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Đa dạng các hình thức phổ biến pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng 

Đỗ Văn Nhân

ội phạm tham nhũng 

hiện nay đang diễn biến 

phức tạp, đã và đang làm mất 

niềm tin của Nhân dân vào 

Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng 

trực tiếp tới sự tồn vong của 

chế độ. Do tính chất nguy hiểm 

và phức tạp của tội phạm tham 

nhũng, Đảng và Nhà nước đã 

xác định phòng, chống tham 

nhũng (PCTN) là trách nhiệm 

của cả hệ thống chính trị và 

mọi người dân. Vì thế, công tác 

PCTN đang được Đảng, Nhà 

nước đẩy mạnh và mở rộng; 

tăng cường sử dụng những biện 

pháp xử lý nhằm ngăn chặn và 

đẩy lùi tham nhũng như áp 

dụng hình thức kỷ luật, xử lý 

hành chính, điều tra, truy tố, xét 

xử nhiều cán bộ nhà nước có 

hành vi liên quan đến tham 

nhũng. Bên cạnh đó, một trong 

những nội dung quan trọng 

phải thực hiện thường xuyên đó 

là đa dạng hóa các hình thức 

phổ biến để đưa pháp luật 

PCTN vào cuộc sống nhằm góp 

phần ngăn chặn và đẩy lùi các 

hành vi tham nhũng.  

Trước hết, cần tích cực phổ 

biến pháp luật về PCTN thông 

qua các ấn phẩm báo chí. Bởi 

vì, báo chí hiện nay có vai trò 

rất quan trọng trong cuộc đấu 

tranh chống tham nhũng. Hình 

thức này rất hiệu quả như phổ 

biến thông tin một cách chính 

xác, khách quan, công bằng, 

nâng cao nhận thức, ý thức của 

mọi người dân trong đấu tranh 

PCTN. Các ấn phẩm báo chí 

như sách, báo in, tạp chí, bản 

thông tin, tập san, tranh ảnh, 

pa-nô, áp phích cổ động… giúp 

người đọc có cái nhìn rõ nét 

hơn về công tác PCTN để mọi 

người dễ tiếp cận, ghi nhớ được 

những nội dung mà ấn phẩm 

cần chuyển tải.  

Mặt khác, đẩy mạnh phổ 

biến pháp luật thông qua Đài 

phát thanh và truyền hình, với 

hình thức này mức độ tuyên 

truyền rất rộng, từ thành thị cho 

đến miền núi, hải đảo.... Ưu 

điểm của hình thức này là 

chuyển tải hình ảnh sống động, 

chân thực, nhất là thông tin 

nhanh chóng, kịp thời. Ngoài 

ra, cần phải thực hiện tốt các 

hình thức phổ biến khác như 

thông qua các trang tin điện tử, 

thông qua việc xét xử lưu động 

các vụ án tham nhũng… nhằm 

góp phần nâng cao nhận thức 

T 
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của người dân cùng chung tay 

ngăn chặn và đẩy lùi tham 

nhũng. 

Một trong những hình thức 

phổ biến hiệu quả hiện nay cần 

phải áp dụng, đó là phổ biến 

pháp luật PCTN thông qua 

mạng xã hội, đây là hình thức 

mới, các tin tức có thể chia sẻ, 

lưu truyền nhanh chóng, vì 

người đọc, người xem có thể 

cho ý kiến hoặc thảo luận với 

nhau, thu hút đông đảo các 

chuyên gia, luật sư, các luật 

gia… tham gia với các bài viết, 

ý kiến đầy trách nhiệm để góp 

thêm tiếng nói mạnh mẽ, thiết 

thực, hiệu quả trong công tác 

PCTN. Vì đây là hình thức 

tuyên truyền không phải ai 

cũng có thể tiếp cận, đồng thời, 

cách thức sử dụng, chọn lọc 

thông tin cũng không phải đơn 

giản, do đó, khi áp dụng hình 

thức tuyên truyền này, cần phải 

có định hướng cụ thể để đối 

tượng tuyên truyền có sự tiếp 

cận, chia sẻ các thông tin một 

cách chính thống.  

Đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền pháp luật về 

PCTN có nhiều ưu điểm đó là 

đáp ứng nhu cầu của nhiều đối 

tượng được phổ biến; giúp đối 

tượng được phổ biến có thể tiếp 

cận kịp thời, nhanh chóng các 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về PCTN, nhất là 

thông tin việc xét xử các vụ án 

tham nhũng nhằm góp phần 

giáo dục, răn đe và ngăn ngừa 

hành vi tham nhũng./. 

 

Có giải pháp phòng ngừa tình trạng "tự dưng...phạm pháp" 

Phạm Văn Chung 

ó thể nói, hiện nay ở bất 

cứ ngành, lĩnh vực nào 

cứ đụng đến là đều phát hiện vi 

phạm pháp luật ở những mức 

độ khác nhau. Nếu tình trạng 

này cứ tiếp diễn thì sẽ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sự 

phát triển của đất nước, nguy 

hiểm hơn đó là chúng ta có 

nguy cơ mất rất nhiều cán bộ, 

công chức. Hành vi vi phạm mà 

chúng tôi muốn nói đến ở đây 

là vô ý vì quá tự tin hay hội 

chứng đám đông, bắt chước 

một cách vô thức có chủ định. 

Đó có thể nhiều trường hợp 

người vi phạm đã có kinh 

nghiệm lâu năm trong công tác 

chuyên môn được giao, luôn 

đinh ninh rằng việc mình làm là 

đúng nhưng khi cơ quan chức 

năng viện dẫn, áp dụng các quy 

định pháp luật thì mới biết 

mình sai. Hoặc trường hợp hội 

C 
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chứng đám đông với suy nghĩ 

là người ta làm được, mình làm 

được, họ làm không sao chắc 

mình cũng vậy. Đó là tình trạng 

biết có thể như vậy là sai nhưng 

mọi người đều làm, cơ quan, tổ 

chức khác cũng làm nên làm 

theo và cuối cùng là tất cả đều 

vi phạm, bị xử lý. 

Các hành vi vi phạm pháp 

luật, nhất là trong quản lý kinh 

tế - xã hội, nhiều khi người 

thực hiện hành vi vi phạm 

không biết, thậm chí không thể 

biết mình đã làm sai. Cứ như 

vậy, các hành vi vi phạm cứ nối 

tiếp xảy ra và cho đến khi bị cơ 

quan chức năng phát hiện. 

Nguyên nhân một phần là do hệ 

thống văn bản pháp luật của 

nước ta khá phức tạp, lại chưa 

hoàn chỉnh, thường xuyên thay 

đổi, vì vậy nếu các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân không cập nhật 

kịp thời sẽ dễ dẫn đến sai 

phạm. Bên cạnh đó, khả năng 

và trình độ xây dựng, ban hành 

văn bản pháp luật nước ta còn 

hạn chế, vì thế mà rất nhiều 

trường hợp các cơ quan, tổ 

chức tranh cãi nhau về một vấn 

đề nhưng không đi đến cách 

hiểu, áp dụng thống nhất nên 

mỗi cơ quan hiểu và thực hiện 

một kiểu khác nhau. Rất nhiều 

vấn đề tranh cãi nhiều năm vẫn 

chưa đưa ra được kết quả cuối 

cùng nên đã ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân, tổ chức gây bức xúc 

trong nhân dân.   

Ngoài ra, ở nước ta ngoài áp 

dụng quy định pháp luật còn áp 

dụng quy định của "điều lệ" của 

các cơ quan, tổ chức chính trị - 

xã hội liên quan nên lại càng 

thêm rối rắm. Điển hình cho 

trường hợp này là tình trạng 

cán bộ, công chức sinh con thứ 

3. Theo quy định của pháp luật 

hiện hành không có bất cứ quy 

định nào yêu cầu phải xử lý kỷ 

luật đối với hành vi sinh con 

thứ 3, tuy nhiên điều lệ, nội 

quy, quy chế của một số cơ 

quan, tổ chức là đưa ra quy 

định về xử lý kỷ luật. Từ đó mà 

dẫn đến tình trạng một nơi áp 

dụng một kiểu, nơi thì xử lý, 

nơi thì không, khá lộn xộn, 

phức tạp.  

