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Phát huy vai trò của Trang Thông tin điện tử  

trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

Quốc Dũng

rong thời đại công nghệ 

thông tin bùng nổ như 

hiện nay thì việc cơ quan, đơn vị, 

tổ chức và cá nhân có Trang 

Thông tin điện tử (website) riêng 

để cập nhật thông tin hoạt động, 

chương trình kế hoạch công tác 

hay giới thiệu, quảng bá hình ảnh 

là hoàn toàn bình thường. Bên 

cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật thông 

qua website cũng rất thuận lợi, 

nhanh chóng và mang lại hiệu 

quả rất thiết thực.  

Các cơ quan nhà nước từ cấp 

huyện trở lên hầu như đơn vị nào 

cũng có website, thậm chí một số 

thôn, làng cũng đã xây dựng 

được website riêng để quảng bá 

hình ảnh, sản phẩm, truyền thống 

của quê hương mình cũng như 

giao lưu, trao đổi làm ăn với các 

địa phương khác. Tuy nhiên, 

nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú 

trọng công tác tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật thông qua website 

nên phần nào lãng phí nguồn lực, 

phương tiện có thể đưa chủ 

trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước đến với 

người dân một cách chính thống, 

nhanh chóng, hiệu quả này. 

Minh chứng là khi vào rất 

nhiều website các thông tin về 

văn bản pháp luật, chủ trương 

của Đảng, Nhà nước còn khá 

nghèo nàn. Đặc biệt, nguy hại 

hơn là việc các quy định pháp 

luật, thủ tục hành chính đã có sự 

thay đổi toàn bộ hoặc sửa đổi, bổ 

sung nhưng không được cập nhật 

mới kịp thời đã trực tiếp gây khó 

khăn, thiệt hại cho cơ quan, tổ 

chức, công dân trong việc thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của 

mình. 

Hiện nay, mục đích chủ yếu 

xây dựng website của các cơ 

quan nhà nước chỉ nhằm cung 

cấp thông tin về cơ sở mình, trao 

đổi nắm bắt thông tin giữa các cơ 

quan trong hệ thống nhà nước 

với nhau. Ngoài ra, còn làm 

nhiệm vụ kết nối thông tin giữa 

cơ quan, tổ chức với người dân 

một cách đơn thuần. Đối với 

doanh nghiệp thì website là 

phương tiện cung cấp, cập nhật 

thông tin nhằm quảng bá thương 

hiệu, quảng bá sản phẩm mà 

chưa chú trọng đến việc kết hợp 

lồng ghép, tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật đến công dân, tổ 

chức.  

Thiết nghĩ, các cơ quan liên 

quan, nhất là ngành thông tin và 

truyền thông, cần có biện pháp 

chấn chỉnh tình trạng này, nhằm 

T 
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phát huy vai trò hữu ích, thiết 

thực của các website trong việc 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Đồng thời, yêu cầu 

các cơ quan, tổ chức quản lý 

website khắc phục việc chậm cập 

nhật, thay đổi, bổ sung các thông 

tin đã cũ, lạc hậu hoặc văn bản, 

thủ tục hành chính đã hết hiệu 

lực pháp luật. Điều này nhằm 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tổ 

chức, công dân và nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của các 

cơ quan nhà nước và huy động 

mọi nguồn lực xã hội tham gia 

vào công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật./. 

 

Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong trường học 

ĐVN 

hỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ, nhân dân đã nêu rõ công tác 

PBGDPL trong nhà trường phải: 

"Tiếp tục hoàn thiện chương 

trình, giáo trình, sách giáo khoa 

về pháp luật phục vụ trực tiếp 

cho công tác PBGDPL trong nhà 

trường theo phương châm kết 

hợp nhuần nhuyễn lý luận với 

thực tiễn, học đi đôi với hành. 

Việc đưa pháp luật vào giảng 

dạy trong nhà trường phải được 

chọn lọc hợp lý, có hệ thống và 

bảo đảm hiệu quả thiết thực". 

Để nâng cao chất lượng công 

tác PBGDPL trong nhà trường 

cần phải coi trọng và xây dựng 

nhận thức đúng về vị trí, vai trò 

quan trọng của công tác 

PBGDPL trong trường học; quán 

triệt quan điểm, công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng, giáo dục 

pháp luật, giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên 

trong nhà trường đáp ứng yêu 

cầu nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, nâng cao trình độ văn 

hóa pháp lý cho công dân trong 

điều kiện xây dựng nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; kiện toàn nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực làm 

công tác PBGDPL trong trường 

học.  

Mặt khác, cần tạo cơ chế phối 

hợp giữa ngành tư pháp, ngành 

giáo dục và các ngành có liên 

quan trong giáo dục ý thức pháp 

luật cho học sinh, sinh viên; tạo 

điều kiện cho cán bộ làm nhiệm 

vụ pháp chế và báo cáo viên 

pháp luật, giáo viên dạy giáo dục 

công dân, pháp luật tham gia đầy 

đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

C 
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lý luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ 

phổ biến pháp luật. Đây chính là 

những nhân tố quan trọng, quyết 

định đến chất lượng, hiệu quả 

của công tác PBGDPL trong 

trường học.  

Đồng thời, xây dựng kế hoạch 

phối hợp, cơ chế làm việc, chế 

độ chính sách hợp lý, bảo đảm 

kinh phí cho công tác PBGDPL 

trong trường học; xây dựng kế 

hoạch phối hợp giữa chính quyền 

và các đoàn thể trong công tác 

PBGDPL nhằm phát huy sức 

mạnh tổng hợp của các tổ chức; 

lồng ghép các hoạt động nhằm 

phổ biến kiến thức pháp luật cho 

học sinh, sinh viên. Đổi mới 

phương thức PBGDPL, tạo tính 

tích cực, chủ động trong việc tìm 

hiểu, nhận thức bằng nhiều hình 

thức khác nhau như hình thức 

sân khấu hóa, áp dụng các 

phương thức hiện đại trong việc 

truyền tải thông tin, tổ chức thi 

tìm hiểu pháp luật, phổ biến các 

văn bản Luật mới ban hành... 

Qua đó, hình thành ý thức tự 

giác, thói quen học tập nâng cao 

trình độ hiểu biết pháp luật, 

sống, học tập và làm việc theo 

pháp luật trong học sinh.  

Tiếp tục đa dạng hóa các hình 

thức PBGDPL, triển khai trên 

diện rộng những hình thức mới 

đang phát huy hiệu quả trên thực 

tế như mạng internet. Tăng 

cường giới thiệu các quy định 

pháp luật thông qua hình thức 

phổ biến pháp luật trực tiếp tới 

tận cơ sở như trao đổi, đối thoại, 

thảo luận, giải đáp thắc mắc 

nhằm nâng cao tính chủ động 

trong việc tiếp nhận kiến thức 

pháp luật. Lựa chọn nội dung 

PBGDPL phù hợp với từng đối 

tượng, từng địa bàn. Chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc giảng dạy 

chính khóa cũng như hoạt động 

ngoại khóa về giáo dục pháp 

luật. 

Ngoài ra, cần nâng cao chất 

lượng dạy và học pháp luật trong 

nhà trường theo hướng nâng cao 

tính chủ động, tích cực của sinh 

viên và tính thực tiễn trong bài 

giảng của giảng viên. Lồng ghép 

PBGDPL cho học sinh, sinh viên 

vào các môn học chính khóa và 

các hoạt động ngoại khóa trong 

chương trình giáo dục. Xây dựng 

môi trường giáo dục lành mạnh, 

trong sáng, là cái nôi, là môi 

trường tốt nhất cho sinh viên rèn 

luyện mình; công tác 

PBGDPL phải được tiến hành 

đồng bộ với việc tổ chức thực 

hiện pháp luật. 

