chí nông thôn 

mới, căn cứ báo cáo của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh, tiếp tục theo dõi, đôn đốc 

hướng dẫn, giúp các xã thực hiện 

tốt Chương trình xây dựng nông 

thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí 

chưa đạt chuẩn nông thôn mới; 

phối hợp với Văn phòng điều 

phối nông thôn mới tỉnh kịp thời 

đề xuất tham mưu, tháo gỡ 

những khó khăn vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực 

hiện Chương trình. 

UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo UBND các xã tổ chức 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn 

mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra; 

rà soát, đánh giá thực trạng của 

từng tiêu chí, có giải pháp giữ 

vững các tiêu chí đã đạt được và 

xây dựng kế hoạch, biện pháp 

thực hiện các tiêu chí chưa đạt; 

ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ 

các xã sớm thực hiện hoàn thành 

mục tiêu đề ra; tăng cường cán 

bộ có chuyên môn trực tiếp giúp 

xã trong quá trình thực hiện. Xây 

dựng và triển khai "Chương trình 

quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" 

trong xây dựng nông thôn mới 

gắn với cơ cấu lại sản xuất nông 

nghiệp, phát triển kinh tế khu 

vực nông thôn... 

Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh theo dõi, giúp Ban 

Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc 

các thành viên Ban Chỉ đạo và 

UBND các huyện, thành phố 

trong việc thực hiện Chương 

trình; kiểm tra, giám sát và 

hướng dẫn các xã thực hiện 

Chương trình xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2017 - 2020 theo quy định; 

rà soát các xã nông thôn mới, 

tham mưu điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với tình hình thực 

tế./. 

 

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, 

kinh doanh tài nguyên cát, sỏi 

N.Q 

hực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng 

Thường trực Trương Hòa Bình 

về nhiệm vụ, giải pháp tăng 

cường quản lý nhà nước đối với 

hoạt động khai thác, kinh doanh 

tài nguyên cát, sỏi, ngày 

14/8/2017, UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 2206/UBND-HTKT 

để chỉ đạo các ngành, địa 

phương triển khai thực hiện. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan liên quan và UBND 

các huyện, thành phố theo chức 

T 
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năng nhiệm vụ tiếp tục quán 

triệt, tổ chức thực hiện nghiêm 

các quy định pháp luật hiện hành 

và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và UBND tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

quản lý khai thác cát, sỏi đến 

người dân; tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát đối 

với các tổ chức, cá nhân hoạt 

động khai thác cát, sỏi trên địa 

bàn; xử lý nghiêm các tụ điểm 

khai thác cát, sỏi lòng sông trái 

phép; kiểm soát chặt chẽ các bến 

bãi tập kết cát và vật liệu xây 

dựng trên địa bàn... 

Cùng với đó, giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, 

phối hợp các đơn vị chức năng 

liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai 

thác cát chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật về thả 

phao, cắm mốc khu vực khai 

thác, thông báo niêm yết công 

khai thông tin của mỏ về diện 

tích, số lượng tàu hoạt động... để 

các lực lượng chức năng và nhân 

dân giám sát. Kiểm tra toàn diện 

các bến, bãi kinh doanh tập kết 

vật liệu xây dựng trên địa bàn; 

kiên quyết xử lý những bến, bãi 

lập sai quy định để lợi dụng tiêu 

thụ cát, sỏi trái phép, không rõ 

nguồn gốc... 

UBND tỉnh đề nghị các sở, 

ngành, đơn vị, UBND các huyện 

thành phố có liên quan đẩy mạnh 

tuyên truyền, khuyến khích đầu 

tư phát triển sản xuất cát nhân 

tạo sử dụng làm vật liệu xây 

dựng thay thế cát tự nhiên, tiến 

tới không sử dụng cát tự nhiên 

(cát sông) làm vật liệu san lấp. 

Quản lý chặt chẽ việc nghiệm 

thu, thanh toán, quyết toán các 

công trình xây dựng, giao thông, 

trong đó có xem xét nguồn gốc 

hợp pháp của cát, sỏi đã sử dụng; 

kiên quyết không nghiệm thu 

công trình đối với trường hợp 

cát, sỏi không có nguồn gốc hợp 

pháp./. 
 

