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Đảm bảo quyền lợi cho trẻ em  

khi cha mẹ chưa đủ độ tuổi kết hôn 

Đỗ Văn Nhân

ại Điều 8 Luật Hôn nhân  

và gia đình năm 

2014 quy định về độ tuổi kết hôn 

là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ 

từ đủ 18 tuổi trở lên. Việc kết 

hôn phải được đăng ký và do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện theo quy định của Luật 

Hôn nhân và gia đình và pháp 

luật về hộ tịch. Khi đó nam, nữ 

mới được xác lập quan hệ hôn 

nhân, được nhà nước thừa nhận 

và bảo hộ.  

Tuy nhiên, hiện nay, tình 

trạng bộ phận thanh thiếu niên, 

nhất là người đồng bào dân tộc 

thiểu số, mặt dù chưa đủ độ tuổi 

kết hôn nhưng vẫn sống chung 

như vợ chồng và sinh con gây rất 

nhiều hệ lụy cho gia đình và xã 

hội như: Tảo hôn sẽ làm cho sức 

khỏe của trẻ em bị ảnh hưởng, 

đặc biệt là trẻ em gái dưới độ 

tuổi 15 mang thai sẽ có nguy cơ 

chết do mang thai và sinh đẻ cao 

so với phụ nữ trên 20 tuổi. Khi 

kết hôn sớm trẻ em sẽ không 

được nghỉ ngơi và thư giãn, 

không được tham gia vui chơi, 

tham gia những hoạt động giải trí 

và được tự do tham gia các sinh 

hoạt văn hóa và nghệ thuật phù 

hợp với lứa tuổi… Phần lớn các 

cặp vợ chồng tảo hôn khi tuổi 

đời còn ít, phải nghỉ học, mất cơ 

hội học tập, thiếu kiến thức xã 

hội. Ngoài ra, tảo hôn khiến khả 

năng tìm kiếm việc làm, kiếm 

sống hoặc đóng góp về kinh tế 

cho gia đình sẽ hạn chế, nhiều 

cặp đi đến phá vỡ hạnh phúc gia 

đình, ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyền lợi của trẻ em… 

Thực tế thời gian qua, việc xử 

lý hành vi vi phạm quy định về 

tảo hôn có những chuyển biến 

tích cực, nhất là việc xử lý hình 

sự đã góp phần răn đe, giáo dục 

và ngăn ngừa vi phạm. Nhưng 

trên thực tế, hành vi vi phạm này 

vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều 

vi phạm chưa được phát hiện và 

xử lý kịp thời. Nguyên nhân là do 

ý thức của một bộ phận người 

dân chưa cao, việc quản lý, giáo 

dục của gia đình đối với thanh 

thiếu niên còn nhiều hạn chế; một 

bộ phận thanh thiếu niên còn 

thiếu kiến thức về giới và các 

biện pháp phòng tránh… Hệ quả 

là, khi các em yêu nhau và muốn 

đi đến kết hôn nhưng chưa đủ độ 

tuổi nên bị bố mẹ ngăn cấm thì 

các em dắt nhau bỏ nhà ra đi để 

sống chung; không nghề, không 

nghiệp nên không thể trụ vững, 

nhiều em phải quay lại gia đình 

hoặc có các hành vi vi phạm pháp 

luật để duy trì cuộc sống; có 

T 
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trường hợp bị bố mẹ ngăn cấm thì 

rủ nhau tìm đến cái chết. 

Vì chưa đủ độ tuổi kết hôn 

nhưng vẫn sống chung như vợ 

chồng, nhiều trường hợp lo sợ bị 

phạt nên giấu giếm, thậm chí 

không dám đi đăng ký khai sinh 

cho con, dẫn đến đứa trẻ không 

được thụ hưởng các chính sách 

của nhà nước như chính sách bảo 

hiểm y tế, các chương trình tư 

vấn, tiêm chủng miễn phí và 

chăm sóc sức khoẻ trẻ em; không 

được đăng ký thường trú, không 

được nhận tặng cho hoặc thừa 

hưởng di sản thừa kế theo pháp 

luật…, do đó ảnh hưởng đến sự 

phát triển cũng như quyền lợi của 

trẻ em. 