Bên cạnh đó, thường xuyên 

kiểm tra công tác PBGDPL tại 

các đơn vị trường học và các cơ 

sở giáo dục - xây dựng tiêu chí 

đánh giá công tác PBGDPL 

trong trường học, đánh giá công 

tác quản lý giáo dục của đơn vị 
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đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi 

đua giữa các trường.  

Có như vậy, mới nâng cao 

chất lượng công tác PBGDPL 

trong trường học hiện nay./. 
 

Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Bảo Minh

gày 31/10/2017, UBND 

tỉnh Kon Tum ban hành 

Văn bản số 2938/UBND-KSTT 

về việc chấn chỉnh thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố triển khai một 

số nhiệm vụ, cụ thể: 

1. Thực hiện nghiêm việc tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC) theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông theo quy 

định tại Quyết định số 

09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 

09/2016/QĐ-UBND ngày 

14/3/2016 của UBND tỉnh Kon 

Tum. Rà soát, chấn chỉnh để việc 

giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông phù 

hợp với thông tin TTHC đã được 

công bố và tình hình thực tế tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương; 

hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết 

TTHC cho cá nhân, tổ chức để 

hạn chế tối đa việc cá nhân, tổ 

chức phải đi lại nhiều lần; khắc 

phục tình trạng thiếu công khai, 

minh bạch thông tin về TTHC và 

quá hạn trong giải quyết TTHC. 

Thực hiện nghiêm túc việc xin 

lỗi tổ chức, cá nhân khi giải 

quyết TTHC có sai sót, trễ hạn 

theo quy định. 

2. Tăng cường trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong chỉ đạo 

thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và công tác theo 

dõi, kiểm tra, giám sát nội bộ 

việc giải quyết hồ sơ TTHC; kịp 

thời phát hiện, chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót và kiên quyết 

xử lý nghiêm cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi nhũng 

nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây 

phiền hà trong tiếp nhận và giải 

quyết TTHC của cá nhân, tổ 

chức. 

3. Thực hiện nghiêm túc quy 

định về kiểm soát TTHC; không 

tự đặt thêm các yêu cầu, điều 

kiện hoặc quy định trong giải 

quyết TTHC; trường hợp phát 

hiện TTHC không cần thiết, bất 

hợp lý phải kiến nghị cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

4. Sở Nội vụ tạm dừng tham 

mưu việc thành lập Trung tâm 

hành chính công tỉnh đến khi 

N 
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Chính phủ ban hành quy định cụ 

thể về vấn đề này. 

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, 

địa phương thực hiện; tổng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện để 

UBND tỉnh biết, chỉ đạo./. 

 

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước 

đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 16/10/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2779/UBND-KGVX về việc 

tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động báo chí 

trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, tổ chức, cá 

nhân có liên quan thực hiện: Đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền, thông báo kịp thời cho 

các cơ quan, tổ chức và toàn thể 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng 

cao tinh thần cảnh giác, kịp thời 

phát hiện, tố giác các hành vi lợi 

dụng danh nghĩa của nhà báo, 

phóng viên cơ quan báo chí để 

trục lợi và các sai phạm trong 

hoạt động của cơ quan đại diện, 

cơ quan thường trú, phóng viên 

thường trú, cộng tác viên của cơ 

quan báo chí. Trường hợp phát 

hiện hoặc nhận được tin tố giác 

về sai phạm trong hoạt động của 

cơ quan đại diện, cơ quan thường 

trú, phóng viên, phóng viên 

thường trú của cơ quan báo chí 

hoặc phát hiện những người lợi 

dụng danh nghĩa nhà báo, phóng 

viên cơ quan báo chí thực hiện 

các hành vi vi phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh kịp thời, thông 

báo với cơ quan chủ quản, cơ 

quan báo chí, cơ quan chức năng 

để tiến hành xử lý nghiêm minh 

theo thẩm quyền, đúng quy định 

của pháp luật... 

Đồng thời, UBND tỉnh giao 

Sở Thông tin và Truyền thông 

chủ động phối hợp với cơ quan 

chủ quản, cơ quan báo chí, Hội 

Nhà báo chấn chỉnh hoạt động 

của phóng viên báo chí của tỉnh, 

văn phòng đại diện, phóng viên 

thường trú và cộng tác viên của 

các cơ quan báo chí tại địa 

phương, bảo đảm hoạt động 

đúng quy định của pháp luật về 

báo chí và quy định đạo đức 

nghề nghiệp của người làm báo. 

Biên soạn tài liệu ngắn gọn cung 

cấp cho các địa phương, cơ quan, 

đơn vị trong tỉnh biết về chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của nhà báo, phóng viên, cộng 

tác viên khi tác nghiệp… 

UBND các huyện, thành phố, 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh thực hiện 

N 
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nghiêm Luật báo chí năm 2016, 

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP 

ngày 09/02/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo 

chí của các cơ quan hành chính 

Nhà nước và các quy định có 

liên quan. Phân công, cử cán bộ, 

công chức thực hiện nhiệm vụ 

người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của cơ 

quan, đơn vị mình; định kỳ hoặc 

đột xuất tổ chức họp báo, cung 

cấp thông tin cho báo chí theo 

đúng quy định pháp luật…/. 

 

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; 

phòng, chống tham nhũng 

Hoa Huệ 

gày 11/10/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2727/UBND-NC về việc tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm 

tra; phòng, chống tham nhũng. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các 

sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố: 

1. Tiếp tục tuyên truyền và 

thực hiện có hiệu quả các quy 

định của Đảng và Nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng, nhất 

là các quy định mới ban hành 

như: Kết luận số 10-KL/TW 

ngày 26/12/2016 của Bộ Chính 

trị về việc tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 

X) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy 

định số 65-QĐ/TW ngày 

03/02/2017 của Ban Bí thư về 

chỉ đạo định hướng cung cấp 

thông tin tuyên truyền phòng, 

chống tham nhũng; Quy định số 

695-QĐ/TU ngày 11/8/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm 

tra, giám sát việc kê khai tài sản 

của cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 

Tỉnh ủy quản lý. 

2. Tăng cường kiểm tra, thanh 

tra để phát hiện, xử lý nghiêm 

hành vi tham nhũng, nhất là các 

lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư 

luận về tham nhũng, lãng phí 

như: đất đai, tài nguyên, khoáng 

sản; các dự án đầu tư; cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà nước, tài 

chính, ngân hàng, thuế, hải quan; 

công tác cán bộ... 

3. Tiếp tục rà soát, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện kết luận, 

quyết định xử lý sau thanh tra; 

đảm bảo các quyết định, kết luận 

N 
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thanh tra được thực hiện nghiêm 

túc, triệt để, đúng thời hạn quy 

định. Tập trung khắc phục những 

tồn tại, hạn chế qua công tác 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng./. 

 

Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Trung Hiếu 

hằm góp phần từng bước 

hoàn thiện hệ thống Tiêu 

chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

(QCKT) môi trường địa phương 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; Tăng cường kiểm soát chặt 

chẽ chất thải của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ đảm 

bảo phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh; 

Theo dõi, kiểm soát tốt nhất chất 

lượng các thành phần môi trường 

xung quanh, phù hợp với sức 

chịu tải, khả năng tự làm sạch và 

phân vùng mục đích sử dụng… 

của từng nguồn tiếp cận chất 

thải, ngày 19/10/2017, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 

2821/KH-UBND về xây dựng 

QCKT môi trường địa phương 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Theo đó, Kế hoạch xác định 

rõ nhiệm vụ: 

Đến năm 2018, Tổ chức triển 

khai xây dựng và ban hành 

QCKT môi trường địa phương 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum về nước thải công nghiệp; 

nước thải công nghiệp chế biến 

cao su thiên nhiên nhằm đáp ứng 

yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất 

thải thông qua việc quy định các 

giá trị tối đa cho phép các thông 

số ô nhiễm; Phân vùng xả thải 

cho từng lưu vực sông, suối, ao, 

hồ và sông nhánh, đảm bảo 

không ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người và hệ sinh thái. 