Làm sao ngăn chặn được 

tình trạng "tự nhiên...vướng 

phải luật" là rất quan trọng 

trong giai đoạn hiện nay. Do 

đó, các cơ quan chức năng có 

thẩm quyền và cả hệ thống 

chính trị cần vào cuộc tăng 

cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến các quy định pháp luật 

cho mọi tầng lớp nhân dân, 

đồng thời các cơ quan chức 

năng theo ngành, lĩnh vực mình 

cần tăng cường tập huấn, 
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hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ, phổ biến kinh 

nghiệm, cách làm hay cho 

những người liên quan, có như 

vậy mới hạn chế được tình 

trạng "vô tình vướng luật", 

"bỗng dưng phạm pháp" đang 

diễn ra ngày càng nghiêm trọng 

và khá phổ biến hiện nay./. 

 

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật 

từ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

Hoa Huệ

ùng với phổ biến pháp 

luật trực tiếp, cung cấp 

tài liệu pháp luật, phổ biến 

pháp luật thông qua các phương 

tiện thông tin đại chúng... thì tổ 

chức thi tìm hiểu pháp luật là 

một trong những hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật mang 

lại hiệu quả cao. 

Theo đó, trong những năm 

qua đã diễn ra nhiều cuộc thi 

tìm hiểu pháp luật, như: cuộc 

thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp 

luật về phòng, chống tham 

nhũng; cuộc thi viết tìm hiểu 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2013... Các cuộc thi này được 

tổ chức dưới hình thức video 

clip tiểu phẩm, viết tự luận và 

đã nhận được sự quan tâm, 

tham gia hưởng ứng nhiệt tình, 

tích cực của các cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, học sinh, 

sinh viên và các tầng lớp nhân 

dân. Qua cuộc thi đã phổ biến 

sâu rộng tinh thần, nội dung và 

ý nghĩa của các văn bản quy 

phạm pháp luật quan trọng, liên 

quan chặt chẽ đến tình hình 

chính trị, phát triển kinh tế - xã 

hội cũng như các cơ chế, chính 

sách liên quan trực tiếp đến đời 

sống, sinh hoạt của nhân dân 

như Hiến pháp năm 2013, Luật 

phòng, chống tham nhũng..., 

qua đó nâng cao hiểu biết, ý 

thức tôn trọng, chấp hành, bảo 

vệ Hiến pháp và pháp luật, góp 

phần bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn xã hội. 

Đồng thời, trong giai đoạn 

hiện nay, khi mà công nghệ 

thông tin bùng nổ thì các cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật được tổ 

chức dưới hình thức trắc 

nghiệm trực tuyến cũng từng 

bước được hình thành và phát 

triển, đã và đang đóng vai trò 

quan trọng là một hình thức 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

hiệu quả. Ưu điểm của cuộc thi 

tìm hiểu pháp luật theo hình 

thức này là tiện lợi, có thể thi ở 

mọi lúc, mọi nơi, không hạn 

C 
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chế về thời gian và đối tượng 

dự thi, tiết kiệm được chi phí tổ 

chức... 

Trong thời gian tới, để phát 

huy hơn nữa hiệu quả phổ biến, 

giáo dục pháp luật mà các cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật nói 

chung, cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến nói riêng mang 

lại, cần chú ý đến một số vấn 

đề sau: 

Một là, huy động tối đa sự 

tham gia của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên và các 

tầng lớp nhân dân. Không chỉ 

cán bộ, nhân dân đang sinh 

sống, học tập và làm việc trên 

địa bàn tổ chức thi mà còn thu 

hút sự tham gia của các đối 

tượng khác ngoài địa bàn với 

phương châm "không được giải 

cũng được luật" để mọi người 

có thể thỏa sức tìm hiểu, nghiên 

cứu, khám phá kiến thức pháp 

luật.  

Hai là, đa dạng hóa nội dung 

cuộc thi, trong đó tập trung vào 

các lĩnh vực gần gũi, thiết thực 

với đời sống người dân, như: 

dân sự, hôn nhân gia đình, đất 

đai, giao thông đường bộ, 

phòng, chống ma túy, phòng, 

chống bạo lực gia đình, bình 

đẳng giới, hộ tịch, hộ khẩu… 

Theo đó, tùy vào điều kiện, tình 

hình kinh tế - xã hội của địa 

phương, theo các sự kiện chính 

trị quan trọng của đất nước để 

đưa ra các nội dung thi tương 

ứng, phù hợp. Ví dụ: Trước 

thời điểm diễn ra bầu cử đại 

biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân các cấp nên chú trọng các 

nội dung về Luật bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân; hoặc sau các kỳ 

họp của Quốc hội, nên tập 

trung vào các Luật mới để các 

nội dung này nhanh chóng đi 

vào cuộc sống...  

Ba là, đẩy mạnh công tác 

vận động, tuyên truyền, triển 

khai sâu rộng cuộc thi đến từng 

cơ quan, đơn vị, cá nhân bằng 

nhiều hình thức, như: gửi văn 

bản trực tiếp, thông qua hòm 

thư trao đổi nội bộ, qua 

Cổng/Trang Thông tin điện tử 

hay mạng xã hội một cách 

thường xuyên, liên tục./. 

 

Phê duyệt Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020" 

Kim Ngân 

hằm giữ gìn và khai 

thác tốt tài nguyên du 

lịch tự nhiên và nhân văn, xây 

dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ N 
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du lịch đa dạng, có chất lượng 

đáp ứng nhu cầu du khách 

trong nước và quốc tế, ngày 

28/12/2016, UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 1607/QĐ-

UBND về phê duyệt Đề án 

"Phát triển du lịch tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020". 

Quyết định đề ra 07 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp sau: (1) 

Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của các cấp, các ngành về 

vai trò phát triển du lịch trong 

phát triển kinh tế - xã hội; (2) 

Nâng cao hiệu quả công tác quy 

hoạch, quản lý quy hoạch du 

lịch; (3) Đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng du lịch; (4) Phát triển 

sản phẩm, thị trường du lịch; 

(5) Quảng bá, xúc tiến du lịch 

và liên kết hợp tác; (6) Đào tạo 

nguồn nhân lực du lịch; (7) 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước và đảm bảo môi trường 

du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch là cơ quan đầu mối theo 

dõi, đôn đốc và tham mưu 

UBND tỉnh triển khai có hiệu 

quả Đề án; xây dựng kế hoạch 

chi tiết triển khai thực hiện Đề 

án; các sở, ban, ngành, đơn vị 

liên quan và UBND các huyện, 

thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, 

chương trình cụ thể triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả Đề án./.

 

UBND tỉnh ban hành Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, 

hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ 

Như Oanh 

gày 30/12/2016, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 59/2016/QĐ-UBND về 

Đề án tổ chức, xây dựng, huấn 

luyện, hoạt động và chế độ, 

chính sách đối với dân quân tự 

vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2017 - 

2020. 

Theo đó, công tác đào tạo, 

giáo dục chính trị, pháp luật, 

huấn luyện quân sự gồm: đào 

tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự 

cấp xã; bồi dưỡng, tập huấn cán 

bộ; giáo dục chính trị, pháp 

luật, huấn luyện quân sự cho 

chiến sỹ DQTV; đảm bảo chế 

độ, chính sách; chế độ phụ cấp 

trách nhiệm quản lý, chỉ huy 

đơn vị DQTV; chế độ, chính 

sách đối với Chỉ huy phó Ban 

chỉ huy quân sự cấp xã, thôn 

đội trưởng và DQTV; chế độ 

phụ cấp thâm niên; chế độ phụ 

cấp đặc thù quốc phòng, quân 

sự; chế độ trong tập huấn cán 

bộ DQTV và các chế độ khác. 