Để ngăn chặn tình trạng tảo 

hôn và đảm bảo quyền lợi cho trẻ 

em được sinh ra khi bố mẹ chưa 

đủ độ tuổi kết hôn, Ủy ban nhân 

dân cấp xã cần tăng cường phổ 

biến, giáo dục pháp luật để nâng 

cao nhận thức người dân; thường 

xuyên phối hợp với các tổ chức 

đoàn thể và gia đình vận động 

thanh thiếu niên chấp hành quy 

định của pháp luật về hôn nhân 

và gia đình. Đồng thời, phát hiện 

và xử lý nghiêm đối với các hành 

vi tảo hôn theo quy định của pháp 

luật. Đặc biệt, tăng cường công 

tác rà soát, thống kê những trẻ em 

được sinh ra khi cha mẹ chưa đủ 

độ tuổi kết hôn nhưng chưa đi 

đăng ký khai sinh thì vận động, 

thuyết phục, thậm chí đến từng 

gia đình để đăng ký khai sinh 

nhằm góp phần bảo vệ quyền của 

trẻ em./. 

 

Xử lý nghiêm thương lái tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái 

Vĩnh Linh 

ó thể nói, tình hình buôn 

lậu, hàng nhái, hàng giả 

hiện nay ở nước đang rất nghiêm 

trọng, phức tạp ảnh hưởng rất 

lớn đến quyền lợi của người tiêu 

dùng. Cái gì cũng có thể bị làm 

nhái, làm giả từ hàng điện tử, đồ 

gia dụng, thuốc chữa bệnh cho 

đến trái cây, rau quả… 

Nguy hiểm hơn gần đây xuất 

hiện tình trạng thương lái tuồn 

các nông sản nước ngoài vào 

nước ta sau đó mạo danh, giả là 

nông sản trong nước, nhất là trái 

cây, rau quả có thương hiệu, nổi 

tiếng để bán cho người tiêu 

dùng. Trước đây, cơ quan chức 

năng ở tỉnh Lâm Đồng phát hiện 

thương lái trộn lẫn đất vào khoai 

tây Trung Quốc để giả danh, 

“biến” thành khoai tây Đà Lạt. 

Mặc dù, cơ quan chức năng 

đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, 

xử lý nhưng tình trạng hàng 

nhái, hàng giả vẫn diễn ra tràn 

lan, gia tăng hết sức nghiêm 

C 
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trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng này, tuy nhiên 

chưa có biện pháp xử lý nghiêm, 

triệt để “đến nơi, đến chốn” 

thương lái, tổ chức, cá nhân tiếp 

tay cho hàng nước ngoài giả 

thương hiệu Việt đã làm cho tình 

trạng này thêm trầm trọng. 

Có thể khẳng định rằng, bất 

cứ vụ việc gian lận, mạo danh, 

làm nhái hàng hóa Việt nào nếu 

không có sự tiếp tay của thương 

lái, đối tượng xấu ở trong nước 

thì khó mà thực hiện được. Bởi 

vì, đa phần thương lái nước 

ngoài ít am hiểu nhiều về đặc 

tính của các loại hàng nông sản 

Việt, nhất là không có sẵn cơ sở, 

nhân lực, phương tiện để làm 

nhái, làm giả quy mô lớn. Mặt 

khác, nếu người nước ngoài tự 

làm giả nông sản Việt rất dễ bị 

phát hiện, nhất là khó vận 

chuyển và tiêu thụ số lượng lớn. 

Đặc biệt nông sản nhập chính 

ngạch vẫn là mang nhãn mác 

nước ngoài, khi vào nội địa mới 

“biến” thành hàng Việt. 

Vì hám lợi mà một số thương 

lái, thậm chí nhà vườn đã tiếp 

tay cho hàng hóa, nông sản nước 

ngoài giả mạo hàng hóa sản xuất 

trong nước gây thiệt hại cho cả 

người sản xuất, kinh doanh lẫn 

người tiêu dùng. Đây cũng là 

nguyên nhân làm cho hàng hóa, 

nông sản sản xuất trong nước bị 

phá giá, người tiêu dùng bị lừa 

khi dùng hàng kém chất lượng, 

gây thiệt hại và ảnh hưởng đến 

sức khỏe. 

Do đó, bên cạnh việc tăng 

cường kiểm tra, xử lý đối với 

hàng hóa nước ngoài giả thương 

hiệu Việt thì cơ quan chức năng 

cần xử lý nghiêm các thương lái 

tiếp tay mua bán, vận chuyển, 

tiêu thụ hàng giả, hàng nhái. 

Điều này sẽ góp phần ngăn chặn 

hiệu quả tình trạng hàng nước 

ngoài kém chất lượng tràn vào 

nước ta gây hại cho người tiêu 

dùng, vừa bảo vệ hàng hóa sản 

xuất trong nước, nhất là hàng 

nông sản, thực phẩm. 