Từ năm 2018 đến năm 2023, 

Tổ chức triển khai xây dựng và 

ban hành QCKT môi trường địa 

phương áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum về khí thải công 

nghiệp; chất lượng nước; nước 

thải sản xuất đặc thù tinh bột sắn, 

mía đường, cà phê…; chất thải 

nguy hại. Bảo đảm kiểm soát tốt 

nhất chất lượng các thành phần 

môi trường xung quanh phù hợp 

với sức chịu tải, khả năng tự làm 

sạch của từng nguồn tiếp cận 

chất thải. 

Về giải pháp thực hiện, Kế 

hoạch xác định 03 giải pháp, cụ 

thể: 

1. Kịp thời ban hành các văn 

bản hướng dẫn triển khai các quy 

định của Trung ương và ban 

N 
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hành các QCKT môi trường địa 

phương áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum phù hợp với đặc thù 

của tỉnh. 

2. Rà soát lồng ghép và tổ 

chức thực hiện các nội dung của 

kế hoạch xây dựng QCKT môi 

trường địa phương áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum vào các 

chương trình, kế hoạch hàng 

năm, 05 năm của các sở, ngành 

và UBND các huyện, thành phố 

nhằm đảm bảo thực hiện tốt các 

nội dung Kế hoạch. 

3. Tăng cường truyên truyền, 

vận động các doanh nghiệp, các 

tổ chức, cá nhân và cơ sở sản 

xuất có phát sinh chất thải gây ô 

nhiễm môi trường đổi mới công 

nghệ, phát triển sản xuất và cung 

cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ có chất lượng, thúc đẩy thuận 

lợi hóa giao dịch thương mại trên 

trường quốc tế./. 
 

Chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 

Quỳnh Nhi

gày 11/10/2017, UBND 

tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 2736/KH-UBND về 

thực hiện Phong trào thi đua “Cả 

nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến 

năm 2020. 

Kế hoạch tập trung 06 nội 

dung thực hiện, bao gồm: (1) 

Huy động tập thể, cá nhân, gia 

đình có những việc làm thiết 

thực tham gia đóng góp công 

sức, trí tuệ, của cải vật chất giúp 

đỡ các địa phương, cơ sở và hộ 

gia đình đăng ký thoát nghèo đạt 

mục tiêu thoát nghèo bền vững; 

(2) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

theo chức năng nhiệm vụ có 

những việc làm thiết thực hưởng 

ứng Phong trào thi đua, tập trung 

vào các hoạt động nghiên cứu, 

phát huy sáng kiến trong công 

tác tuyên truyền vận động nhân 

dân, trong tham mưu, xây dựng, 

ban hành và tổ chức thực hiện 

các cơ chế, chính sách, các giải 

pháp triển khai thực hiện Đề án 

giảm nghèo tại đơn vị, địa 

phương; (3) Các tổ chức kinh tế, 

đơn vị lực lượng vũ trang có 

những việc làm thiết thực hỗ trợ 

các địa phương nghèo thực hiện 

Đề án giảm nghèo đạt mục tiêu 

đề ra; (4) UBND các cấp (huyện, 

xã) căn cứ tình hình thực tiễn 

xây dựng lộ trình và các giải 

pháp giảm nghèo, bố trí và huy 

động các nguồn lực giúp các hộ 

nghèo thoát nghèo, hộ cận nghèo 

N 
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thoát cận nghèo, vươn lên có 

mức sống trung bình, tăng hộ 

khá và hạn chế tái nghèo. Trong 

tổ chức thực hiện cần gắn với 

phong trào xây dựng nông thôn 

mới cùng các phong trào thi đua 

khác và cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 

động; (5) Thôn, tổ dân phố, cộng 

đồng dân cư đoàn kết, giúp nhau 

giảm nghèo và từng bước làm 

giàu; có các hình thức hỗ trợ, tạo 

việc làm cho người nghèo phát 

triển kinh tế, ổn định cuộc sống 

và thoát nghèo; (6) Các hộ gia 

đình thi đua vượt khó vươn lên 

thoát nghèo và giúp đỡ hộ gia 

đình khác phát triển kinh tế, 

cùng nhau vươn lên thoát nghèo. 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ 

(Ban Thi đua - Khen thưởng) 

chủ trì, phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội và 

các cơ quan có liên quan tham 

mưu UBND tỉnh có hình thức 

phát động Phong trào thi đua phù 

hợp; giao Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội làm cơ quan đầu 

mối hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra và tham mưu tổng 

kết, báo cáo việc thực hiện 

Phong trào thi đua trên địa bàn 

tỉnh theo quy định…/. 

 

Định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn 

đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện 

Kim Ngân 

gày 29/9/2017, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 49/2017/QĐ-UBND quy 

định định mức hoạt động, mức 

chi bồi dưỡng luyện tập, bồi 

dưỡng biểu diễn đối với Đội 

tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, cụ thể như sau: 

Về định mức hoạt động đối 

với Đội tuyên truyền lưu động 

(chỉ tiêu hoạt động trong năm): 

Đối với cấp tỉnh và cấp huyện 

đều tổ chức liên hoan, hội thi, 

hội diễn tuyên truyền lưu động 

từ 01 đến 02 cuộc; biên tập các 

chương trình tuyên truyền, 

hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành 

tranh cổ động, các tài liệu tuyên 

truyền khác từ 08 đến 10 tài liệu; 

mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

tuyên truyền cơ sở từ 01 đến 02 

lớp; biên tập, dàn dựng chương 

trình mới từ 03 đến 05 chương 

trình; riêng quy định về số buổi 

hoạt động trong năm: cấp tỉnh từ 

100 đến 120 buổi, cấp huyện từ 

80 đến 100 buổi. 

Về mức chi đặc thù đối với 

Đội tuyên truyền lưu động: 

 - Đối với tuyên truyền viên 

trong biên chế của các Đội tuyên 

N 
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truyền lưu động cấp tỉnh, cấp 

huyện: Mức bồi dưỡng luyện tập 

chương trình mới là  48.000 

đồng/người/buổi/4 giờ, số buổi 

tập tối đa cho một chương trình 

mới là 10 buổi. Mức bồi dưỡng 

biểu diễn lưu động, vai chính là 

80.000 đồng/người/buổi, các vai 

diễn khác là 64.000 

đồng/người/buổi. 

- Các tuyên truyền viên ngoài 

biên chế (đối tượng đã được các 

đơn vị tuyển dụng) tham gia 

luyện tập chương trình mới và 

biểu diễn lưu động theo hợp 

đồng thỏa thuận với Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

cấp tỉnh, cấp huyện thì ngoài tiền 

công theo hợp đồng còn được 

hưởng mức chi bồi dưỡng luyện 

tập, biểu diễn theo quy định này. 

Đối với các thành viên Đội 

Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, 

cấp huyện khi tập luyện, tham 

gia hội thi, hội diễn hoặc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị theo kế 

hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt thì được áp dụng mức 

chi quy định tại Thông tư liên 

tịch số 46/2016/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 11/3/2016 của 

Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 08/10/2017./.