Quy định về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 21/8/2017, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 37/2017/QĐ-UBND quy 

định về mua, thuê, thuê mua nhà 

ở xã hội do doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ gia đình, cá nhân bỏ 

vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum.  

Theo đó, đối tượng áp dụng 

bao gồm: Các đối tượng được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

(bao gồm các đối tượng quy định 

tại Điều 49 Luật nhà ở năm 

2014); Các tổ chức, hộ gia đình 

và cá nhân có liên quan đến việc 

bán, cho thuê, cho thuê mua nhà 

N 
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ở xã hội; Các cơ quan quản lý 

nhà nước và các tổ chức khác có 

liên quan đến lĩnh vực phát triển 

và quản lý nhà ở xã hội. 

Nguyên tắc xét duyệt đối 

tượng được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội thực hiện theo quy 

định tại Điều 23 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở xã 

hội. Trường hợp tổng số hồ 

sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua 

(hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn 

hộ do chủ đầu tư công bố thì việc 

xét duyệt, lựa chọn đối tượng 

thực hiện theo hình thức chấm 

điểm theo tiêu chí được quy định 

tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 

số 100/2015/NĐ-CP và các tiêu 

chí ưu tiên do UBND tỉnh quy 

định.  

Về tiêu chí của UBND 

tỉnh quy định cụ thể: (1) Giáo sư, 

phó giáo sư; nhà giáo nhân dân, 

nhà giáo ưu tú; thầy thuốc nhân 

dân, thầy thuốc ưu tú; nghệ sỹ 

nhân dân, nghệ sỹ ưu tú; người 

được khen thưởng Huân chương 

cao quý của Nhà nước (Huân 

chương Sao vàng, Huân chương 

Hồ Chí Minh, Huân chương Độc 

lập các hạng, Huân chương 

quân công các hạng, Huân 

chương Bảo vệ Tổ quốc các 

hạng, Huân chương Chiến công 

các hạng, Huân chương Lao 

động hạng Nhất); tiến sĩ; chiến 

sỹ thi đua toàn quốc: 10 điểm; 

(2) Người đang thuê (đang sử 

dụng nhưng đã chấm dứt hợp 

đồng thuê nhà) nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước mà nhà không còn 

đủ điều kiện để tiếp tục cho thuê, 

hoặc nhà nước có chủ trương thu 

hồi lại nhưng không có khả năng 

tạo lập được nơi ở mới: 9 điểm; 

(c) Trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân được hưởng các tiêu chí ưu 

tiên khác nhau thì chỉ tính theo 

tiêu chí ưu tiên có thang điểm 

cao nhất. 

 Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 31/8/2017./. 

 

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, 

vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Quỳnh Nhi

gày 08/8/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê 

duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và 

tuyên truyền, vận động đồng bào 

vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2017 - 2021". 

Đề án được triển khai thực 

hiện từ năm 2017 đến hết năm 

2021 trên địa bàn 52/63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

N 

http://vpubnd.kontum.gov.vn/VBDetail.aspx?idVB=6345
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có đông đồng bào dân tộc thiểu 

số sinh sống. 

Đối tượng của Đề án bao gồm 

đồng bào các dân tộc sinh sống, 

cư trú ở vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, vùng đặc biệt khó 

khăn, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới; Đội ngũ cán bộ trong hệ 

thống cơ quan công tác dân tộc 

từ Trung ương đến địa phương; 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trực tiếp được giao nhiệm 

vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 

và tuyên truyền, vận động đồng 

bào vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

Nội dung của Đề án bao gồm: 

(1) Nội dung phổ biến, giáo dục 

pháp luật: Phổ biến nội dung 

Hiến pháp, các luật, văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến 

vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi; chú trọng các nội dung phù 

hợp với tình hình thực tế ở các 

khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, 

Tây Nam Bộ và vùng Duyên hải 

miền Trung. Tập trung phổ biến 

pháp luật cho đồng bào vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi, nâng 

cao ý thức tôn trọng, chấp hành, 

bảo vệ pháp luật; các hành vi bị 

nghiêm cấm và chế tài xử lý; 

quyền, nghĩa vụ cơ bản của công 

dân…; (2) Nội dung tuyên 

truyền về công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc: Tuyên truyền, vận 