N 
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Đề án nhằm mục tiêu xây 

dựng tỷ lệ đảng viên trong lực 

lượng DQTV, trong đó: đảng 

viên trong dân quân đạt 20% 

trở lên, đoàn viên trong dân 

quân đạt 60% trở lên; đảng viên 

trong tự vệ đạt 52,48% trở lên, 

đoàn viên trong lực lượng tự vệ 

57,52% trở lên. Củng cố, kiện 

toàn đội ngũ cán bộ Ban chỉ 

huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ 

chức và cán bộ chỉ huy đơn vị 

DQTV các cấp đúng quy định 

của Chính phủ và Bộ Quốc 

phòng. Phấn đấu có 100% thôn 

đội trưởng, trung đội trưởng 

dân quân cơ động, tiểu đội 

trưởng dân quân cơ động, tiểu 

đội trưởng dân quân thường 

trực là đảng viên 100% Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp 

xã đạt trình độ Trung cấp trở 

lên, trong đó 35% đạt trình độ 

Cao đẳng, Đại học trở lên; 80% 

Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân 

sự cấp xã đạt trình độ Trung 

cấp trở lên, trong đó 35% đạt 

trình độ Cao đẳng, Đại học trở 

lên; sắp xếp 80% Chỉ huy 

trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ 

huy quân sự xã được đào tạo 

theo quy định. Tổ chức huấn 

luyện 100% cơ sở DQTV, quân 

số huấn luyện đạt 90% trở lên 

so với tổng số lực lượng 

DQTV, kết quả huấn luyện 

100% đạt yêu cầu (trong đó 

65% khá, giỏi trở lên)./. 
 

Triển khai thực hiện quy định về đăng ký 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

Hải Hà

gày 12/12/2016, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 3064/UBND-NC về việc 

triển khai thực hiện Thông tư 

liên tịch số 09/2016/TTLT-

BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 

của Bộ Tư pháp, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng 

dẫn việc đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu: 

- Sở Tư pháp: Phổ biến pháp 

luật về đăng ký giao dịch bảo 

đảm cho các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn; tăng cường chỉ 

đạo, kiểm tra về công chứng, 

chứng thực trong các hợp đồng 

giao dịch bảo đảm; kiểm tra 

định kỳ hoặc đột xuất đối với 

các Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất về kết quả thực 

hiện đăng ký, cung cấp thông 

tin về thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất; rà 

soát quy chế phối hợp quản lý 

nhà nước trong công tác đăng 

ký giao dịch bảo đảm...; 

N 
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- Sở Tài nguyên và Môi 

trường: Phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố kiện toàn 

tổ chức bộ máy Văn phòng 

đăng ký đất đai theo quy định; 

thực hiện công khai thông tin 

giao dịch bảo đảm, tình trạng 

pháp lý của tài sản bảo đảm, chỉ 

đạo, hướng dẫn các Văn phòng 

đăng ký đất đai gửi thông tin về 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

để đăng trên website của Sở về 

việc chủ đầu tư đã thế chấp dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà 

ở hình thành trong tương lai sau 

khi Văn phòng đăng ký đất đai 

thực hiện đăng ký thế chấp dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà 

ở hình thành trong tương lai 

của chủ đầu tư; 

- UBND các huyện, thành 

phố: Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan kiện toàn tổ 

chức, bộ máy Văn phòng đăng 

ký đất đai theo quy định; chỉ 

đạo thực hiện việc đăng ký giao 

dịch bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn theo đúng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BTP-BTNMT; 

đầu tư trang bị cơ sở vật chất, 

phương tiện cho Văn phòng 

đăng ký đất đai để thực hiện 

việc đăng ký giao dịch bảo 

đảm./. 

 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về thi đua, khen thưởng giai đoạn 2017 - 2020 

P.T 

hằm tuyên truyền, phổ 

biến sâu rộng chủ 

trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng (TĐKT); 

nâng cao nhận thức, vai trò, 

trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên, công chức và Nhân dân 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác TĐKT, ngày 

06/12/2016, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 3017/KH-

UBND tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về TĐKT giai đoạn 

2017 - 2020. Theo đó: 

- Về nội dung tuyên truyền, 

phổ biến: Chỉ thị số 34-CT/TW 

ngày 07/4/2014 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục đổi mới công tác 

TĐKT; Luật TĐKT năm 2003 

(sửa đổi, bổ sung năm 2005, 

năm 2013) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về TĐKT; hướng 

dẫn cách thức tổ chức phát 

động các phong trào thi đua, 

công tác khen thưởng ở cơ 

quan, đơn vị, địa phương; cách 

thức tổ chức trao tặng và đón 

N 
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nhận các hình thức khen 

thưởng; công tác phát hiện, bồi 

dưỡng, nhân rộng các gương 

điển hình tiên tiến, các mô 

hình, cách làm sáng tạo, biểu 

dương gương người tốt, việc tốt 

trong các phong trào thi đua 

yêu nước trên các lĩnh vực; 

công tác tổ chức hoạt động của 

các Khối thi đua trên địa bàn 

tỉnh; một số vấn đề cần lưu ý về 

quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị 

khen thưởng; thảo luận và giải 

đáp các vấn đề còn vướng mắc 

tại cơ sở; 

- Về hình thức tuyên truyền, 

phổ biến: Tổ chức hội nghị 

tuyên truyền; thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng 

(như báo viết, phát thanh - 

truyền hình và các phương tiện 

khác) để tuyên truyền, phổ biến 

các nhân tố mới, điển hình tiên 

tiến trong phong trào thi đua 

yêu nước; xây dựng pa nô, 

băng rôn, tờ rơi, tài liệu tuyên 

truyền với nội dung thiết thực 

ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với 

các đối tượng; tổ chức Hội thi 

cán bộ làm công tác TĐKT giỏi 

các cấp năm 2017; 

- Về đối tượng tuyên truyền, 

phổ biến: Cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

 

Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn đối với các sản phẩm hàng 

hóa có lợi thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2025 

Hoa Huệ 

gày 06/12/2016, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 1478/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Kế hoạch xây 

dựng cánh đồng lớn đối với các 

sản phẩm hàng hóa có lợi thế 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2016 - 2025 nhằm hỗ trợ 

và khuyến khích các doanh 

nghiệp, tổ chức đại diện của 

nông dân, nông dân liên kết sản 

xuất gắn với chế biến và tiêu 

thụ nông sản thuộc các phương 

án hoặc dự án cánh đồng lớn; 

thực hiện đồng bộ quy trình kỹ 

thuật tiên tiến từ khâu giống, 

làm đất, chăm sóc, quản lý đến 

khâu thu hoạch; hình thành 

vùng sản xuất tập trung. 

Theo đó, đối tượng tham gia 

cánh đồng lớn là doanh nghiệp 

có hợp đồng hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với chế biến và 

tiêu thụ nông sản, xây dựng 

cánh đồng lớn với hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ gia 

đình, cá nhân, trang trại; tổ 

chức đại diện của nông dân có 

hợp đồng hợp tác, liên kết sản 

xuất gắn với chế biến và tiêu 

N 
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thụ nông sản, xây dựng cánh 

đồng lớn với doanh nghiệp 

hoặc nông dân; nông dân tham 

gia hợp đồng hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với chế biến và 

tiêu thụ nông sản, xây dựng 

cánh đồng lớn với doanh 

nghiệp hoặc tổ chức đại diện 

của nông dân. 

Nội dung triển khai thực 

hiện bao gồm: cánh đồng lớn 

sản xuất lúa; cánh đồng lớn sản 

xuất sắn; cánh đồng lớn sản 

xuất rau, củ quả; cánh đồng lớn 

sản xuất mía; cánh đồng lớn 

sản xuất cà phê vối; cánh đồng 

lớn sản xuất cà phê chè; cánh 

đồng lớn sản xuất cao su. 

Để triển khai đạt hiệu quả 

các nội dung, Kế hoạch đề ra 

05 nhóm giải pháp thực hiện 

như sau: thông tin tuyên truyền; 

tổ chức sản xuất; áp dụng tiến 

bộ kỹ thuật, công nghệ; thu hút 

đầu tư và thị trường; cơ chế, 

chính sách./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và 

cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên 

Lệ Quỳnh 

gày 04/01/2017, UBND 

tỉnh ban hành Văn bản 

số 12/UBND-KGVX về việc 

thực hiện rà soát, chấn chỉnh 

việc học, thi, cấp chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học cho giáo 

viên. Tại Văn bản này, UBND 

tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan triển 

khai một số nội dung liên quan 

như: 

Tuyên truyền, phổ biến đến 

toàn thể giáo viên nội dung 

Công văn số 521/BGDĐT-

NGCBQLCSGD ngày 

03/02/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai thực 

hiện mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông để 

giáo viên hiểu rõ việc chuyển 

từ ngạch sang hạng chức danh 

nghề nghiệp chưa yêu cầu ngay 

giáo viên phải đạt trình độ 

ngoại ngữ, tin học theo quy 

định tại các Thông tư liên tịch 

số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo 

viên. 