 

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tội phạm, 

vi phạm pháp luật 

N.Q  

gày 06/10/2017, Chủ 

tịch UBND tỉnh ký 

Công văn số 2697/UBND-NC 

chỉ đạo triển khai công tác 

phòng, chống tội phạm, vi phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, để đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội, tăng cường công 

tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian tới, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các 

sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND 

các huyện, thành phố tập trung 

triển khai thực hiện một số nội 

dung, gồm: Nắm chắc và dự báo 

chính xác tình hình, chủ động tổ 

chức triển khai có hiệu quả các 

chỉ đạo của Trung ương và của 

tỉnh về công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật; địa 

bàn nào để tình hình tội phạm 

phức tạp, kéo dài thì người đứng 

đầu chính quyền địa phương đó 

phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh. Tăng cường 

phổ biến, giáo dục về chính sách, 

pháp luật, nâng cao ý thức cảnh 

giác, tinh thần trách nhiệm của 

quần chúng nhân dân trong việc 

tham gia đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật; 

N 
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đổi mới công tác tuyên truyền, 

tập trung tuyên truyền theo 

phương châm đúng nơi, đúng 

lúc, đúng đối tượng, đặc biệt chú 

trọng tuyên truyền đến nhóm đối 

tượng có nguy cơ cao, các tuyến, 

địa bàn trọng điểm, vùng sâu, 

vùng xa, khu vực biên giới, cửa 

khẩu, vùng giáp ranh. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các sở, ngành liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả các đợt cao điểm ra quân, 

tấn công, trấn áp tội phạm; chỉ 

đạo các lực lượng nghiệp vụ tập 

trung thực hiện quyết liệt các 

biện pháp nhằm kiềm chế gia 

tăng tội phạm; phòng ngừa, đấu 

tranh hiệu quả với các loại tội 

phạm hình sự nguy hiểm, tội 

phạm về kinh tế, ma túy, tội 

phạm mua bán người và các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ rừng, khai thác 

cát, sỏi lòng sông; tập trung rà 

soát, triệt xóa các băng, ổ, nhóm 

đang hoạt động, kiên quyết 

không để xảy ra bị động, bất 

ngờ, tội phạm lộng hành...  

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc tăng cường 

công tác phối hợp với Công an 

tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử 

các vụ án, không để lọt tội phạm, 

không gây oan sai cho người vô 

tội; đẩy mạnh việc truy tố, xét xử 

đối với các vụ án lớn, gây dư 

luận xã hội; tổ chức xét xử lưu 

động các vụ án điểm để góp 

phần răn đe, giáo dục chung.../. 

 

Chương trình phòng, chống mua bán người 

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hải Hà 

hằm tạo sự chuyển biến 

cơ bản về nhận thức, 

hành động về phòng, chống mua 

bán người, giảm nguy cơ mua 

bán người; thực hiện có hiệu quả 

công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về, 

ngày 11/10/2017, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 2733/KH-

UBND triển khai thực hiện 

Chương trình phòng, chống mua 

bán người giai đoạn 2016 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, Kế hoạch phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, 

địa phương trong việc thực hiện 

các nội dung như sau: 

(1) Các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố: Tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền 

tại cộng đồng dân cư bằng những 

nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù 

N 
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hợp với lứa tuổi, đặc điểm địa 

bàn và tạo sự lan tỏa trong toàn 

xã hội nhằm nâng cao tinh thần 

cảnh giác, chủ động phòng ngừa 

và tích cực tham gia phòng, 

chống mua bán người; Lồng 

ghép thực hiện Chương trình với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 

hội và thực hiện công tác giám 

sát, đánh giá việc thực hiện 

Chương trình tại địa bàn tỉnh. 

(2) Kịp thời tham mưu 

UBND tỉnh triển khai thực hiện 

có hiệu quả các Đề án của 

Chương trình theo Quyết định số 

2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 

của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh: Đề án 2 "Đấu tranh 

phòng, chống tội phạm mua bán 

người", Đề án 4 "Hoàn thiện 

pháp luật và theo dõi thi hành 

chính sách, pháp luật về phòng, 

chống mua bán người", Đề án 5 

"Hợp tác quốc tế về phòng, 

chống mua bán người" (Công an 

tỉnh); Đề án 3 "Tiếp nhận, xác 

minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán" (Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội); Đề án 1 

"Truyền thông phòng, chống 

mua bán người" (Sở Thông tin và 

Truyền thông); Tiểu Đề án "Đấu 

tranh phòng, chống mua bán 

người khu vực biên giới, biển và 

hải đảo" và tiểu Đề án "Truyền 

thông phòng, chống mua bán 

người tại cộng đồng" (Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh). 

Các sở, ngành, đoàn thể và 

UBND các huyện, thành phố căn 

cứ vào Chương trình, nội dung, 

yêu cầu tại Kế hoạch này xây 

dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, 

xác định đây là nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên./. 
 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 16/10/2017, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 2770/KH-UBND triển khai 

thi hành Luật trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. 

Nội dung thực hiện bao gồm: 

(1) Tổ chức rà soát các văn bản 

quy phạm do HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh ban hành có liên 

quan đến Luật trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước; kịp thời 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề 

xuất ban hành văn bản mới cho 

phù hợp; (2) Tổ chức hội nghị 

quán triệt, triển khai thi hành 

Luật trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước cho công chức thuộc 

cơ quan chuyên môn, phòng, ban 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã; đội ngũ Thẩm 

N 
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phán, Thư ký, Thẩm tra viên, 

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và 

các công chức khác của Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân các cấp trên địa bàn tỉnh; (3) 

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật về trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước bằng các hình thức 

phù hợp cho cán bộ, công chức 

và nhân dân; (4) Tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ công tác bồi 

thường nhà nước cho cán bộ, 

công chức được giao nhiệm vụ 

thực hiện công tác bồi thường 

nhà nước; (5) Thực hiện rà soát, 

kiện toàn đội ngũ công chức làm 

công tác quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và 

giải quyết bồi thường nhà nước; 

(6) Rà soát tình hình trang bị cơ 

sở vật chất và tăng cường cơ sở 

vật chất, ứng dụng công nghệ 

thông tin để phục vụ công tác bồi 

thường nhà nước; (7) Lập danh 

mục cơ quan giải quyết bồi 

thường theo phạm vi trách nhiệm 

bồi thường của nhà nước trong 

hoạt động quản lý hành chính, tố 

tụng và thi hành án. 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh 

giao trách nhiệm tổ chức thực 

hiện cho Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành và Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố đảm bảo đúng 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết 

kiệm, tránh hình thức, lãng phí, 

đồng thời giao Sở Tư pháp có 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra và hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo 

đúng tiến độ./. 

 

Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang 

an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

và đảm bảo trật tự đô thị 

P.T

gày 23/10/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2856/UBND-HTKT về việc 

tăng cường kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm hành lang an 

toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường và đảm bảo trật tự đô 

thị. Theo đó: 

(1) Sở Giao thông vận tải: 

- Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động việc thực hiện 

quy định pháp luật và xử lý vi 

phạm hành lang an toàn đường 

bộ, trước mắt vận động người 

dân tự tháo dỡ, khắc phục vi 

phạm đối với các trường hợp vi 

phạm hành lang, lòng đường và 

vỉa hè. Kiên quyết xử lý đối với 

các trường hợp cố tình vi phạm, 

chây ì... trong việc tháo dỡ các 

công trình vi phạm hành lang an 

toàn đường bộ theo quy định; 

N 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện 

việc lập lại trật tự hành lang an 

toàn đường bộ giai đoạn từ năm 

2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

theo Kế hoạch số 2412/KH-

UBND ngày 24/9/2014 của 

UBND tỉnh; chỉ đạo lực lượng 

Thanh tra giao thông, các đơn vị 

quản lý đường bộ phối hợp với 

chính quyền địa phương tăng 

cường công tác kiểm tra, ngăn 

chặn và xử lý kịp thời khi phát 

hiện vi phạm hành lang an toàn 

đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, 

Tỉnh lộ theo quy định của pháp 

luật. 