động đồng bào thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc và đại đoàn kết dân 

tộc. Tuyên truyền sâu rộng các 

chính sách dân tộc; chú trọng 

tuyên truyền Chương trình Mục 

tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững và Xây dựng nông thôn 

mới, Chương trình 135; các 

chính sách đặc thù hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi, các dân 

tộc rất ít người; chính sách về 

giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông 

thôn. Tuyên truyền, vận động 

đồng bào các dân tộc cảnh giác 

trước âm mưu "diễn biến hòa 

bình", lợi dụng vấn đề dân tộc, 

tôn giáo, dân chủ, nhân quyền 

để chống phá Đảng, Nhà nước 

ta; phản bác những luận điệu sai 

trái của các thế lực phản 

động…/. 

 

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Hoa Huệ

hằm trang bị kiến thức, 

kỹ năng, phương pháp 

thực hiện nhiệm vụ trong hoạt 

động công vụ của cán bộ, công 

chức và hoạt động nghề nghiệp 

của viên chức, góp phần xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức chuyên nghiệp, có 

N 
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phẩm chất đạo đức tốt, có bản 

lĩnh chính trị và năng lực, đáp 

ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, 

sự nghiệp phát triển của đất 

nước, ngày 01/9/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức, cụ thể: 

- Về đối tượng, điều kiện đào 

tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, 

đại học: Cán bộ, công chức cấp 

xã là người dân tộc thiểu số hoặc 

công tác tại các xã miền núi, biên 

giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 

vùng dân tộc thiểu số, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn và phải có cam kết 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại 

cơ quan, đơn vị sau khi hoàn 

thành chương trình đào tạo trong 

thời gian ít nhất gấp 2 lần thời 

gian đào tạo. 

- Về đào tạo sau đại học, cán 

bộ, công chức phải đáp ứng điều 

kiện: Có thời gian công tác từ đủ 

3 năm trở lên (không kể thời 

gian tập sự) và 2 năm liên tục 

liền kề trước thời điểm được cử 

đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; không quá 40 tuổi tính từ 

thời điểm được cử đi đào tạo sau 

đại học lần đầu; có cam kết thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ 

quan, đơn vị sau khi hoàn thành 

chương trình đào tạo trong thời 

gian ít nhất gấp 2 lần thời gian 

đào tạo; chuyên ngành đào tạo 

phù hợp với vị trí việc làm. 

- Về hình thức bồi dưỡng, bao 

gồm: tập sự; bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn ngạch công chức, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức; bồi dưỡng trước khi 

bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản 

lý; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị 

trí việc làm; bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng chuyên ngành bắt 

buộc hàng năm (thời gian thực 

hiện tối thiểu là 1 tuần/1 năm; 

một tuần được tính bằng 5 ngày 

học, một ngày học 8 tiết). 

- Nội dung bồi dưỡng gồm: 

Lý luận chính trị; kiến thức quốc 

phòng và an ninh; kiến thức, kỹ 

năng quản lý nhà nước; kiến 

thức quản lý chuyên ngành, 

chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức 

công vụ, đạo đức nghề nghiệp; 

kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng 

dân tộc, tin học, ngoại ngữ. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 21/10/2017 và thay 

thế Nghị định số 18/2010/NĐ-

CP ngày 05/3/2010 của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng công 

chức. Bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 

35, 36 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức./. 
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Cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em 

Kim Ngân 

gày 23/6/2017, Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Thông 

tư số 09/2017/TT-BTTTT quy 

định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, 

thời lượng dành cho trẻ em và 

cảnh báo nội dung không phù 

hợp với trẻ em trên báo nói, báo 

hình, báo in, báo điện tử và xuất 

bản phẩm. Theo đó, cảnh báo nội 

dung không phù hợp với trẻ em 

được quy định như sau: 

- Các cơ quan báo chí, nhà 

xuất bản phải thực hiện việc 

cảnh báo nội dung không phù 

hợp với trẻ em trên các chương 

trình của kênh phát thanh, kênh 

truyền hình; báo in, báo điện tử 

và xuất bản phẩm. 