Ngoài ra, cần tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức, khuyến 

khích người dân tham gia tố giác 

tội phạm, vi phạm pháp luật đối 

với những tổ chức, cá nhân tiếp 

tay làm giả, làm nhái hàng hóa 

trong nước. Các phương tiện 

thông tin đại chúng vào cuộc đưa 

nhiều tin, bài nhằm nêu cao ý 

thức công dân, lên án mạnh mẽ 

đối với hàng vi tiếp tay cho hàng 

hóa nước ngoài mạo danh hàng 

hóa trong nước.  

Phải ngăn chặn kịp thời, xử lý 

không khoan nhượng đối với cá 

nhân, tổ chức vì hám lợi mà bán 

rẻ lương tâm, coi rẻ sức khỏe, 

tính mạng của chính đồng bào 

mình./. 
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Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 26-11-2019, Tỉnh uỷ 

Kon Tum ban hành Kế 

hoạch số 116-KH/TU tuyên 

truyền đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, Kế hoạch đề ra thời 

gian tuyên truyền từ tháng 11-

2019 đến hết tháng 6-2021. 

Phương thức tuyên truyền bao 

gồm: (i) Tổ chức thông tin tuyên 

truyền trên các phương tiện 

truyền thông; Hợp tác, ký kết 

chương trình tuyên truyền trên 

một số kênh truyền thông Trung 

ương; tuyên truyền trên Internet 

và mạng xã hội; xây dựng một số 

phim tư liệu, phóng sự chuyên 

đề và ấn phẩm tuyên truyền...; 

(ii) Tổ chức tuyên truyền qua các 

hội nghị; (iii) Tổ chức tuyên 

truyền, cổ động trực quan trên hệ 

thống bảng điện tử, panô, băng 

rôn, cờ hồng kỳ, áp phích; tuyên 

truyền lưu động, chiếu phim lưu 

động, xe thông tin lưu động...; 

(iiii) Tổ chức phát động các 

phong trào thi đua; xác định một 

số công trình chào mừng đại hội 

đảng bộ các cấp, Đại hội XVI 

Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của 

Đảng; (iiiii) Tổ chức cuộc thi tìm 

hiểu 90 năm Ngày truyền thống 

Đảng bộ tỉnh Kon Tum 

(25/9/1930- 25/9/2020), thông 

qua hình thức thi viết và thi trắc 

nghiệm hằng tuần trên Trang 

thông tin điện tử của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 

Nội dung tuyên truyền cụ thể: 

(1) Sự ra đời và trưởng thành của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, của 

Đảng bộ tỉnh Kon Tum; đại hội 

đảng bộ các cấp qua các thời kỳ; 

ý nghĩa, tầm quan trọng, mục 

tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời 

điểm diễn ra đại hội đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại 

hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội 

XIII của Đảng; (2) Các chỉ thị, 

hướng dẫn của Trung ương, của 

tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội XIII của Đảng; 

(3) Kết quả đạt được, những hạn 

chế, tồn tại trong triển khai thực 

hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ 

các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. 

Thành tựu nổi bật của đất nước 

sau 35 năm thực hiện đường lối 

đổi mới; kết quả 10 năm thực 

hiện Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát 

triển năm 2011); (4) Nội dung dự 

thảo văn kiện đại hội đảng bộ 

các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ 

tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; 

những định hướng về nhiệm vụ 

trọng tâm và giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-

N 
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2025; (5) Công tác chuẩn bị, 

diễn biến và kết quả đại hội đảng 

bộ các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ 

tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; 

(6) Bài học kinh nghiệm trong 

công tác xây dựng Đảng của cấp 

ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 

và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 

2020-2025; tuyên truyền, biểu 

dương các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, điển hình trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội...; (7) Phân 

tích, định hướng dư luận xã hội; 

phản bác các thông tin, quan 

điểm sai trái, đấu tranh chống âm 

mưu “diễn biến hòa bình” của 

các thế lực thù địch và các phần 

tử cơ hội chính trị lợi dụng việc 

tham gia ý kiến để tán phát các 

thông tin xuyên tạc, quan điểm 

sai trái, lệch lạc, tiêu cực nhằm 

chống phá Đảng, Nhà nước và 

chế độ ta./. 

 

Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín  

trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

NQ 

gày 25/12/2019, UBND 

tỉnh ký Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ban hành 

Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ 

của người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 05/01/2020. 