Tại thời điểm này, chỉ những 

giáo viên có nhu cầu thi/xét 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp thì mới cần phải bảo 

N 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=521/BGD%C4%90T-NGCBQLCSGD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=521/BGD%C4%90T-NGCBQLCSGD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2015/TTLT-BGD%C4%90T-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2015/TTLT-BGD%C4%90T-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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đảm có đủ trình độ/chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học theo quy 

định. Không được bắt buộc tất 

cả các giáo viên khi chuyển từ 

ngạch sang hạng chức danh 

nghề nghiệp phải có trình 

độ/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 

ngay theo quy định của tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

Tăng cường công tác quản 

lý, thanh tra, kiểm tra đối với 

các đơn vị tổ chức dạy, thi, cấp 

chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 

trên địa bàn, bảo đảm đúng quy 

định của pháp luật. Có biện 

pháp xử lý kịp thời những tổ 

chức, cá nhân vi phạm pháp 

luật trong việc tổ chức học, thi 

và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin 

học cũng như tổ chức dạy học 

không bảo đảm chất lượng./. 

 

Phương án phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh 

giai đoạn 2016 - 2020 

N.Q 

gày 30/12/2016, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 1637/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Phương án 

phòng cháy chữa cháy rừng 

(PCCCR) tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2016 - 2020.  

Mục tiêu của phương án 

nhằm nâng cao khả năng kiểm 

soát cháy rừng và hiệu lực của 

công tác PCCCR, chủ động 

trong công tác PCCCR đối với 

Ban chỉ huy các cấp và các đơn 

vị chủ rừng, hạn chế các vụ 

cháy rừng và thiệt hại do cháy 

rừng gây ra. Tập trung bảo vệ 

an toàn trước nạn lửa rừng đối 

với các khu rừng đặc dụng, 

rừng biên giới, rừng tự nhiên 

còn giàu tài nguyên, các khu 

rừng phòng hộ, khu vực rừng 

thông, rừng khộp và rừng trồng 

các loại, góp phần bảo vệ phát 

triển bền vững tài nguyên rừng. 

Về phạm vi thực hiện trên 

địa bàn toàn tỉnh, trong đó xác 

định khu vực trọng điểm và 

diện tích rừng dễ cháy, gồm: 

khu vực 1, có nguy cơ cháy 

rừng rất cao, gồm các huyện 

Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H'Drai 

với diện tích rừng 90.423,3 ha 

(40.480,4 ha rừng  trồng; 

49.943 ha rừng tự nhiên); khu 

vực 2, có nguy cơ cháy rừng 

cao, gồm các huyện Đăk Hà, 

Kon Rẫy và thành phố Kon 

Tum với diện tích rừng 

14.932,2 ha (6.651,3 ha rừng 

trồng, 8.280,9 ha rừng tự 

nhiên); khu vực 3, có nguy cơ 

cháy rừng trung bình, gồm các 

huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông, 

Kon Plong với diện tích rừng 

N 
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55.406,5 ha (9.769,1 ha rừng 

trồng, 45.637,4 ha rừng tự 

nhiên). 

Tổng nhu cầu kinh phí của 

phương án hơn 246 tỷ đồng. 

Hiệu quả của phương án đó là 

bảo vệ được diện tích rừng hiện 

có, hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại do cháy rừng gây ra, 

tác động tích cực và góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian 

đến; nâng cao năng lực PCCCR 

về chỉ đạo, chỉ huy, trình độ 

chuyên môn; đồng thời nâng 

cao nhận thức của cộng đồng 

dân cư ở các thôn, làng và 

chính quyền cơ sở thông qua 

các hoạt động tuyên truyền, tập 

huấn; xây dựng được quy chế 

phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, 

các ngành góp phần thực hiện 

có hiệu quả công tác PCCCR; 

xây dựng được lực lượng 

PCCCR từ cơ sở để làm nòng 

cốt, phối hợp với các lực lượng 

trên địa bàn tham gia chữa cháy 

rừng khi xảy ra; sử dụng hợp lý 

và hiệu quả nguồn kinh phí đầu 

tư cho công tác PCCCR; phân 

định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ 

của chủ rừng, thôn, làng, chính 

quyền địa phương, cơ quan 

chức năng trong PCCCR; đưa 

công tác PCCCR vào nề nếp ở 

các cấp, các ngành, các tổ chức 

chính trị - xã hội, chủ rừng, 

cộng đồng dân cư thôn làng 

nhằm phát huy sức mạnh của 

toàn xã hội để từng bước thực 

hiện xã hội hóa công tác 

PCCCR. 

UBND tỉnh giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

tổ chức hướng dẫn cụ thể các 

đơn vị, địa phương, các đơn vị 

chủ rừng tổ chức triển khai 

thực hiện Phương án; tham 

mưu sơ kết, tổng kết việc triển 

khai thực hiện theo quy định./. 
 

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới   

Như Oanh 

gày 30/12/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về 

việc đẩy mạnh thực hiện hiệu 

quả, bền vững Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (NTM) giai 

đoạn 2016 - 2020. Theo đó, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 

các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương khẩn trương tập trung chỉ 

đạo thực hiện một số nội dung 

trọng tâm sau: 

1. Nâng cao hơn nữa nhận 

thức vai trò, trách nhiệm của 

N 
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cấp ủy, chính quyền các cấp và 

hệ thống chính trị trong xây 

dựng NTM. Đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động để tiếp tục 

triển khai sâu rộng và thiết thực 

Phong trào thi đua "Cả nước 

chung sức xây dựng NTM". 

2. Rà soát lại tất cả các cơ 

chế, chính sách để thực hiện 

Chương trình hiệu quả; có các 

cơ chế thích hợp và đủ mạnh để 

khuyến khích việc ứng dụng 

khoa học - công nghệ, huy 

động nguồn lực, thu hút doanh 

nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư 

vào địa bàn nông thôn, phát 

triển sản xuất kinh doanh trong 

nông nghiệp, công nghiệp, dịch 

vụ. 

3. Chỉ đạo thực hiện phát 

triển sản xuất nông nghiệp, cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp gắn 

với xây dựng NTM và quá trình 

đô thị hóa một cách hợp lý, phù 

hợp với tình hình thực tiễn từng 

vùng, miền. 

4. Đối với việc thực hiện Bộ 

tiêu chí NTM, từng địa phương 

phải xác định rõ tiêu chí trọng 

tâm để tập trung chỉ đạo; xây 

dựng mô hình NTM kiểu mẫu 

gắn liền với đô thị văn minh. 

Nghiêm túc công nhận xã, 

huyện đạt chuẩn NTM, đảm 

bảo chất lượng, thực chất, 

không chạy theo thành tích. 

Đối với các xã, huyện đã đạt 

chuẩn NTM, cần tập trung rà 

soát, nâng cao chất lượng các 

tiêu chí để tiếp tục phấn đấu 

xây dựng NTM kiểu mẫu. 

5. Tiếp tục đa dạng hóa các 

nguồn vốn để thực hiện 

Chương trình, gắn kết chặt chẽ 

giữa Chương trình với Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững và các Chương 

trình mục tiêu, các dự án hỗ trợ 

khác; huy động vốn đầu tư của 

doanh nghiệp đối với các công 

trình có khả năng thu hồi vốn 

trực tiếp; tăng cường các hình 

thức hợp tác công tư và xã hội 

hóa để thu hút đầu tư vào bảo 

vệ và xử lý môi trường, giao 

thông nông thôn, hạ tầng 

thương mại, cung cấp nước 

sạch, dịch vụ văn hóa - thể 

thao; công khai các khoản đóng 

góp của dân, theo nguyên tắc tự 

nguyện và do Hội đồng nhân 

dân cấp xã thông qua. 