- Việc cảnh báo phải được 

thực hiện bằng một trong các 

phương thức hoặc kết hợp nhiều 

phương thức phù hợp với từng 

loại hình báo chí, xuất bản phẩm, 

bao gồm nhưng không giới hạn: 

âm thanh, hình ảnh, chữ viết, 

biểu tượng. 

- Đối với phát thanh, truyền 

hình, nội dung cảnh báo phải 

được thể hiện ngay trước khi bắt 

đầu phát sóng chương trình có 

nội dung cần cảnh báo. 

- Đối với báo in, nội dung 

cảnh báo phải được thể hiện 

ngay sát phía trên hoặc sát phía 

dưới tên tin, bài hoặc ngay tại vị 

trí đăng tin, bài. Đối với báo điện 

tử, nội dung cảnh báo phải được 

hiện lên ngay sau khi độc giả ấn 

chọn tin, bài và trước khi độc giả 

đọc được toàn bộ nội dung tin, 

bài. 

- Nội dung cảnh báo trên phát 

thanh, truyền hình, báo in, báo 

điện tử phải bảo đảm ngắn gọn, 

rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nhận 

biết và phải thể hiện được tối 

thiểu một trong các khuyến cáo 

sau đây: nội dung không phù hợp 

với trẻ em, đề nghị cân nhắc 

trước khi đọc, nghe, xem; cha 

mẹ, người lớn cần hướng dẫn 

nếu trẻ em đọc, nghe, xem; 

chương trình, phim có hình ảnh 

và tình tiết nhạy cảm, khuyến 

cáo nên có sự hướng dẫn của phụ 

huynh khi xem; nội dung không 

phù hợp với trẻ em dưới 06 tuổi; 

nội dung không phù hợp với trẻ 

em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi; 

nội dung không phù hợp với trẻ 

em từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

- Đối với xuất bản phẩm dành 

cho trẻ em có nội dung về giáo 

dục giới tính; chống bạo lực, 

xâm hại thân thể trẻ em phải ghi 

dòng chữ "Cha mẹ, người lớn 

cần hướng dẫn trẻ em đọc" tại 

trang tên sách hoặc tại bìa 4. 

N 
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Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017./. 
 

Quy định mới về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, 

thi nâng ngạch công chức 

N.Q

gày 15/8/2017, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành Thông tư 

số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 11/2014/TT-BNV ngày 

09/10/2014 và Thông tư số 

13/2010/TT-BNV ngày 

30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ 

chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và 

xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành 

chính và việc tổ chức thi nâng 

ngạch công chức. 

Theo đó, Thông tư này sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 11/2014/TT-BNV 

gồm các nội dung về: Tiêu chuẩn 

ngạch chuyên viên cao cấp, 

chuyên viên chính; Tiêu chuẩn 

nghiệp vụ chuyên môn ngạch 

chuyên viên, cán sự, nhân viên; 

Bổ nhiệm ngạch và xếp lương 

đối với công chức chuyên ngành 

hành chính; Tổ chức thực hiện. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 13/2010/TT-

BNV gồm các nội dung về: Xây 

dựng kế hoạch thi nâng ngạch 

công chức; Hồ sơ đăng ký dự thi 

nâng ngạch công chức; Tổ chức 

thi nâng ngạch công chức. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/10/2017. Đối 

với các kỳ thi nâng ngạch công 

chức thực hiện theo Đề án tổ 

chức thi nâng ngạch công chức 

đã được Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ 

chức Trung ương thống nhất thì 

tiếp tục thực hiện việc tổ chức thi 

theo Đề án đã được phê duyệt. 

Trường hợp đến ngày 

01/10/2017 mà cơ quan quản lý 

công chức chưa tổ chức thi thì áp 

dụng theo quy định tại Thông tư 

này./. 