Theo đó, người có uy tín có vị 

trí, vai trò to lớn, là cầu nối giữa 

Đảng, chính quyền và Nhân dân 

địa phương trên các lĩnh vực: 

tuyên truyền, vận động quần 

chúng thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và thực 

hiện các nhiệm vụ ở địa phương; 

xây dựng khối đại đoàn kết dân 

tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã 

hội trong cộng đồng; phát triển 

kinh tế, nâng cao đời sống gia 

đình và cộng đồng, bảo vệ môi 

trường sinh thái; giữ gìn, phát 

huy phong tục tập quán tốt đẹp; 

bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp 

phần bảo tồn bản sắc văn hóa 

dân tộc và xây dựng đời sống 

văn hóa mới, nông thôn mới ở 

địa phương. 

Nhiệm vụ của người có uy tín 

bao gồm: (1) Thường xuyên chủ 

động liên hệ và phối hợp với cấp ủy, 

chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam và các đoàn thể ở địa phương 

trong việc tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước để mọi 

người trong cộng đồng biết và vận 

động, tổ chức cho đồng bào dân tộc 

thiểu số thực hiện tốt; (2) Vận động 

người dân thực hiện bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, thu hồi đất khi thực 

hiện dự án; (3) Thường xuyên cập 

nhật, nắm bắt thông tin cần thiết về 

N 
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tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở 

địa phương, trong nước để từ đó phát 

huy vai trò của người có uy tín trong 

việc tham gia đóng góp vào các 

chương trình, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật 

tự ở địa phương và cùng chính 

quyền địa phương vận động, tổ chức 

để đồng bào dân tộc thiểu số tích cực 

thực hiện; (4) Tham gia cùng các 

ngành, chính quyền địa phương 

trong việc hòa giải và giải quyết 

khiếu kiện trong đồng bào dân tộc 

thiểu số tại cộng đồng; (5) Vận động 

bà con nhân dân, các tín đồ tôn giáo 

tích cực tham gia lao động sản xuất, 

giảm nghèo; tham gia hưởng ứng 

các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia 

đấu tranh phòng, chống tội phạm”; 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư” và các 

phong trào thi đua khác tại địa 

phương; (6) Chủ động nắm bắt tình 

hình dư luận xã hội, tình hình nổi 

cộm tại địa phương nơi cư trú; tình 

hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng 

chính đáng của đồng bào các dân tộc 

thiểu số để phản ánh kịp thời cho 

chính quyền địa phương; định kỳ 

báo cáo kết quả hoạt động của bản 

thân cho UBND xã tổng hợp báo 

cáo theo quy định./. 

 

 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ  

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 

Hồng Lam 

gày 03/12/2019, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 3207/UBND-

NC về việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2020. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu thủ trưởng các sở, ban 

ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ và giải pháp đối 

với công tác phòng, chống tham 

nhũng trong năm 2020 theo chức 

năng, nhiệm vụ quy định. Đồng 

thời, tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian qua 

như: Kế hoạch số 480/KH-

UBND ngày 06/3/2019 về triển 

khai thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng; Công văn số 

1571/UBND-NCXDPL ngày 

24/6/2019 về tăng cường các 

biện pháp phòng ngừa tiêu cực, 

tham nhũng trong hoạt động 

công vụ trên địa bàn tỉnh; Kế 

hoạch số 2451/KH-UBND ngày 

19/9/2019 về triển khai thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, 

N 
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chống tham nhũng giai đoạn 

2019-2021” trên địa bàn tỉnh... 

Chỉ đạo nâng cao công tác 

quản lý nhà nước trên tất cả các 

lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng; thực hiện nghiêm túc các 

quy định về công khai, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình 

trong hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. Công khai kết 

luận thanh tra theo quy định, kết 

quả xử lý tổ chức cá nhân vi 

phạm; rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện các quy định, bảo 

đảm công tác phòng, chống tham 

nhũng có hiệu lực, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng 

cường thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm người đứng đầu; việc 

chấp hành pháp luật trong các 

lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, 

tiêu cực như: mua sắm tài sản 

công; quản lý tài chính, ngân 

sách; quản lý đất đai, tài sản 

công; công tác tuyển dụng công 

chức, viên chức, tổ chức - cán 

bộ...; bố trí kinh phí đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ đối với cơ quan 

khi thực hiện các cuộc thanh tra 

theo yêu cầu, chỉ đạo đột xuất, 

phát sinh ngoài kế hoạch đã 

được phê duyệt. Thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và thực 

hiện kết luận thanh tra, quyết 

định giải quyết khiếu nại, kết 

luận nội dung tố cáo đã có hiệu 

lực pháp luật./. 

 

 

Chỉ đạo triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Minh Ngọc 

gày 19/12/2019, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 3388/UBND-

NC về việc triển khai Thông tư 

số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật.  
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn 

thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố tổ chức quán triệt, phổ 

biến và triển khai Thông tư số 

03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp; chủ động nghiên 

cứu, xây dựng, thực hiện giải 

pháp đảm bảo các nội dung chỉ 

tiêu, tiến độ, chất lượng theo quy 

định tại Thông tư này.  