(2) UBND các huyện, thành 

phố: 

- Phối hợp với Sở Giao thông 

vận tải tăng cường công tác 

tuyên truyền và triển khai thực 

hiện việc lập lại trật tự hành lang 

an toàn đường bộ giai đoạn từ 

năm 2014 - 2020 trên địa bàn 

theo Kế hoạch số 2412/KH-

UBND ngày 24/9/2014 của 

UBND tỉnh nhằm vận động 

người dân tự giác tháo dỡ, khắc 

phục. Kiên quyết xử lý đối với 

các trường hợp vi phạm hành 

lang an toàn đường bộ từ năm 

2013 đến nay, không để phát 

sinh vi phạm mới trong năm 

2017; 

- Chỉ đạo các phòng, ban liên 

quan phối hợp với các lực lượng 

chức năng liên quan tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý đối với 

các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường làm nơi buôn bán, 

lắp đặt biển quảng cáo sai quy 

định trong khu vực thị tứ, thị 

trấn, khu đông dân cư gây mất 

mỹ quan đô thị, không đảm bảo 

an toàn giao thông, trật tự đô thị 

trên địa bàn, nhất là trên địa bàn 

thành phố Kon Tum./.  

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 

giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi 

gày 03/10/2017, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 2664/KH-UBND tiếp tục triển 

khai Đề án “Xã hội hóa công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và 

trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 

2016” đến năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh, với mục tiêu cụ thể là đảm 

bảo 100% các cấp Hội Luật gia 

trong tỉnh đều tổ chức phổ biến, 

giáo dục pháp luật và trợ giúp 

pháp lý với nội dung và hình 

thức phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ được giao và điều kiện 

thực tế ở đơn vị, địa phương theo 

quy định của pháp luật; Phấn đấu 

90% - 100% cán bộ, hội viên Hội 

Luật gia trong tỉnh định kỳ hàng 

N 
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năm được quán triệt, phổ biến, 

cập nhật thông tin về chính sách 

pháp luật mới ban hành theo hình 

thức phù hợp với điều kiện thực 

tế; Đảm bảo 100% hội viên Hội 

Luật gia đang công tác tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị lồng ghép, 

kết hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật thông qua hoạt động chuyên 

môn, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm hành chính, 

điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án. 

Việc triển khai Đề án được 

thực hiện với các nội dung sau: 

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội 

dung Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017 - 2021; nâng cao nhận 

thức, phát huy vai trò của các 

cấp hội và hội viên Hội Luật gia 

trong tỉnh trong việc tuyên 

truyền thường xuyên, kịp thời 

các đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước. Tiếp tục tổ chức thi 

hành nghiêm túc Luật phổ biến 

giáo dục pháp luật, Luật trợ giúp 

pháp lý (sửa đổi) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành nhằm thực 

hiện chủ trương, chính sách xã 

hội hóa công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 

của Đảng và Nhà nước. Mở rộng 

và nâng cao chất lượng phổ biến, 

giáo dục pháp luật và trợ giúp 

pháp lý theo phương thức xã hội 

hóa; đổi mới nội dung, hình thức 

phổ biến, giáo dục pháp luật và 

trợ giúp pháp lý gắn với việc ứng 

dụng mạnh mẽ công nghệ thông 

tin. Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng 

cao chất lượng đội ngũ luật gia, 

đáp ứng yêu cầu xã hội hóa công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

và trợ giúp pháp lý trong giai 

đoạn mới… 

Tại Kế hoạch cũng đã giao 

Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối 

hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật 

sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện; các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, UBND các huyện, thành phố 

trong phạm vi, chức năng, nhiệm 

vụ được giao có trách nhiệm 

phối hợp với Hội Luật gia tỉnh 

thực hiện, định kỳ hàng năm 

cung cấp kết quả thực hiện theo 

quy định./. 

 

Kế hoạch đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp 

giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ 

hằm hỗ trợ phát triển 

Hợp tác xã (HTX) và tổ 

hợp tác trong nông nghiệp để tác 

động trực tiếp vào sản xuất, kinh 

doanh; khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư, liên kết vào sản 

N 
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xuất nông nghiệp gắn với chế 

biến tiêu thụ sản phẩm, tăng thu 

nhập cho các thành viên HTX, 

giải quyết việc làm cho lao động 

nông thôn, ngày 06/10/2017, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 2694/KH-UBND về đổi mới, 

phát triển các HTX nông nghiệp 

giai đoạn 2017 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Nội dung đổi mới phát triển 

các hình thức tổ chức kinh tế hợp 

tác trong nông nghiệp được Kế 

hoạch đề ra bao gồm: 

- Tuyên truyền phổ biến chủ 

trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước và tập 

huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

về kinh tế hợp tác; trong đó chú 

trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực 

cho HTX nông nghiệp và tổ hợp 

tác cho đối tượng là thành viên 

Hội đồng quản trị và Giám đốc 

HTX, thành viên Ban kiểm soát, 

kiểm soát viên, kế toán trưởng, 

cán bộ quản lý khác của HTX, tổ 

trưởng và các thành viên ban 

điều hành của tổ hợp tác; thành 

lập mới HTX nông nghiệp, tư 

vấn xây dựng điều lệ, phương án 

sản xuất kinh doanh HTX nông 

nghiệp cho đối tượng là tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu thành lập 

HTX hoặc tham gia HTX; 

- Thí điểm mô hình tuyển 

dụng trí thức trẻ tốt nghiệp đại 

học, cao đẳng về làm việc có 

thời hạn ở HTX: Tuyển dụng trí 

thức trẻ đã tốt nghiệp đại học, 

cao đẳng về làm việc có thời hạn 

ở HTX, thời hạn hỗ trợ không 

quá 36 tháng, với số lượng 30 

người/30 HTX nông nghiệp; 

- Thực hiện các chính sách 

khuyến khích phát triển kinh tế 

hợp tác về cơ sở hạ tầng cho đối 

tượng là HTX nông nghiệp cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ cho các 

thành viên có hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn là đơn vị được UBND 

tỉnh giao chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện Kế hoạch đổi mới, phát 

triển các hình thức tổ chức kinh 

tế hợp tác trong nông nghiệp./. 

 

Thực hiện và khai thác các Hiệp định thương mại tự do 

đã có hiệu lực trên địa bàn tỉnh 

Kim Ngân 

gày 30/10/2017, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2925/UBND-HTKT về việc 

thực hiện và khai thác các Hiệp 

định thương mại tự do đã có hiệu 

lực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở 

Công thương chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị, địa phương liên 

quan: 

N 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức và 

hướng dẫn các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh về hội nhập kinh tế 

quốc tế nói chung và các Hiệp 

định thương mại tự do (FTA) đã 

ký kết nói riêng, đặc biệt là cơ 

hội và thách thức từ các FTA, 

cách thức tận dụng các cam kết 

FTA trong hoạt động kinh doanh 

với đối tác nước ngoài, phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh; 

- Nắm bắt mức độ sẵn sàng và 

năng lực sản xuất, xuất khẩu các 

doanh nghiệp trên địa bàn để 

định hướng và tranh thủ tận dụng 

các FTA; chú trọng việc nâng 

cao năng lực hội nhập, cạnh 

tranh của doanh nghiệp, đồng 

thời đề xuất các giải pháp nhằm 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực 

hiện FTA với các Bộ ngành 

trung ương; 

- Thúc đẩy quan hệ hợp tác, 

đàm phán, ký kết và triển khai 

hiệu quả các thỏa thuận hợp tác 

kinh tế - thương mại cấp địa 

phương với các nước đối tác 

thuộc FTA, tham gia các chương 

trình hợp tác kinh tế trong khu 

vực; 

- Thường xuyên tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao 

kiến thức và năng lực cho cán bộ 

làm hội nhập kinh tế quốc tế của 

tỉnh trong quá trình thực thi các 

cam kết quốc tế./. 