 

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục 

P.T

hủ tướng Chính phủ 

vừa phê duyệt Đề án đưa 

nội dung quyền con người vào 

chương trình giáo dục trong hệ 

thống giáo dục quốc dân tại 

Quyết định số 1309/QĐ-TTg 

ngày 05/9/2017. 

Chương trình giáo dục quyền 

con người trong hệ thống giáo 

dục quốc dân được xác định cụ 

N 

T 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2017/08/CV/05_2017_TT_BNV.pdf
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thể cho từng cấp học và chương 

trình đào tạo, trong đó nêu rõ: 

mục tiêu giáo dục; nội dung giáo 

dục; chương trình giáo dục; tài 

liệu giáo dục. 

- Nội dung giáo dục về quyền 

con người đối với trẻ em mẫu 

giáo là những yếu tố cơ bản về 

quyền, bổn phận của bản thân và 

của người khác; đối với học sinh 

tiểu học là một số kiến thức cơ 

bản về các nguyên tắc, giá trị về 

quyền con người; các quyền con 

người của trẻ em đã được pháp 

luật quốc tế và pháp luật Việt 

Nam quy định; với học sinh 

trung học cơ sở là các kiến thức 

cơ bản về các nguyên tắc, giá trị 

về quyền con người ở mức cao 

hơn so với học sinh tiểu học; với 

học sinh trung học phổ thông, 

nội dung giáo dục về quyền con 

người là các kiến thức cơ bản về 

các nguyên tắc, giá trị về quyền 

con người, quyền công dân ở 

mức cao hơn so với học sinh 

trung học cơ sở; các cơ chế chủ 

yếu bảo vệ quyền con người. 

- Đối với giáo dục nghề 

nghiệp, nội dung giáo dục về 

quyền con người đối với học 

viên gồm: nội dung cơ bản của 

quyền con người, quyền công 

dân, đặc biệt là quyền con người 

trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp, việc làm; các cơ chế bảo 

vệ quyền con người; kỹ năng 

ứng dụng quyền con người trong 

hoạt động nghề nghiệp; giải 

quyết tranh chấp phát sinh trong 

quan hệ lao động; quyền và 

nghĩa vụ của người lao động và 

người sử dụng lao động trong 

quan hệ lao động. 

- Giáo dục về quyền con 

người trong các trường đại học 

bao gồm các nội dung cơ bản 

như: khái niệm, nguồn gốc, bản 

chất và tính chất của quyền con 

người, quyền công dân; nội hàm 

của các quyền con người được 

quy định trong các công ước 

quốc tế mà Việt Nam đã tham 

gia và các công ước quốc tế 

khác; các quyền con người, 

quyền công dân trong Hiến pháp 

năm 2013 và các luật chuyên 

ngành; bảo vệ, bảo đảm quyền 

của các nhóm dễ tổn thương 

trong xã hội... Giáo dục về quyền 

con người trong các trường đại 

học ngoài các nội dung cơ bản 

nêu trên còn có nội dung chuyên 

sâu. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 
 

Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo 

Lệ Quỳnh 

gày 22/8/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 1259/QĐ-TTg ban 

hành Kế hoạch rà soát, tích hợp N 
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chính sách giảm nghèo giai đoạn 

2017 - 2018. 

Cụ thể, sẽ tiến hành rà soát 

chính sách thuộc các lĩnh vực: 

giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát 

triển sản xuất, hỗ trợ về lao động 

- việc làm, hỗ trợ đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số, chính sách 

cán bộ, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ về 

thông tin và truyền thông và 

chính sách giảm nghèo nói 

chung. 