Đồng thời, thực hiện tự đánh 

giá, chấm điểm hàng năm và 

đánh giá, chấm điểm khi kết thúc 

kỳ đánh giá đối với các chỉ tiêu, 

tiêu chí theo nội dung được phân 

N 
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công trách nhiệm thực hiện Bộ 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm 

hằng năm và kết thúc kỳ đánh 

giá, gửi về Sở Tư pháp để tham 

mưu tổng hợp, báo cáo theo quy 

định. 

Căn cứ kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm và mức độ đạt được, 

đề ra giải pháp khắc phục, nâng 

cao điểm số đối với chỉ tiêu, tiêu 

chí đạt điểm số thấp (nếu có) 

thuộc ngành, lĩnh vực quản lý./. 
 

Chỉ đạo việc duy trì Tủ sách pháp luật  

cấp cơ quan, đơn vị và cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi 

gày 04/12/2019, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 3223/UBND-

NC về việc duy trì Tủ sách pháp 

luật (TSPL) cấp cơ quan, đơn vị 

và cấp xã. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn 

thể thuộc tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đối với TSPL tại các xã 

đặc biệt khó khăn, TSPL của các 

cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân (quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ), việc xây dựng, quản 

lý, khai thác được thực hiện theo 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối với TSPL ở cấp xã, 

TSPL ở cơ quan, đơn vị đã được 

xây dựng theo Quyết định 

số 06/2010/QĐ-TTg ngày 

25/01/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ, tiếp tục được duy trì, hoạt 

động đến hết năm 2020; việc 

quản lý, khai thác sử dụng TSPL 

và bố trí kinh phí được thực hiện 

theo quy định tại Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Từ năm 2021 trở đi, 

được thực hiện như sau: 

- Đối với TSPL ở cấp xã tùy 

theo tình hình thực tế tại địa 

phương thì sáp nhập TSPL tại 

cấp xã thành bộ phận sách, tài 

liệu pháp luật của Thư viện hoặc 

điểm Bưu điện - Văn hóa hoặc 

Trung tâm học tập cộng đồng 

hiện có đang hoạt động hiệu quả 

trên địa bàn cấp xã và bố trí kinh 

phí ngân sách nhà nước cho hoạt 

động của TSPL đến hết năm 

2020. Từ năm 2021, kinh phí xây 

dựng, quản lý, khai thác sách, tài 

liệu pháp luật được bố trí trong 

kinh phí hoạt động của thiết chế 

văn hóa - thông tin mà TSPL tại 

cấp xã được sáp nhập. Việc sáp 

N 
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nhập TSPL tại cấp xã hoàn thành 

trước ngày 31/12/2020. 

- Đối với TSPL ở cơ quan, 

đơn vị thì tổ chức lưu giữ, quản 

lý các sách, tài liệu pháp luật 

hiện có phù hợp với điều kiện 

của cơ quan, đơn vị theo quy 

định về quản lý tài sản công và 

hoàn thành trước ngày 

31/12/2020; bố trí kinh phí ngân 

sách nhà nước cho hoạt động của 

TSPL ở cơ quan, đơn vị đến hết 

năm 2020; lựa chọn sách, tài liệu 

phù hợp, có giá trị để số hóa, cập 

nhật trên dữ liệu thành phần của 

TSPL điện tử quốc gia theo 

phạm vi thẩm quyền quản lý. 

3. Tiếp tục quan tâm bố trí 

kinh phí đảm bảo cho hoạt động 

TSPL theo quy định.  

4. Định kỳ 06 tháng và hằng 

năm báo cáo kết quả hoạt động 

TSPL, lồng ghép trong báo cáo 

kết quả phổ biến giáo dục pháp 

luật gửi đến Sở Tư pháp để tổng 

hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND 

tỉnh theo quy định./. 

 

Thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh 

Ngọc Nguyễn

gày 23/12/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 3417/KH-UBND thực hiện 

Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân 

tộc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2018 - 2025" 

trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, phấn đấu đến năm 

2020 có ít nhất 14% cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc nhóm đối 

tượng 3, 4 cấp huyện, xã được 

bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

dân tộc; Đến năm 2025, phấn 

đấu 100% cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc nhóm đối tượng 

3, 4 được bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức dân tộc. 