 

Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa 

N.Q 

gày 09/10/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 114/2017/NĐ-CP quy định về 

Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, 

vùng xa. 

Theo Nghị định, Đồn biên 

phòng thuộc vùng sâu, vùng xa 

là những Đồn biên phòng có một 

trong các tiêu chí sau: (1) Đóng 

quân và quản lý các xã miền núi, 

xã đảo, vùng biển có địa hình tự 

nhiên phức tạp, hiểm trở, chia 

cắt, giao thông đi lại khó khăn, 

xa trung tâm hành chính cấp 

huyện; (2) Đóng quân và quản lý 

các xã miền núi, hải đảo có phụ 

cấp khu vực từ 0,2 trở lên và phụ 

cấp đặc biệt từ 30% trở lên theo 

quy định của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; (3) Đóng quân 

và quản lý các xã, phường thuộc 

địa bàn trọng yếu về an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Việc xác định Đồn biên 

phòng thuộc vùng sâu, vùng xa 

phải phù hợp với yêu cầu của 

chương trình cải cách tư pháp; 

đáp ứng các tiêu chí xác định 

N 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191422
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Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, 

vùng xa theo quy định trên. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2018. Chính 

phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng hàng năm căn cứ tình hình 

phát triển kinh tế, xã hội của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biên giới; yêu cầu công 

tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm của Bộ đội Biên phòng, 

quyết định bổ sung hoặc đưa ra 

khỏi Danh mục Đồn Biên phòng 

thuộc vùng sâu, vùng xa./. 

 

Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

gắn với ứng dụng công nghệ thông tin 

Hải Hà

ây là một trong sáu 

nhiệm vụ trọng tâm 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề 

ra tại Quyết định số 3957/QĐ-

BGDĐT ngày 28/9/2017 ban 

hành Kế hoạch tiếp tục triển khai 

thực hiện Đề án "Nâng cao chất 

lượng công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) trong 

nhà trường" đến năm 2021, cụ 

thể: 

- Về nội dung: Tập trung phổ 

biến các quy định mới liên quan 

đến giáo dục, các hành vi bị 

nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú 

trọng giáo dục ý thức tôn trọng, 

chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi 

ích của việc chấp hành pháp luật; 

tác động của chính sách pháp 

luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của 

công dân; nội dung chính sách 

pháp luật về: an ninh quốc 

phòng, ý thức trách nhiệm về 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; 

phòng, chống tham nhũng, tội 

phạm, vi phạm pháp luật và tệ 

nạn xã hội; an toàn giao thông; 

phòng, chống bạo lực học 

đường; pháp luật về internet và 

an toàn thông tin mạng... Tăng 

cường phổ biến thực tiễn thi 

hành, áp dụng pháp luật, gắn với 

những vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm hoặc cần định hướng 

dư luận xã hội, gương người tốt, 

việc tốt trong xây dựng, thi hành 

pháp luật; 

- Về hình thức: Tiếp tục đa 

dạng hóa các hình thức PBGDPL 

trong nhà trường; xây dựng, tổng 

kết, nhân rộng các mô hình có 

hiệu quả đã và đang được triển 

khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện 

PBGDPL trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng lưới 

thông tin nội bộ; phát huy vai 

trò, trách nhiệm của Đoàn thanh 

niên, Công đoàn trong việc phổ 

biến pháp luật. Nâng cao hiệu 

quả công tác PBGDPL trong nhà 

trường đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, 

tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo 

Đ 
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viên, giảng viên dạy môn giáo 

dục công dân, môn học, học 

phần về pháp luật; chú trọng việc 

điện tử hóa các tài liệu, học liệu, 

hình thành kho học liệu số, thư 

viện điện tử góp phần PBGDPL; 

tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng qua mạng, hình thành hệ 

thống cơ sở dữ liệu PBGDPL 

trong ngành giáo dục. 

- Ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin, kỹ thuật số trong 

triển khai các hoạt động 

PBGDPL, ưu tiên hình thức trực 

tuyến thông qua tổ chức thi tìm 

hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp 

pháp luật qua điện thoại, mạng 

xã hội, Cổng/Trang thông tin 

điện tử...; 

- Tổ chức các hoạt động sinh 

hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt 

ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ 

lên lớp tại cơ sở giáo dục và các 

phong trào vận động cán bộ, 

công chức, viên chức, nhà giáo, 

người lao động, người học trong 

nhà trường tuân thủ, chấp hành 

pháp luật. Lồng ghép, phát huy 

vai trò hỗ trợ của các thiết chế 

thông tin tham gia PBGDPL 

trong nhà trường. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 

 

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

P.T 

ây là một trong những 

nội dung được Văn 

phòng Chính phủ điều chỉnh tại 

Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính (TTHC), cụ thể: 

- Về hình thức kiểm tra: (1) 

Kiểm tra định kỳ là việc kiểm tra 

theo kế hoạch thường xuyên 

hàng năm được cơ quan, người 

có thẩm quyền kiểm tra phê 

duyệt; (2) Kiểm tra đột xuất là 

việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ 

quan, người có thẩm quyền. 

- Về thẩm quyền kiểm tra: Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ kiểm tra việc thực 

hiện hoạt động kiểm soát TTHC 

của các Bộ, ngành, địa phương 

trên cả nước; Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan kiểm tra việc 

thực hiện hoạt động kiểm soát 

TTHC tại các vụ, cục, tổng cục, 

đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan; 

UBND tỉnh kiểm tra việc thực 

hiện hoạt động kiểm soát TTHC 

tại các sở, ban, ngành, UBND 

quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh và UBND xã, phường, 

thị trấn thuộc phạm vi quản lý. 

- Về cách thức kiểm tra: Việc 

kiểm tra được tiến hành theo hai 

cách thức sau: Kiểm tra trực tiếp 

là việc Đoàn kiểm tra làm việc 

Đ 
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trực tiếp với các tổ chức, cá nhân 

được kiểm tra; Kiểm tra gián tiếp 

là việc Đoàn kiểm tra nghiên cứu 

báo cáo, văn bản, tài liệu của tổ 

chức, cá nhân được kiểm tra. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/12/2017./. 
 

Quy định mới về chế độ, chính sách 

đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam 

Lệ Quỳnh

gày 06/10/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 112/2017/NĐ-CP quy định về 

chế độ, chính sách đối với thanh 

niên xung phong cơ sở ở miền 

Nam tham gia kháng chiến trong 

thời gian từ ngày 26/3/1965 đến 

ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ 

Quảng Trị đến Cà Mau, được 

hưởng kể từ ngày 20/11/2017. 