Kiến nghị tích hợp, sửa đổi, 

bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách 

theo hướng: (1) Xác định rõ vai 

trò chủ trì và các bên tham gia, 

có cơ chế phối kết hợp cụ thể 

ngay từ khâu lập kế hoạch, phân 

bổ nguồn lực và chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện đối với các chính 

sách được tích hợp và lồng ghép 

nguồn lực; (2) Giảm chính sách 

hỗ trợ cho không, tăng chính 

sách hỗ trợ có điều kiện gắn với 

đối tượng, địa bàn và thời hạn 

thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp 

cận chính sách và khuyến khích 

sự tích cực, chủ động tham gia 

của người nghèo; (3) Tăng 

nguồn lực đầu tư và cân đối 

nguồn lực trung hạn của Nhà 

nước cho các chính sách, chương 

trình giảm nghèo. Ưu tiên nguồn 

lực đầu tư cho hỗ trợ tạo sinh kế 

và phát triển vùng có đông đồng 

bào dân tộc thiểu số, huyện 

nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã 

an toàn khu, xã, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn, vùng bãi ngang 

ven biển, hải đảo; (4) Cải cách 

thủ tục hành chính và phương 

thức để người dân, cộng đồng 

tham gia và tiếp cận chính sách 

giảm nghèo; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

ý thức tự vươn lên thoát nghèo. 

Các bộ, ngành, địa phương đề 

xuất cơ chế, giải pháp tác động 

nhằm nâng cao khả năng tiếp cận 

của người dân đối với các dịch 

vụ xã hội cơ bản theo hướng tiếp 

cận đa chiều; cơ chế, giải pháp 

lồng ghép nguồn lực thực hiện 

21 chương trình có mục tiêu với 

Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo./. 

 

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm 

Hải Hà 

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Nghị định số 102/2017/NĐ-

CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ về đăng ký biện pháp bảo 

đảm. 

Theo đó, Nghị định nêu rõ 

các biện pháp bảo đảm phải đăng 

ký gồm: thế chấp quyền sử dụng 

đất; thế chấp tài sản gắn liền với 

đất trong trường hợp tài sản đó 

đã được chứng nhận quyền sở 

Đ 
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hữu trên Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; 

cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; 

thế chấp tàu biển. 

Các biện pháp bảo đảm được 

đăng ký khi có yêu cầu gồm: thế 

chấp tài sản là động sản khác; 

thế chấp tài sản gắn liền với đất 

hình thành trong tương lai; bảo 

lưu quyền sở hữu trong trường 

hợp mua bán tài sản gắn liền với 

đất, tài sản gắn liền với đất hình 

thành trong tương lai; mua bán 

tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản 

là động sản khác có bảo lưu 

quyền sở hữu. 

Nghị định cũng quy định cụ 

thể hồ sơ đăng ký biện pháp bảo 

đảm được nộp theo một trong 

các phương thức: (1) Qua hệ 

thống đăng ký trực tuyến; (2) 

Nộp trực tiếp; (3) Qua đường 

bưu điện; (4) Qua thư điện tử 

trong trường hợp người yêu cầu 

đăng ký đã được cấp mã số sử 

dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp 

bảo đảm. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/10/2017 và thay 

thế Nghị định số 83/2010/NĐ-

CP ngày 23/7/2010 của Chính 

phủ về đăng ký giao dịch bảo 

đảm. Bãi bỏ Điều 1 Nghị định số 

05/2012/NĐ-CP ngày 

02/02/2012 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về đăng ký giao 

dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, 

luật sư, tư vấn pháp luật./. 

 

Phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 - 2020 

Hoa Huệ 

gày 25/8/2017, Thủ 

tướng Chính phủ 

vừa phê duyệt Chương trình mục 

tiêu đầu tư phát triển hệ thống y 

tế địa phương giai đoạn 2016 - 

2020 tại Quyết định số 

1267/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ đầu 

tư các cơ sở y tế công lập tại địa 

phương thuộc quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết bị 

y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ 

khám và chữa bệnh đáp ứng nhu 

cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe của nhân dân. 

Phạm vi thực hiện Chương 

trình là các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có Dự án 

thuộc đối tượng đầu tư của 

Chương trình, trong đó ưu tiên 

hỗ trợ đầu tư cho các tỉnh nghèo, 

không tự cân đối được ngân 

sách. 