Đối tượng là cán bộ, công 

chức, viên chức trực tiếp theo 

dõi công tác dân tộc, chuyên 

trách làm công tác dân tộc; cán 

bộ, công chức, viên chức công 

tác tại địa bàn có đông đồng bào 

dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ 

sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp 

với đồng bào dân tộc thiểu số, 

gồm các nhóm đối tượng sau: (1) 

Nhóm đối tượng 3: Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc cơ quan 

chuyên môn cấp huyện, thành 

phố; Trưởng, Phó ban trực thuộc 

huyện ủy, thành ủy; Bí thư, Phó 

Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị 

trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

N 
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HĐND và UBND xã; Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng trường 

trung học phổ thông, trung học 

cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú; 

(2) Nhóm đối tượng 4: Công 

chức, viên chức trực tiếp tham 

mưu, theo dõi về công tác dân 

tộc ở cơ quan cấp huyện, thành 

phố; Cán bộ, công chức cấp xã, 

phường, thị trấn; Bí thư chi bộ, 

trưởng thôn, làng. 

Lộ trình thực hiện: Trong 

năm 2020, tổ chức 10 lớp bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc với 700 

cán bộ, công chức, viên chức 

tham dự; Giai đoạn 2021 - 2025, 

tổ chức 58 lớp bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc với 4.174 cán bộ, 

công chức, viên chức tham dự./.
 

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn  

năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Linh Đan 

gày 11/12/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 3303/KH-UBND về phòng 

chống dịch bệnh động vật trên 

cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Tại Kế hoạch này nêu rõ nội 

dung, giải pháp thực hiện như 

sau: 

Về tổ chức, chỉ đạo, thanh tra, 

kiểm tra: Tổ chức triển khai thực 

hiện công tác phòng chống dịch 

bệnh động vật; Giao trách nhiệm 

cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức cá nhân có liên quan 

trong việc xây dựng và thực hiện 

Kế hoạch phòng, chống bệnh 

động vật trên cạn năm 2020; 

Tăng cường chỉ đạo UBND các 

cấp, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong việc triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng chống 

dịch, bệnh cho đàn vật nuôi; 

Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra trong việc thực hiện Kế 

hoạch phòng chống bệnh động 

vật tại các địa phương. 

Về nguồn lực: Chủ yếu sử 

dụng nguồn nhân lực tại chỗ của 

cơ sở (xã), trường hợp dịch bệnh 

diễn biến phức tạp huy động tăng 

cường nhân lực từ các địa 

phương khác và nguồn lực từ 

tỉnh; Dự trù vật tư, vắc-xin, hóa 

chất, kinh phí để triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch, hỗ 

trợ kinh phí cho chủ vật nuôi để 

tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc 

bệnh khi công bố dịch hoặc khi 

dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ 

điều kiện công bố dịch ở địa 

phương; Dự trù các trang thiết bị 

cần đầu tư, bổ sung, hiệu chỉnh 

để phục vụ công tác chẩn đoán 

xét nghiệm, giám sát, điều tra ổ 

dịch, xây dựng bản đồ dịch tễ và 

phân tích số liệu. 

N 
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Về công tác tiêm phòng: Sử 

dụng vắc-xin tiêm phòng bắt 

buộc các bệnh định kỳ theo quy 

định cho đàn vật nuôi; Tiêm 

phòng khẩn cấp khi có ổ dịch 

xảy ra; Thời gian tiêm phòng; 

Cấp giấy chứng nhận tiêm 

phòng... 

Đồng thời, Kế hoạch này đề 

ra giải pháp nâng cao nhận thức, 

năng lực và hỗ trợ, bao gồm: 

Thông tin tuyên truyền; Tập 

huấn; Điều trị dự phòng bệnh 

Dại. Trong đó, cụ thể về thông 

tin tuyên truyền đó là: (1) Thông 

tin tuyên truyền về phòng chống 

dịch bệnh nói chung, hướng dẫn 

các biện pháp phòng chống các 

dịch bệnh động vật để người 

chăn nuôi nâng cao nhận thức, 

biết và chủ động trong công tác 

phòng chống; hướng dẫn người 

chăn nuôi quản lý, cách ly, xử lý, 

chăm sóc và chữa trị cho gia súc 

mắc bệnh khi có dịch bệnh xảy 

ra; (2) Tuyên truyền về bệnh Dại 

thông qua phát sóng trên đài 

truyền hình, đài phát thanh của 

địa phương; phát hành tờ rơi, áp 

phích, sách hướng dẫn phòng 

chống bệnh Dại, tài liệu do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Bộ Y tế cung cấp. Tuyên 

truyền phổ biến quy định về 

phòng, chống bệnh Dại; quy 

định về nuôi chó, trách nhiệm 

của người nuôi chó và quản lý 

chó nuôi...; (3) Tuyên truyền về 

bệnh Cúm gia cầm và biện pháp 

phòng chống trên các phương 

tiện thông tin đại chúng (loa, đài 

phát thanh và truyền hình) để người 

dân nhận thức, chủ động trong 

công tác phòng, chống...  