6. Củng cố, kiện toàn hệ 

thống chính trị, nâng cao nhận 

thức và chất lượng của các cấp 

ủy Đảng, chính quyền cấp xã 

và đội ngũ cán bộ, công chức 

làm công tác xây dựng NTM. 

7. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát trong xây dựng NTM; 

tiếp tục phát huy vai trò giám 

sát và phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội và cộng đồng dân cư 
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đối với xây dựng NTM. Định 

kỳ, tổ chức điều tra về sự hài 

lòng của người dân đối với tiến 

độ và kết quả thực hiện xây 

dựng NTM. 

8. Các Bộ, ngành, địa 

phương rà soát, xác định chính 

xác số nợ đọng xây dựng cơ 

bản của Chương trình; ưu tiên 

bố trí vốn thanh toán nợ đọng 

trước khi bố trí vốn cho các dự 

án khởi công mới; xây dựng kế 

hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm 

trước năm 2019, không để phát 

sinh nợ đọng xây dựng cơ bản 

mới.../.

 

Bổ sung một số đối tượng được miễn phí cấp lý lịch tư pháp 

Quỳnh Nhi 

ây là nội dung được 

quy định tại Thông tư 

số 244/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính 

về mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp (LLTP). 

Theo đó, bên cạnh người 

thuộc hộ nghèo và người cư trú 

tại xã đặc biệt khó khăn theo 

quy định của pháp luật; Thông 

tư số 244/2016/TT-BTC bổ 

sung thêm các đối tượng được 

miễn phí khi yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP gồm: Trẻ em theo quy 

định tại Luật bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em, người cao 

tuổi theo quy định tại Luật 

người cao tuổi, người khuyết 

tật theo quy định tại Luật người 

khuyết tật, đồng bào dân tộc 

thiểu số ở các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, xã biên giới, xã an toàn 

khu theo quy định của pháp 

luật.  

Ngoài ra, Thông tư cũng quy 

định mức thu cung cấp thông 

tin LLTP cụ thể: Phí cung cấp 

thông tin LLTP: 200.000 

đồng/lần/người; phí cung cấp 

thông tin LLTP của sinh viên, 

người có công với cách mạng, 

thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, 

mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con 

(con đẻ, con nuôi), người có 

công nuôi dưỡng liệt sỹ: 

100.000 đồng/lần/người. 

Trường hợp người yêu cầu cấp 

Phiếu LLTP đề nghị cấp trên 

02 Phiếu LLTP trong một lần 

yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 

trở đi tổ chức thu phí được thu 

thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù 

đắp chi phí cần thiết cho việc in 

mẫu Phiếu LLTP. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/01/2017 và 

thay thế Thông tư số 

Đ 
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174/2011/TT-BTC ngày 

02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí cấp Phiếu LLTP. Các nội 

dung khác liên quan đến việc 

thu, nộp, quản lý, sử dụng, 

chứng từ thu, công khai chế độ 

thu phí không đề cập tại Thông 

tư này được thực hiện theo quy 

định tại Luật phí và lệ phí, 

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP 

ngày 23/8/2016 của Chính phủ; 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

in, phát hành, quản lý và sử 

dụng các loại chứng từ thu phí, 

lệ phí thuộc ngân sách nhà 

nước và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế (nếu 

có)./. 

  

Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 

Kim Ngân 

gày 06/12/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định 

số 52/2016/QĐ-TTg về quy chế 

hoạt động thông tin cơ sở. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/02/2017. 

Quy chế này quy định nội 

dung hoạt động thông tin cơ sở, 

trách nhiệm quản lý nhà nước 

về hoạt động thông tin cơ sở; 

quyền và nghĩa vụ của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia 

quản lý và thực hiện hoạt động 

thông tin cơ sở. 

Nội dung hoạt động thông 

tin cơ sở gồm: (1) Cung cấp 

thông tin về chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, thông tin 

những sự kiện quốc tế, trong 

nước liên quan trực tiếp đến 

người dân ở địa phương, cơ sở; 

(2) Cung cấp thông tin, kiến 

thức thiết yếu đối với đời sống 

hằng ngày của người dân địa 

phương phù hợp với đối tượng, 

điều kiện kinh tế - xã hội của 

từng vùng, miền; (3) Phục vụ 

nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 

của chính quyền địa phương, cơ 

quan, đơn vị cơ sở. 

Nguyên tắc hoạt động thông 

tin cơ sở là tuân thủ chủ trương, 

đường lối của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và phù hợp với 

phong tục tập quán lành mạnh 

của địa phương; bảo đảm thông 

tin thiết yếu phải kịp thời, 

chính xác đến với người dân, 

chú trọng người dân ở các vùng 

nông thôn, vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, đặc biệt khó 

N 
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khăn; kinh phí thực hiện hoạt 

động thông tin cơ sở từ nguồn 

ngân sách nhà nước; huy động 

từ các tổ chức, cá nhân và các 

nguồn hợp pháp khác. 

Hoạt động thông tin cơ sở 

gồm: phát thanh, truyền thanh 

của Đài Truyền thanh cấp xã; 

bản tin thông tin cơ sở; tài liệu 

không kinh doanh phục vụ hoạt 

động thông tin cơ sở; thông tin 

trực tiếp qua báo cáo viên, 

tuyên truyền viên cơ sở; bảng 

tin công cộng và các hình thức 

thông tin cơ sở khác. 

Quy chế quy định Bộ Thông 

tin và Truyền thông chịu trách 

nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện quản lý nhà nước về thông 

tin cơ sở./. 
 

 

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 

Lệ Quỳnh

gày 30/12/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 2545/QĐ-

TTg về phê duyệt Đề án phát 

triển thanh toán không dùng 

tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 

2016 - 2020, với mục tiêu đến 

cuối năm 2020, tỷ trọng tiền 

mặt trên tổng phương tiện 

thanh toán ở mức thấp hơn 

10%; thúc đẩy thanh toán điện 

tử trong thương mại điện tử, 

thực hiện mục tiêu của Kế 

hoạch tổng thể phát triển 

thương mại điện tử giai 

đoạn 2016 - 2020 (100% các 

siêu thị, trung tâm mua sắm và 

cơ sở phân phối hiện đại có 

thiết bị chấp nhận thẻ và cho 

phép người tiêu dùng thanh 

toán không dùng tiền mặt khi 

mua hàng; 70% các đơn vị 

cung cấp dịch vụ điện, nước, 

viễn thông và truyền thông 

chấp nhận thanh toán hóa đơn 

của các cá nhân, hộ gia đình 

qua các hình thức thanh toán 

không dùng tiền mặt; 50% cá 

nhân, hộ gia đình ở các thành 

phố lớn sử dụng phương tiện 

thanh toán không dùng tiền mặt 

trong mua sắm, tiêu dùng)… 

Một trong các giải pháp để 

thực hiện mục tiêu trên là 

nghiên cứu triển khai một số 

biện pháp hành chính kết hợp 

với các biện pháp khuyến khích 

về lợi ích kinh tế nhằm phát 

triển thanh toán điện tử. Cụ thể, 

nghiên cứu, ban hành một số cơ 

chế, chính sách để khuyến 

khích thanh toán điện tử trong 

việc: thu, nộp thuế; giao dịch 

thương mại điện tử; thu phí, lệ 

phí, thủ tục hành chính; thanh 

toán cước, phí cho các dịch vụ 

thường xuyên, định kỳ như: 

điện, nước, điện thoại, Internet, 

N 
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truyền hình cáp; triển khai ứng 

dụng công nghệ thanh toán điện 

tử mới; khuyến khích các cơ sở 

bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp 

nhận và sử dụng các phương 

tiện thanh toán điện tử và hỗ trợ 

khách hàng thực hiện các giao 

dịch thanh toán điện tử trong 

quá trình mua bán hàng hóa, 

dịch vụ, không phân biệt giữa 

thanh toán bằng tiền mặt với 

các phương tiện thanh toán điện 

tử. 