Chương trình có 03 Dự án 

thành phần, cụ thể: Dự án 1: Hỗ 

trợ đầu tư cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh y học hiện đại, 

thực hiện Đề án giảm quá tải 

bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020; 

N 
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Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở 

khám chữa bệnh y học cổ truyền 

góp phần thực hiện Đề án đầu tư 

xây dựng, nâng cấp hệ thống 

bệnh viện y học cổ truyền giai 

đoạn 2014 - 2025; Dự án 3: Hỗ 

trợ đầu tư các cơ sở y tế ven 

biển, trên đảo thực hiện Đề án 

phát triển hệ thống y tế biển, đảo 

Việt Nam đến năm 2020. 

Chương trình đề ra 04 nhóm 

giải pháp để thực hiện như sau: 

giải pháp huy động nguồn lực; 

hoàn thiện hệ thống cơ chế chính 

sách; tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện 

Chương trình; tăng cường công 

tác quản lý. 

Bộ Y tế là đơn vị được giao 

nhiệm vụ chủ trì triển khai thực 

hiện Chương trình. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ địa bàn thực hiện độc quyền 

Nhà nước trong hoạt động thương mại 

P.T 

gày 10/8/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 94/2017/NĐ-CP về hàng 

hóa, dịch vụ địa bàn thực hiện 

độc quyền nhà nước trong hoạt 

động thương mại. 

Theo đó, Danh mục hàng hóa, 

dịch vụ địa bàn thực hiện độc 

quyền nhà nước trong hoạt động 

thương mại gồm: 1- Hàng hóa, 

dịch vụ phục vụ mục đích, quốc 

phòng, an ninh; 2- Sản xuất, 

mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, 

tạm nhập, tái xuất, vận chuyển 

quá cảnh vật liệu nổ công 

nghiệp; 3- Sản xuất vàng 

miếng; 4- Xuất khẩu và nhập 

khẩu vàng nguyên liệu để sản 

xuất vàng miếng; 5- Phát hành 

xổ số kiến thiết; 6- Nhập khẩu 

thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường 

hợp nhập khẩu để kinh doanh 

bán hàng miễn thuế); 7- Quản lý, 

nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, 

bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc 

Danh mục Dự trữ quốc gia; 8- 

In, đúc tiền; 9- Phát hành tem 

bưu chính Việt Nam; 10- Sản 

xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, 

bán, vận chuyển, tàng trữ pháo 

hoa và các dịch vụ liên quan đến 

pháo hoa; 11- Truyền tải, điều độ 

hệ thống điện quốc gia; xây dựng 

và vận hành thủy điện đa mục 

tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng về kinh tế - 

xã hội; 12- Dịch vụ công ích bảo 

đảm an toàn hàng hải (vận hành 

hệ thống đèn biển, vận hành hệ 

thống luồng hàng hải công 

cộng); 13- Dịch vụ công ích 

thông tin duyên hải (quản lý, vận 

hành khai thác hệ thống đài 

thông tin duyên hải); 14- Bảo 

N 
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đảm hoạt động bay (dịch vụ 

không lưu, dịch vụ thông báo tin 

tức hàng không, dịch vụ tìm 

kiếm, cứu nạn); 15- Hệ thống kết 

cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, 

đường sắt đô thị do Nhà nước 

đầu tư (quản lý, khai thác hệ 

thống kết cấu hạ tầng đường sắt, 

không bao gồm bảo trì kết cấu hạ 

tầng đường sắt); 16- Quản lý, 

khai thác hệ thống công trình 

thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên 

huyện; kè biển trong trường hợp 

giao kế hoạch; 17- Cung ứng 

dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc 

dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh 

quan được Nhà nước giao cho tổ 

chức kinh tế thuê để bảo vệ và 

phát triển rừng, kết hợp kinh 

doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du 

lịch sinh thái - môi trường);18- 

Xuất bản (không bao gồm hoạt 

động in và phát hành) xuất bản 

phẩm; 19- Quản lý, duy trì, khai 

thác mạng bưu chính công 

cộng; 20- Cung ứng dịch vụ 

công ích trong hoạt động phát 

hành báo chí. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/10/2017./. 