 Theo Nghị định, người được 

hưởng chế độ, chính sách trên 

phải đảm bảo các điều kiện: (1) 

Được huy động tham gia kháng 

chiến theo Nghị quyết Đại hội 

Đoàn Thanh niên nhân dân cách 

mạng miền Nam lần thứ nhất 

ngày 26/3/1965; (2) Tham gia tổ 

chức thanh niên xung phong cơ 

sở ở miền Nam do Đoàn Thanh 

niên nhân dân cách mạng miền 

Nam hoặc chính quyền cách 

mạng cấp khu, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã thành lập dưới các 

hình thức tổ chức như: Đại đội, 

trung đội, phân đội, tiểu đội, đội 

hoặc lấy tên đơn vị thanh niên 

xung phong gắn với địa danh, 

cấp hành chính; (3) Độ tuổi tham 

gia thanh niên xung phong cơ sở 

ở miền Nam từ 16 đến 30 tuổi. 

Trường hợp đặc biệt dưới 16 

tuổi, có sức khỏe tốt, tình nguyện 

gia nhập thanh niên xung phong 

cơ sở ở miền Nam và được các 

đơn vị thanh niên xung phong cơ 

sở chấp thuận nhưng không dưới 

14 tuổi; (4) Có thời gian hoạt 

động tại cơ sở (xã, ấp, liên xã, 

liên huyện) từ ngày 26/3/1965 

đến ngày 30/4/1975; (5) Phương 

thức hoạt động không tập trung; 

(6) Thực hiện một trong các 

nhiệm vụ sau: Làm giao liên dẫn 

đường, diệt ác ôn và chống tề; 

làm công tác địch vận, tổ chức 

hoạt động liên lạc với những 

người của cách mạng hoạt động 

trong tổ chức của địch; bảo vệ và 

chăm, nuôi cán bộ cách mạng; 

phá hủy cơ sở hạ tầng, phương 

tiện, thiết bị phục vụ chiến tranh 

của địch... 

Nghị định quy định thanh 

niên xung phong cơ sở ở miền 

Nam có đủ điều kiện trên được 

hưởng chế độ trợ cấp một lần, 

tính theo số năm thực tế tham gia 

thanh niên xung phong cơ sở. 

Trường hợp có thời gian tham 

N 
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gia thanh niên xung phong cơ sở 

ở các đợt khác nhau hoặc gián 

đoạn thì được cộng dồn để tính 

hưởng chế độ. Cụ thể, từ đủ 2 

năm trở xuống, mức trợ cấp một 

lần bằng 2.500.000 đồng; trên 2 

năm thì từ năm thứ 3 trở đi cứ 

mỗi năm được cộng thêm 

800.000 đồng. Khi tính thời gian 

thực hiện chế độ trợ cấp một lần, 

nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng 

trở lên được tính tròn một năm, 

dưới 6 tháng được tính nửa (1/2) 

năm. Trường hợp thanh niên 

xung phong cơ sở ở miền Nam 

có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên 

quan theo quy định nhưng không 

thể hiện cụ thể thời gian tham gia 

kháng chiến thì được hưởng mức 

2.500.000 đồng. Trường hợp 

thanh niên xung phong cơ sở ở 

miền Nam đã từ trần trước ngày 

20/11/2017 (ngày Nghị định này 

có hiệu lực) thì thân nhân của 

người từ trần được hưởng chế độ 

trợ cấp một lần bằng 3.600.000 

đồng. 

Đồng thời, Nghị định quy 

định thanh niên xung phong cơ 

sở ở miền Nam không còn khả 

năng lao động và sống cô đơn, 

không nơi nương tựa thì được 

xét trợ cấp hằng tháng mức 

540.000 đồng. Mức trợ cấp này 

sẽ được điều chỉnh tương ứng 

khi Chính phủ điều chỉnh mức 

trợ cấp hằng tháng đối với thanh 

niên xung phong hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến quy 

định tại Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ./. 

 

Chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

Quỳnh Nhi

ây là nội dung được quy 

định tại Thông tư số 

22/2017/TT-BTTTT ngày 

29/9/2017 của  Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mức giá 

cước tối đa và chính sách miễn, 

giảm giá cước nhận gửi hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính, 

chuyển trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích.  

Theo đó, có 02 đối tượng 

được miễn cước dịch vụ nhận 

gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ 

tục hành chính, gồm: Người hoạt 

động cách mạng trước ngày 

Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 và 

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Thông tư cũng quy định 8 

nhóm đối tượng được giảm 50% 

giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, 

chuyển trả kết quả thủ tục hành 

Đ 
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chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích, gồm: Anh hùng Lực 

lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng Lao động; Thương binh và 

người hưởng chính sách như 

Thương binh; Bệnh binh; Người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học; Người hoạt 

động cách mạng, hoạt động 

kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 

Vợ hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, 

bố đẻ của liệt sĩ; Người dân 

thuộc hộ nghèo theo quy định 

của Thủ tướng Chính phủ; 

Người dân ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2018./. 

 

22 tiêu chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với cơ quan hành chính Nhà nước 

Hoa Huệ

gày 10/10/2017, Bộ Nội 

vụ ban hành Quyết 

định số 2640/QĐ-BNV phê 

duyệt Đề án Đo lường sự hài 

lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính Nhà nước giai đoạn 2017 - 

2020. 

Theo đó, các yếu tố đo lường 

sự hài lòng của người dân, tổ 

chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản 

của quá trình cung ứng dịch vụ 

hành chính công với 22 tiêu chí, 

áp dụng đo lường sự hài lòng của 

người dân, tổ chức trong trường 

hợp giao dịch trực tiếp tại cơ 

quan hành chính/Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả như sau: 

(1) Tiếp cận dịch vụ hành 

chính công của Cơ quan hành 

chính nhà nước: Nơi ngồi chờ tại 

cơ quan giải quyết thủ tục hành 

chính/Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả có đủ chỗ ngồi; trang 

thiết bị phục vụ người dân, tổ 

chức tại cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính/Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả đầy đủ; trang 

thiết bị phục vụ người dân, tổ 

chức tại cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính/Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả hiện đại; 

trang thiết bị phục vụ người dân, 

tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ 

tục hành chính/Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả dễ sử dụng. 

(2) Thủ tục hành chính: Được 

niêm yết công khai đầy đủ; được 

niêm yết công khai chính xác; 

thành phần hồ sơ mà người dân, 

tổ chức phải nộp là đúng quy 

định; phí/lệ phí mà người dân, tổ 

chức phải nộp là đúng quy định; 

thời hạn giải quyết là đúng quy 

định. 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 06/2017 

 
25 

(3) Công chức trực tiếp giải 

quyết công việc: Có thái độ giao 

tiếp lịch sự; chú ý lắng nghe ý 

kiến của người dân/đại diện tổ 

chức; trả lời, giải đáp đầy đủ các 

ý kiến của người dân/đại diện 

tổ chức; hướng dẫn kê khai hồ sơ 

tận tình, chu đáo; hướng dẫn hồ 

sơ dễ hiểu; tuân thủ đúng quy 

định trong giải quyết công việc. 

(4) Kết quả cung ứng dịch vụ 

hành chính công: Đúng quy 

định; có thông tin đầy đủ; có 

thông tin chính xác. 

(5) Tiếp nhận, giải quyết góp 

ý, phản ánh, kiến nghị: Cơ quan 

giải quyết thủ tục hành chính/Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả có 

bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, 

phản ánh, kiến nghị; người dân, 

tổ chức thực hiện góp ý, phản 

ánh, kiến nghị dễ dàng; cơ quan 

giải quyết thủ tục hành 

chính/Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả tiếp nhận, xử lý các góp 

ý, phản ánh, kiến nghị tích cực; 

cơ quan giải quyết thủ tục hành 

chính/Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả có thông báo kết quả xử 

lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp 

thời. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 1383/QĐ-

BNV ngày 28/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề 

án Xây dựng phương pháp đo 

lường sự hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước./. 