 

Tăng cường công tác phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý  

các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng  

và phòng cháy chữa cháy rừng 

Quỳnh Nguyễn

ây là một trong nhiều 

nhiệm vụ, giải pháp 

được chỉ đạo thực hiện trong 

năm 2020 tại Thông báo số 

3105/TB-VPUB ngày 

04/12/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về Kết luận của đồng 

chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại 

Hội nghị tổng kết công tác quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng và 

chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng năm 2019, triển khai 

nhiệm vụ năm 2020. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ban ngành liên 

quan, UBND các huyện, thành 

phố, các đơn vị chủ rừng, các cơ 

quan, đơn vị: Quân sự, Công an, 

Bộ đội Biên phòng cần tăng 

cường công tác phối hợp, đấu 

Đ 
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tranh, ngăn chặn, xử lý các hành 

vi vi phạm trong lĩnh vực quản 

lý, bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng, cụ thể: Tiếp tục 

triển khai thực hiện đồng bộ, 

nghiêm túc, có hiệu quả các Văn 

bản chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng và phòng cháy chữa cháy 

rừng, đặc biệt là Chương trình 

hành động của UBND tỉnh thực 

hiện công tác QLBVR ban hành 

theo Quyết định số 459/QĐ-

UBND ngày 08/5/2018 và Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 

24/01/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh. Trong quá trình thực hiện 

cần nghiên cứu, lựa chọn các vấn 

đề trọng tâm, cốt lõi phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của ngành, 

địa phương để tập trung tổ chức 

thực hiện có hiệu quả. 

Tiếp tục triển khai thực hiện 

đồng bộ, có hiệu quả việc phối 

hợp giữa các lực lượng: Dân 

quân tự vệ, Kiểm lâm, Quân đội, 

Bộ đội Biên phòng theo Nghị 

định số 133/2015/NĐ-CP ngày 

28/12/2015 và Nghị định số 

77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 

của Chính phủ.  

Đồng thời, nâng cao vai trò 

trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong hoạt động quản lý, bảo vệ 

rừng; kiểm điểm, xử lý nghiêm 

trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân thiếu trách nhiệm, không 

phát hiện, ngăn chặn kịp thời các 

hành vi vi phạm pháp luật về 

quản lý, bảo vệ rừng theo Kế 

hoạch số 34-KH/TU ngày 05-5-

2017 của Tỉnh ủy. Trong quá 

trình kiểm tra phát hiện vi phạm 

Luật Lâm nghiệp phải truy xuất 

nguồn gốc lâm sản bị xâm hại 

thuộc lâm phần của đơn vị nào 

quản lý và đề xuất cấp có thẩm 

quyền xử lý vi phạm theo đúng 

quy định của pháp luật... 

 

Từ ngày 25/12/2019, công chức cấp xã phải có bằng Đại học 

NTT 

ây là một trong nhiều 

điểm mới đáng chú ý 

tại Thông tư số 13/2019/TT-

BNV ngày 06/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố; có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25/12/2019. 

Cụ thể, ngoài các tiêu chuẩn 

chung được quy định tại Điều 3 

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP 

ngày 05/12/2011 của Chính phủ 

về công chức xã, phường, thị 

trấn như: Hiểu biết về lý luận 

chính trị; nắm vững chủ trương, 

Đ 

https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-13-2019-tt-bnv-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-179124-d1.html#chidanthaydoi
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-13-2019-tt-bnv-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-179124-d1.html#chidanthaydoi
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đường lối của Đảng và Nhà 

nước; có năng lực tổ chức vận 

động nhân dân ở địa phương…, 

thì công chức cấp xã cần phải 

đáp ứng các tiêu chuẩn, cụ thể: 

Đủ 18 tuổi trở lên; tốt nghiệp 

đại học trở lên của ngành đào tạo 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

của từng chức danh công chức 

cấp xã. Riêng với công chức làm 

việc tại các xã: Miền núi, vùng 

cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 

thiểu số, vùng có điều kiện đặc 

biệt khó khăn phải có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ từ trung 

cấp trở lên (Thông tư số 

06/2012/TT-BNV ngày 

30/01/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ chỉ quy định công chức 

cấp xã chỉ cần có trình độ trung 

cấp chuyên nghiệp trở lên của 

ngành đào tạo phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ của chức danh 

công chức được đảm nhiệm); 

được cấp chứng chỉ sử dụng 

công nghệ thông tin theo chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT...  