 

Thời gian nghỉ thai sản được tính để bình xét tặng danh hiệu 

"Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" 

Quỳnh Nhi 

ây là một trong những 

nội dung quy định đối 

với danh hiệu thi đua "Lao động 

tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" tại 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

ban hành quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, 

tại Nghị định còn quy định về 

danh hiệu "Lao động tiên tiến", 

"Chiến sĩ tiên tiến", cụ thể: 

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

"Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ 

tiên tiến" thực hiện theo quy 

định tại Điều 24 của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

Cá nhân tham gia chiến đấu, 

phục vụ chiến đấu hoặc có hành 

động dũng cảm cứu người, cứu 

tài sản của Nhà nước, của nhân 

dân dẫn đến bị thương tích cần 

điều trị, điều dưỡng theo kết luận 

của cơ sở y tế cấp huyện hoặc 

tương đương trở lên thì thời gian 

điều trị, điều dưỡng được tính để 

bình xét tặng danh hiệu "Lao 

động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên 

tiến". 

Cá nhân được cử tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 

dưới 01 năm, chấp hành tốt quy 

định của cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng thì thời gian học tập được 

tính vào thời gian công tác tại cơ 

Đ 
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quan, tổ chức, đơn vị để được 

bình xét danh hiệu "Lao động 

tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến". 

Trường hợp cá nhân được cử 

tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 

01 năm trở lên, chấp hành tốt 

quy định của cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng, có kết quả học tập từ loại 

khá trở lên thì được tính để xét 

tặng danh hiệu "Lao động tiên 

tiến", "Chiến sĩ tiên tiến". 

Đối với cá nhân chuyển công 

tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới 

có trách nhiệm bình xét, tặng 

danh hiệu "Lao động tiên tiến", 

"Chiến sĩ tiên tiến" (trường hợp 

có thời gian công tác ở cơ quan 

cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý 

kiến nhận xét của cơ quan cũ). 

Trường hợp cá nhân được 

điều động, biệt phái đến cơ quan, 

tổ chức, đơn vị khác trong một 

thời gian nhất định thì việc bình 

xét tặng danh hiệu "Lao động 

tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" do 

cơ quan, tổ chức, đơn vị điều 

động, biệt phái xem xét quyết 

định và được cơ quan, tổ chức, 

đơn vị tiếp nhận cá nhân được 

điều động, biệt phái xác nhận. 

Không xét tặng danh hiệu 

"Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ 

tiên tiến" đối với các cá nhân 

mới tuyển dụng dưới 10 tháng; 

bị kỷ luật từ hình thức khiển 

trách trở lên./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

ỏi: Tôi là cán bộ hưu 

trí, đồng thời là con 

liệt sỹ. Tôi đang sử dụng thẻ 

bảo hiểm y tế dành cho đối 

tượng là người hưởng lương 

hưu. Đề nghị cho biết, tôi có 

thể đổi thẻ bảo hiểm y tế sang 

đối tượng là con liệt sỹ được 

không? (Ông Phạm Tuấn A, 

huyện Tu Mơ Rông) 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Căn cứ vào các quy định 

sau: 

- Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật bảo 

hiểm y tế năm 2014: "Trường hợp 

một người đồng thời thuộc nhiều 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

khác nhau quy định tại Điều 12 

của Luật này thì đóng bảo hiểm y 

tế theo đối tượng đầu tiên mà 

người đó được xác định theo thứ tự 

của các đối tượng quy định tại 

Điều 12 của Luật này". 

- Khoản 2 Điều 16 Luật bảo 

hiểm y tế năm 2008: "Mỗi người 

chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y 

tế". 

H 
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- Khoản 15 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật bảo hiểm y tế năm 2014: 

"Trường hợp một người thuộc 

nhiều đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế thì được hưởng 

quyền lợi bảo hiểm y tế theo 

đối tượng có quyền lợi cao 

nhất"; đồng thời, đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế là con 

liệt sỹ được quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán 100% chi phí 

khám, chữa bệnh (so với 95% 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

đối với đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế là người hưởng 

lương hưu). 

Theo đó, nếu ông cung cấp 

được đầy đủ hồ sơ chứng minh 

là con liệt sỹ thì ông được đổi 

thẻ bảo hiểm y tế sang đối 

tượng là con liệt sỹ./. 

 

 

 