Ban hành các cơ chế, chính 

sách thích hợp về phí dịch vụ 

thanh toán để khuyến khích tổ 

chức, cá nhân thực hiện thanh 

toán không dùng tiền mặt; quy 

định mức phí thanh toán 

chuyển khoản và mức phí nộp, 

rút tiền mặt tại các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài theo hướng tăng 

mức phí giao dịch tiền mặt và 

giảm phí thanh toán không 

dùng tiền mặt; giảm mức phí áp 

dụng cho các giao dịch thanh 

toán liên ngân hàng; quy định 

về cách thức tính phí, cơ cấu 

phân bổ phí của các tổ chức 

vận hành các hệ thống thanh 

toán, đảm bảo mức phí hợp lý, 

tạo lập thị trường cạnh tranh 

bình đẳng, tránh độc quyền. 

Nghiên cứu, ban hành một 

số cơ chế, chính sách nhằm 

thúc đẩy thanh toán không 

dùng tiền mặt kết hợp với việc 

tăng cường kiểm soát thanh 

toán, phát hành hóa đơn bán 

hàng hóa, dịch vụ, chống thất 

thu thuế; ban hành văn bản quy 

định về tính pháp lý của chứng 

từ điện tử, hướng dẫn sử dụng, 

lưu trữ chứng từ điện tử. 

Ngoài ra, rà soát, bổ sung, 

sửa đổi các văn bản quy định 

về việc mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán; xem xét bổ 

sung quy định các tổ chức, cá 

nhân có hoạt động kinh doanh 

phải mở tài khoản thanh toán 

tại các tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán để thực hiện các 

giao dịch thanh toán; ban hành 

quy định giao dịch mua bán bất 

động sản và những tài sản có 

giá trị lớn (như ô tô, xe máy, 

tàu thuyền…) thực hiện thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

Giải pháp khác của Đề án là 

đẩy mạnh thanh toán điện tử 

trong khu vực Chính phủ, dịch 

vụ hành chính công. Cụ thể, 

hoàn thiện, tăng cường kết nối 

xử lý giải pháp trao đổi thông 

tin dữ liệu giữa các cơ quan 

trong ngành Tài chính (Kho bạc 

Nhà nước, Tổng cục Thuế, 

Tổng cục Hải quan) với hệ 

thống ngân hàng để đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu phối hợp thu ngân 

sách nhà nước bằng phương 

thức điện tử; nhất là thu, nộp 
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thuế điện tử để hỗ trợ công tác 

quản lý, thu thuế, tạo điều kiện 

thuận lợi cho Chính phủ, doanh 

nghiệp và người dân thực hiện 

đa dạng, linh hoạt các dịch vụ 

thanh toán điện tử trong việc 

thu, nộp thuế điện tử. 

Triển khai lắp đặt thiết bị 

POS, mPOS, ứng dụng phương 

thức thanh toán điện tử tiên tiến 

đối với các đơn vị hành chính, 

sự nghiệp công để thực hiện 

việc thu phí, lệ phí các thủ tục 

hành chính, dịch vụ công, y tế, 

giáo dục, giao thông và các 

dịch vụ công khác; phát triển và 

ứng dụng các sản phẩm, dịch 

vụ thanh toán điện tử phục vụ 

chi tiêu công vụ của các cơ 

quan, đơn vị sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

Tăng tỷ lệ chi trả trợ cấp xã 

hội, lương hưu thông qua các 

phương tiện thanh toán điện tử, 

tài khoản thanh toán cho các 

đối tượng thụ hưởng, kết hợp 

với mở rộng các điểm tiếp cận 

tiền mặt (bưu điện, đại lý) và 

các hình thức thanh toán mới, 

hiện đại, tiện lợi, có chi phí hợp 

lý. 

Tiếp tục mở rộng triển khai 

việc trả lương, thu nhập qua tài 

khoản; có các biện pháp vận 

động, khuyến khích để cán bộ, 

công chức, người lao động tăng 

cường sử dụng các phương tiện 

thanh toán không dùng tiền mặt 

thông qua tài khoản (thực hiện 

chuyển khoản trực tiếp trên 

máy ATM, sử dụng thanh toán 

qua POS, sử dụng các dịch vụ 

thanh toán hiện đại khác)…/. 
 

 

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Quỳnh Nhi 

gày 19/12/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

ban hành Quyết định số 

54/2016/QĐ-TTg về ban hành 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Quyết 

định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 05/02/2017 và thay thế 

các quy định về danh mục và 

nội dung Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã. 

Theo đó, đối với Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

Quyết định quy định cụ thể như 

sau: 

Về lĩnh vực đất đai, dân số, 

gồm các nhóm, tên chỉ tiêu 

như: diện tích và cơ cấu đất; 

dân số, mật độ dân số; tỷ số 

giới tính khi sinh; tỷ suất sinh 

N 
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thô; tổng tỷ suất sinh; tỷ suất 

chết thô; tỷ lệ tăng dân số 

(chung, tự nhiên); tỷ suất nhập 

cư, xuất cư, tỷ số di cư thuần; 

tuổi thọ trung bình tính từ lúc 

sinh; số cuộc kết hôn; tuổi kết 

hôn trung bình lần đầu; tỷ lệ trẻ 

em dưới 05 tuổi đã được đăng 

ký khai sinh; số trường hợp tử 

vong được đăng ký khai tử. 

Về lao động việc làm và 

bình đẳng giới, gồm các nhóm, 

tên chỉ tiêu như: lực lượng lao 

động; số lao động có việc làm 

trong nền kinh tế; tỷ lệ lao động 

đã qua đào tạo; tỷ lệ thất 

nghiệp; tỷ lệ thiếu việc làm; tỷ 

lệ nữ tham gia cấp ủy đảng; tỷ 

lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân 

dân; tỷ lệ nữ đảm nhiệm các 

chức vụ lãnh đạo chính quyền. 

Về lĩnh vực bảo hiểm, gồm 

các nhóm, tên chỉ tiêu sau: số 

người đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp; số người được hưởng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp; thu, chi 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Về công nghệ thông tin và 

truyền thông, gồm các chỉ tiêu 

như: số lượng thuê bao điện 

thoại; tỷ lệ người sử dụng điện 

thoại di động; tỷ lệ người sử 

dụng internet; số lượng thuê 

bao truy cập internet; tỷ lệ hộ 

gia đình có kết nối internet; 

doanh thu công nghệ thông tin. 

Về lĩnh vực giáo dục, gồm 

các nhóm, tên chỉ tiêu như: số 

học sinh phổ thông bình quân 

một giáo viên; số học sinh phổ 

thông bình quân một lớp học; 

tỷ lệ học sinh đi học phổ thông; 

số trường, lớp, phòng học phổ 

thông; số giáo viên phổ thông; 

số học sinh phổ thông. 

Về y tế và chăm sóc sức 

khỏe, gồm các chỉ tiêu như: số 

bác sĩ, số giường bệnh trên 

mười nghìn dân; tỷ suất chết 

của trẻ em dưới một tuổi; tỷ 

suất chết của trẻ em dưới năm 

tuổi; tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi 

được tiêm chủng đầy đủ các 

loại vắc xin; tỷ lệ trẻ em dưới 

năm tuổi suy dinh dưỡng; số ca 

hiện nhiễm HIV được phát hiện 

trên một trăm nghìn dân; số ca 

tử vong do HIV/AIDS được 

báo cáo hàng năm trên một 

trăm nghìn dân. 

Về trật tự, an toàn xã hội và 

tư pháp, gồm các nhóm, chỉ 

tiêu như: số vụ tai nạn giao 

thông, số người chết, bị thương 

do tai nạn giao thông; số vụ 

cháy, nổ và mức độ thiệt hại; số 

vụ án, số bị can đã khởi tố; số 

vụ án, số bị can đã truy tố; số 

vụ, số người phạm tội đã bị kết 

án; tỷ lệ dân số từ mười lăm 
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tuổi trở lên bị bạo lực; số lượt 

người được trợ giúp pháp lý… 

Đối với cấp huyện, Quyết 

định cũng quy định danh mục 

hệ thống chỉ tiêu thống kê đối 

với lĩnh vực đất đai, dân số và 

bình đẳng giới; kinh tế; xã hội, 

môi trường. 