 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân 

liên quan đến quản lý dân cư 

Kim Ngân 

gày 30/10/2017, Chính 

phủ ban hành Nghị 

quyết số 112/NQ-CP về việc đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy 

tờ công dân liên quan đến quản 

lý dân cư thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ 

Công an. Theo đó liên quan đến 

lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú 

thì: 

(1) Nhóm thủ tục đăng ký 

thường trú (thực hiện tại cấp 

huyện, cấp xã): 

- Bãi bỏ hình thức quản lý 

dân cư đăng ký thường trú bằng 

"Sổ hộ khẩu" và thay thế bằng 

hình thức quản lý thông qua mã 

số định danh cá nhân. Từ đó, bãi 

bỏ kết quả giải quyết thủ tục là 

"Sổ hộ khẩu" và thay thế bằng 

hình thức cập nhật thông tin trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

theo quy định. 

- Thay thế bản khai nhân 

khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi 

hộ khẩu nhân khẩu (HK02) bằng 

N 
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một biểu mẫu mới bao gồm nội 

dung về thay đổi về nơi đăng ký 

thường trú, nơi ở hiện nay và các 

thông tin về công dân có thay đổi 

so với thời điểm khai phiếu thu 

thập thông tin dân cư (nếu có), 

giảm tải các thông tin đã khai 

thác được trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư theo quy 

định. 

- Bỏ "Giấy chuyển hộ khẩu 

(HK07)". 

-  Bỏ giấy tờ chứng minh về 

mối quan hệ gia đình, giấy khai 

sinh đối với trẻ em đăng ký 

thường trú theo quy định. 

(2) Thủ tục đăng ký tạm trú 

tại Công an cấp xã: Bãi bỏ hình 

thức quản lý dân cư tạm trú bằng 

"Sổ tạm trú" và thay thế bằng 

hình thức quản lý thông qua mã 

số định danh cá nhân. Từ đó, bãi 

bỏ kết quả giải quyết thủ tục là 

"Sổ tạm trú" và thay thế bằng 

hình thức cập nhật thông tin trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

theo quy định. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi 

hành từ ngày ký ban hành./. 
 

H  trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

N.Q 

gày 30/10/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 1665/QĐ-TTg về 

việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

đến năm 2025”. 

Đối tượng áp dụng gồm: Học 

sinh, sinh viên đang học tại các 

đại học, học viện, trường đại 

học, trường cao đẳng, trường 

trung cấp, học sinh đang học tại 

các trường trung học phổ thông 

và các trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên 

trong toàn quốc; Cán bộ, giảng 

viên, giáo viên, người làm công 

tác hỗ trợ sinh viên trong các đại 

học, học viện, trường đại học, 

trường cao đẳng, trường trung 

cấp và giáo viên hướng nghiệp 

tại các trường trung học phổ 

thông và các trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên trong toàn quốc. 

Một trong những nhiệm vụ, 

giải pháp thực hiện Đề án là hỗ 

trợ đào tạo khởi nghiệp. Cụ thể, 

hình thành đội ngũ cán bộ làm 

công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, 

sinh viên khởi nghiệp tại các đại 

học, học viện, trường đại học, 

trường cao đẳng, trường trung 

cấp trong cả nước và tổ chức các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ đối với đội ngũ cán 

bộ này; khuyến khích các cá 

nhân có kiến thức, kinh nghiệm 

về khởi nghiệp tình nguyện tham 

N 
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gia công tác tư vấn, hỗ trợ học 

sinh, sinh viên tại các nhà 

trường. Bên cạnh đó, tổ chức đào 

tạo, tập huấn các kiến thức cơ 

bản về khởi nghiệp cho đội ngũ 

cán bộ, giáo viên hướng nghiệp 

tại các trường phổ thông và các 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên; biên 

soạn và ban hành bộ tài liệu cung 

cấp kiến thức, kỹ năng khởi 

nghiệp cho học sinh, sinh viên, 

tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ 

trợ học sinh, sinh viên khởi 

nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên 

hướng nghiệp. 

Đồng thời, tổ chức các khóa 

đào tạo, học tập, giao lưu, tọa 

đàm trao đổi kinh nghiệm quốc 

tế cho học sinh, sinh viên và đội 

ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp trong 

các nhà trường; khuyến khích 

các đại học, học viện, trường đại 

học, trường cao đẳng và trường 

trung cấp xây dựng các chuyên 

đề về khởi nghiệp và đưa vào 

chương trình đào tạo theo hướng 

bắt buộc hoặc tự chọn để phù 

hợp với thực tiễn; tăng cường tổ 

chức các hoạt động thực tập, trải 

nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều 

kiện cho học sinh, sinh viên 

được tiếp xúc với các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Nhiệm vụ, giải pháp khác của 

Đề án là hỗ trợ nguồn vốn cho 

các chương trình, dự án khởi 

nghiệp của học sinh, sinh viên. 

Cụ thể, các đại học, học viện, 

trường đại học, trường cao đẳng 

và trường trung cấp chủ động bố 

trí kinh phí từ các nguồn thu hợp 

pháp của nhà trường (bao gồm 

các nguồn chi thường xuyên, 

nguồn nghiên cứu khoa học sinh 

viên…) để hỗ trợ các hoạt động, 

các ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

của học sinh, sinh viên trong 

trường; Xây dựng Quỹ hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

tại các nhà trường từ nguồn kinh 

phí xã hội hóa; hỗ trợ tìm kiếm 

nguồn kinh phí, kết nối, thu hút 

đầu tư từ các cá nhân, tổ chức 

đối với các dự án được hình 

thành từ các ý tưởng khởi nghiệp 

của học sinh, sinh viên…/. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

ỏi: Con tôi là người 

dân tộc Kinh, có hộ 

khẩu thường trú tại xã đặc biệt 

khó khăn (xã Hiếu, huyện Kon 

Plong, tỉnh Kon Tum) và đang 

theo học tại trường Đại học Giao 

thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh. Đề 

nghị cho biết con tôi có được 

hưởng chế độ miễn, giảm học phí 

H 
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không? (Ông Phan Thanh H, 

huyện Kon Plong). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Xã Hiếu, huyện Kon Plong, 

tỉnh Kon Tum là xã đặc biệt 

khó khăn theo quy định tại 

Quyết định số 900/QĐ-TTg 

ngày 20/6/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh 

sách xã đặc biệt khó khăn, xã 

biên giới, xã an toàn khu vào 

diện đầu tư của Chương trình 

135 giai đoạn 2017 - 2020. 

Nghị định số 86/2015/NĐ-

CP ngày 02/10/2015 của 

Chính phủ quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống 

quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập từ năm học 2015 - 

2016 đến năm học 2020 - 2021 

quy định: 

- Khoản 11 Điều 7 quy 

định, học sinh, sinh viên người 

dân tộc thiểu số rất ít người ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn hoặc đặc biệt 

khó khăn theo quy định của cơ 

quan có thẩm quyền thuộc đối 

tượng miễn học phí. 

- Điểm c khoản 1 Điều 8 

quy định, trẻ em học mẫu giáo 

và học sinh, sinh viên là người 

dân tộc thiểu số (không phải là 

dân tộc thiểu số rất ít người) ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn theo quy định 

của cơ quan có thẩm quyền được 

giảm 70% học phí. 

Đối chiếu với các quy định trên 

thì trường hợp của con ông không 

thuộc diện được miễn, giảm học 

phí./. 

 

 