Đối với cấp xã quy định 

danh mục hệ thống chỉ tiêu 

thống kê về đất đai và dân số, 

kinh tế; xã hội, môi trường./.
 

Quy định về khoán rừng, vườn cây, diện tích mặt nước 

Hải Hà 

gày 27/12/2016, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 168/2016/NĐ-CP quy 

định về khoán rừng, vườn cây 

và diện tích mặt nước trong các 

Ban quản lý rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ và Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên 

nông, lâm nghiệp Nhà nước. 

Theo Nghị định, bên khoán 

là Ban quản lý rừng đặc dụng, 

Ban quản lý rừng phòng hộ, các 

công ty nông, lâm nghiệp; bên 

nhận khoán là hộ gia đình, cá 

nhân đang cư trú hợp pháp tại 

địa phương theo quy định của 

Luật cư trú năm 2006, cộng 

đồng dân cư thôn theo quy định 

của Luật bảo vệ và phát triển 

rừng năm 2004 và Luật đất đai 

năm 2013 nơi có đối tượng 

khoán. 

Nghị định nêu rõ có hai hình 

thức khoán là khoán công việc, 

dịch vụ và khoán ổn định. 

- Khoán công việc, dịch vụ 

bao gồm: khoán trồng rừng, 

chăm sóc rừng, bảo vệ rừng đối 

với diện tích quy hoạch rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng và 

rừng sản xuất; khoán sản xuất 

kinh doanh theo năm hoặc theo 

thời vụ thu hoạch đối với vườn 

cây và mặt nước trong rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng. Thời 

hạn khoán theo thỏa thuận giữa 

bên khoán và bên nhận khoán, 

nhưng tối đa không quá 01 năm 

và trong thời hạn bên khoán 

được nhà nước giao đất, cho 

thuê đất nông nghiệp. 

- Khoán ổn định gồm: khoán 

khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự 

nhiên theo biện pháp kỹ thuật 

lâm sinh. Không áp dụng hình 

thức khoán này trong phân khu 

bảo vệ nghiêm ngặt của rừng 

đặc dụng; khoán theo chu kỳ 

cây trồng, vật nuôi hoặc chu kỳ 

sản xuất kinh doanh đối với 

diện tích rừng trồng, vườn cây, 

mặt nước thực hiện khoán. 

Thời hạn khoán ổn định theo 

chu kỳ cây trồng, vật nuôi hoặc 

N 
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chu kỳ sản xuất kinh doanh 

hoặc theo thỏa thuận giữa bên 

khoán và nhận khoán, nhưng 

tối đa không quá 20 năm và 

trong thời hạn bên khoán được 

nhà nước giao đất, cho thuê đất 

nông nghiệp. Trường hợp hợp 

đồng hết thời hạn, nếu bên 

nhận khoán không vi phạm hợp 

đồng khoán, đáp ứng được các 

tiêu chí theo quy định có nhu 

cầu nhận khoán thì được tiếp 

tục ký hợp đồng. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 15/02/2017./. 

 

Phê duyệt Đề án về di sản văn hóa truyền thống điển hình 

các dân tộc thiểu số 

P.T 

hằm huy động nguồn 

lực của toàn xã hội 

cùng tham gia gìn giữ, bảo tồn 

và phát triển văn hóa dân tộc; 

tạo chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức và ý thức bảo vệ, 

phát huy giá trị di sản văn hóa 

của toàn xã hội, các chủ thể văn 

hóa và tổ chức, cá nhân có liên 

quan, ngày 22/12/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 2493/QĐ-TTg 

phê duyệt Đề án kiểm kê, sưu 

tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên 

truyền di sản văn hóa truyền 

thống điển hình của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam (gọi tắt là 

DSVH), giai đoạn 2017 - 2020. 

Đối tượng thực hiện của Đề 

án là các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, đơn vị trực tiếp thực hiện 

hoặc có liên quan đến công tác 

kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, 

trưng bày, tuyên truyền DSVH 

ở trung ương và địa phương; 

phạm vi Đề án là 53 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

(không thực hiện tại 10 tỉnh, 

thành phố vùng đồng bằng sông 

Hồng). 

Đề án đề ra 05 nhiệm vụ 

trọng tâm, bao gồm: 1- Nâng 

cao chất lượng và sử dụng hiệu 

quả nguồn nhân lực trực tiếp 

thực hiện công tác kiểm kê, sưu 

tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên 

truyền DSVH; 2- Tiến hành 

kiểm kê theo 03 nhóm đối 

tượng (di vật, cổ vật; di tích; di 

sản văn hóa phi vật thể) nhằm 

nhận diện, xác định giá trị bảo 

đảm các tiêu chí về tính truyền 

thống, điển hình của di sản văn 

hóa; triển khai các hoạt động 

sưu tầm và bảo quản theo quy 

trình khoa học; 3- Đánh giá 

thực trạng trưng bày về DSVH 

tại các bảo tàng trên toàn quốc, 

làm căn cứ để tiến hành chỉnh 

lý, nâng cấp nhằm tăng cường 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 01/2017 

 
24 

tính hấp dẫn của nội dung trưng 

bày; 4- Đổi mới về nội dung, đa 

dạng hóa về hình thức giới 

thiệu, quảng bá DSVH; 5- Tập 

hợp, xử lý thông tin về DSVH. 

Đề án có 05 Dự án thành 

phần, đó là: nâng cao kỹ năng 

cho đội ngũ nhân lực trực tiếp 

thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, 

sưu tầm, bảo quản, trưng bày, 

tuyên truyền DSVH; kiểm kê 

DSVH; sưu tầm, bảo quản, 

trưng bày DSVH; giới thiệu, 

quảng bá DSVH và xây dựng 

cơ sở dữ liệu về DSVH./. 

 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế 

N.Q

gày 06/01/2017, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về 

việc đẩy mạnh thực hiện chủ 

trương tinh giản biên chế. 

Theo Chỉ thị, thời gian qua, 

việc tinh giản biên chế chưa 

gắn với cơ cấu lại cán bộ, công 

chức, viên chức và tỷ lệ tinh 

giản biên chế chưa đạt được 

mục tiêu đề ra, các giải pháp 

chưa được thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ… Để đẩy mạnh thực 

hiện chủ trương tinh giản biên 

chế, Thủ tướng Chính phủ chỉ 

thị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ và Chủ 

tịch UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tập 

trung thực hiện các nhiệm vụ: 

Tăng cường công tác tuyên 

truyền về chủ trương tinh giản 

biên chế: tổ chức triển khai, 

quán triệt tinh thần Nghị quyết 

số 39-NQ/TW, Quyết định số 

2218/QĐ-TTg và Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức. 

 Về xây dựng Đề án tinh 

giản biên chế: các Bộ, ngành, 

địa phương chưa xây dựng Đề 

án tinh giản biên chế thì phải 

khẩn trương xây dựng, phê 

duyệt Đề án tinh giản biên chế 

và kế hoạch tinh giản biên chế 

từ nay đến năm 2021 và của 

từng năm, trong đó phải xác 

định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế. 

Các Bộ, ngành, địa phương đã 

phê duyệt Đề án tinh giản biên 

chế nhưng kết quả thực hiện 

còn thấp, cần có giải pháp để 

thực hiện hiệu quả kế hoạch 

tinh giản biên chế được phê 

duyệt. 

 Về rà soát chức năng, 

nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ 

N 
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chức bộ máy: Rà soát lại chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc và 

trực thuộc theo nguyên tắc một 

việc chỉ giao một cơ quan chủ 

trì; chuyển một số nhiệm vụ mà 

cơ quan nhà nước không cần 

thiết phải trực tiếp thực hiện 

hoặc thực hiện không có hiệu 

quả sang các tổ chức ngoài nhà 

nước đảm nhận. Rà soát, sắp 

xếp, kiện toàn mô hình tổ chức 

của Bộ và cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện theo hướng quản lý đa 

ngành, đa lĩnh vực; xóa bỏ các 

tổ chức trung gian. Xem xét 

hợp nhất các vụ, cục chưa đáp 

ứng được tiêu chí thành lập. 

Không đưa cơ quan đại diện tại 

miền Trung và miền Nam vào 

cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; hạn chế đề xuất thành lập 

mới tổng cục, cục, vụ, chi cục, 

phòng; hạn chế thành lập phòng 

trong Vụ, bảo đảm tinh gọn bộ 

máy, hiệu lực, hiệu quả, cải 

cách hành chính… 

Thực hiện tinh giản biên 

chế: Từ nay đến năm 2021, mỗi 

năm Bộ, ngành, địa phương 

thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên 

chế công chức, biên chế sự 

nghiệp được giao năm 2015; 

các Bộ, ngành, địa phương 

chưa giảm được biên chế sự 

nghiệp năm 2016 so với biên 

chế được giao năm 2015 thì 

năm 2017 phải giảm tối thiểu 

3% của biên chế được giao năm 

2015. Trường hợp phải thành 

lập tổ chức mới hoặc được giao 

nhiệm vụ mới tự cân đối, điều 

chỉnh trong tổng biên chế công 

chức hoặc biên chế sự nghiệp 

được cấp có thẩm quyền giao; 

đối với lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo, trường hợp thành lập 

mới trường, tăng số lớp và tăng 

số học sinh, tự cân đối trong 

tổng số biên chế sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo đã được cấp có 

thẩm quyền giao, nếu không 

thể tự cân đối được thì có đề 

xuất gửi Bộ Nội vụ thẩm định, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định; đối với lĩnh 

vực y tế, trường hợp thành lập 

mới cơ sở y tế, tăng số giường 

bệnh thực tế sử dụng, tự cân 

đối trong tổng số biên chế sự 

nghiệp y tế đã được cấp có 

thẩm quyền giao; nếu không 

thể tự cân đối được thì có đề 

xuất gửi Bộ Nội vụ thẩm định, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định. Thực hiện 

nghiêm túc việc quản lý và sử 

dụng biên chế công chức, biên 

chế sự nghiệp đối với công 

chức, viên chức đã thực hiện 

tinh giản biên chế và nghỉ hưu, 

thôi việc theo quy định (giảm 

tối thiểu 50% số công chức, 
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viên chức đã thực hiện tinh 

giản biên chế và nghỉ hưu, thôi 

việc theo quy định của Bộ, 

ngành, địa phương). Thực hiện 

tinh giản biên chế đối với 

những cán bộ, công chức, viên 

chức không hoàn thành nhiệm 

vụ, không đạt tiêu chuẩn quy 

định (phẩm chất, năng lực, sức 

khỏe), những người dôi dư do 

xác định vị trí việc làm và sắp 

xếp tổ chức. Chỉ đạo người 

đứng đầu các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc và trực thuộc thực 

hiện nghiêm túc việc đánh giá, 

phân loại công chức, viên chức 

hàng năm; thực hiện tinh giản 

biên chế phải bảo đảm đúng 

nguyên tắc, đối tượng, trình tự, 

thời hạn giải quyết tinh giản 

biên chế. 

 Đẩy mạnh việc thực hiện cơ 

chế tự chủ, tạo điều kiện cho 

các đơn vị hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, nâng cao 

chất lượng dịch vụ phục vụ 

người dân: Đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

chi thường xuyên, chi đầu tư và 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo 

đảm chi thường xuyên được 

quyết định vị trí việc làm, cơ 

cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được giao. Đối 

với các đơn vị sự nghiệp do 

Nhà nước bảo đảm toàn bộ 

hoặc một phần chi thường 

xuyên thì Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

quyết định vị trí việc làm, cơ 

cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc trong tổng số người 

làm việc được cấp có thẩm 

quyền giao theo quy định của 

pháp luật bảo đảm thực hiện 

tinh giản biên chế. 

 Người đứng đầu Bộ, ngành, 

địa phương và người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 

thuộc Bộ, ngành, địa phương 

phải chịu trách nhiệm về việc 

thực hiện tinh giản biên chế; 

nếu không hoàn thành kế hoạch 

tinh giản biên chế đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt phải 

bị xử lý trách nhiệm theo quy 

định của Đảng, Nhà nước. 

 Các cơ quan báo chí, 

phương tiện thông tin đại chúng 

đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ 

trương tinh giản biên chế, kịp 

thời động viên, nêu gương các 

tổ chức thực hiện tốt việc tinh 

giản biên chế, phê phán những 

hành vi vi phạm các quy định 

về tinh giản biên chế./. 
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Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 

Hoa Huệ

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Quyết định số 2540/QĐ-

TTg ngày 30/12/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận và công bố địa 

phương đạt chuẩn nông thôn 

mới; địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo đó: 

- Xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, phải đảm bảo các điều 

kiện: có đăng ký xã đạt chuẩn 

nông thôn mới và được UBND 

cấp huyện đưa vào kế hoạch 

thực hiện; có 100% tiêu chí 

thực hiện trên địa bàn xã đạt 

chuẩn theo quy định; không có 

nợ đọng xây dựng cơ bản trong 

xây dựng nông thôn mới; 

- Huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, phải đảm bảo các điều 

kiện: có đăng ký huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới và được 

UBND cấp tỉnh đưa vào kế 

hoạch thực hiện; có 100% xã 

đạt chuẩn nông thôn mới theo 

quy định; có 100% tiêu chí 

huyện nông thôn mới đạt chuẩn 

theo quy định; không có nợ 

đọng xây dựng cơ bản trong 

xây dựng nông thôn mới. 

- Thị xã, thành phố thuộc 

cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới, phải 

đảm bảo các điều kiện: có đăng 

ký thị xã, thành phố đạt chuẩn 

nông thôn mới và được UBND 

cấp tỉnh đưa vào kế hoạch thực 

hiện; có 100% xã đạt chuẩn 

nông thôn mới theo quy định; 

không có nợ đọng xây dựng cơ 

bản trong xây dựng nông thôn 

mới. 

Việc xét, công nhận, công 

bố địa phương đạt chuẩn nông 

thôn mới; hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới phải 

được thực hiện thường xuyên, 

liên tục hàng năm, đảm bảo 

nguyên tắc công khai, dân chủ, 

minh bạch, đúng điều kiện, 

trình tự, thủ tục và phải có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký, thay thế 

Quyết định số 372/QĐ-TTg 

ngày 14/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xét công 

nhận và công bố địa phương 

đạt chuẩn nông thôn mới./. 

 

Đ 
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Vừa qua, tôi bị mất 

giấy đăng ký xe máy. Đề 

nghị cho biết, hồ sơ cấp lại 

giấy đăng ký xe máy bị mất 

bao gồm những loại giấy tờ 

gì? (Ông Phạm Gia T, huyện 

Đăk Tô). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Khoản 1 Điều 15 Thông 

tư số 15/2014/TT-BCA ngày 

04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về đăng ký 

xe quy định hồ sơ cấp lại 

giấy chứng nhận đăng ký xe 

bị mất bao gồm: 

- Giấy khai đăng ký xe 

(Mẫu số 02 ban hành theo 

Thông tư này); 

- Một trong những giấy tờ 

sau: 

+ Chứng minh nhân dân, 

trường hợp chưa được cấp 

Chứng minh nhân dân hoặc 

nơi đăng ký thường trú ghi 

trong Chứng minh nhân dân 

không phù hợp với nơi đăng 

ký thường trú ghi trong giấy 

khai đăng ký xe thì xuất trình 

Sổ hộ khẩu; 

+ Giấy giới thiệu của thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị công 

tác, kèm theo Giấy chứng minh 

Công an nhân dân; Giấy chứng 

minh Quân đội nhân dân (theo 

quy định của Bộ Quốc phòng), 

trường hợp không có Giấy chứng 

minh Công an nhân dân, Giấy 

chứng minh Quân đội nhân dân 

thì phải có giấy xác nhận của thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị công tác; 

+ Thẻ học viên, sinh viên học 

theo hệ tập trung từ 02 năm trở 

lên của các trường trung cấp, cao 

đẳng, đại học, học viện; giấy giới 

thiệu của nhà trường./. 

 

 