 

Phạt đến 40 triệu đồng nếu lập chứng từ giả mạo  

để chi ngân sách Nhà nước 

NMN

ây là nội dung nổi bật 

quy định tại Thông tư số 

87/2019/TT-BTC ngày 

19/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn 

thực hiện xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kho bạc 

Nhà nước. 

Theo đó, hành vi lập chứng từ 

giả mạo để chi ngân sách Nhà 

nước, nhưng chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự có thể bị 

phạt đến 40 triệu đồng, nếu thực 

hiện nhằm mục đích: Thanh toán 

vốn đầu tư thực hiện các chương 

trình mục tiêu, công trình sửa 

chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên ngân 

sách Nhà nước và nguồn phí 

được để lại theo chế độ quy định 

để chi thường xuyên với tổng 

mức đầu tư trên 500 triệu đồng. 

Việc thực hiện hành vi trên 

nhằm mục đích thanh toán, chi 

trả các khoản chi thường xuyên, 

chi sự nghiệp có tính chất 

thường xuyên, chi chương trình 

mục tiêu quốc gia, chương trình 

mục tiêu sử dụng kinh phí sự 

nghiệp sẽ bị phạt tiền 12,5 triệu 

đồng. Mức phạt này cũng được 

áp dụng đối với hành vi lập hồ 

sơ, giấy tờ giả mạo làm thủ tục 

đăng ký và sử dụng tài khoản tại 

Kho bạc Nhà nước, nhưng chưa 

Đ 
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đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 01/02/2020./. 

 

Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 

Hồng Lam

gày 18/11/2019, Quốc 

hội khóa XIV thông qua 

Nghị quyết số 88/2019/QH14 

phê duyệt Đề án tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030. 

Theo đó, Đề án thực hiện ở 

địa bàn các xã, thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, trong đó 

tập trung ưu tiên đầu tư cho địa 

bàn đặc biệt khó khăn trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi.  

Đối tượng điều chỉnh, gồm: 

xã, thôn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; hộ gia 

đình, cá nhân người dân tộc thiểu 

số; hộ gia đình, cá nhân người 

dân tộc Kinh thuộc diện hộ 

nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, 

thôn đặc biệt khó khăn; doanh 

nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức 

kinh tế, xã hội hoạt động ở địa 

bàn vùng đặc biệt khó khăn. 

Cụ thể, đến năm 2025 phấn 

đấu mức thu nhập bình quân của 

người dân tộc thiểu số tăng trên 

2 lần so với năm 2020; Tỷ lệ hộ 

nghèo trong đồng bào dân tộc 

thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; 

90% đồng bào dân tộc thiểu số 

được sử dụng nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc 

thiểu số được xem truyền hình 

và nghe đài phát thanh; 98% 

đồng bào dân tộc thiểu số tham 

gia bảo hiểm y tế; đào tạo, quy 

hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ 

người dân tộc thiểu số, nhất là 

các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bảo 

đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, 

viên chức người dân tộc thiểu số 

phù hợp với tỷ lệ dân số là người 

dân tộc thiểu số ở từng địa 

phương... 

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: 

(1) Xây dựng Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030; (2) Xây dựng và 

ban hành tiêu chí phân định vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi theo trình độ phát triển 

bảo đảm toàn diện, khách quan, 

khoa học, chính xác, làm cơ sở 

xác định đối tượng, địa bàn cần 

ưu tiên để tập trung đầu tư có 

trọng tâm, trọng điểm; (3) Tăng 

N 
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cường nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ; xây 

dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi để phục vụ công tác dự 

báo, hoạch định, quản lý thực 

hiện chính sách dân tộc; (4) Huy 

động mọi nguồn lực đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

(5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về công tác 

dân tộc, về thực hiện chính sách 

dân tộc, chống mọi biểu hiện 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 

(6) Quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội 

ngũ cán bộ người dân tộc thiểu 

số theo quy định; (7) Tăng 

cường xây dựng, củng cố hệ 

thống chính trị, xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân, thế 

trận an ninh nhân dân vững chắc 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. Kịp thời biểu 

dương, tôn vinh, động viên 

người tiêu biểu có uy tín, doanh 

nhân, nhà khoa học trong cộng 

đồng các dân tộc thiểu số có 

nhiều đóng góp cho sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (8) 

Đổi mới và mở rộng chính sách 

tín dụng của ngân hàng chính 

sách xã hội theo hướng tăng định 

mức, mở rộng đối tượng được 

vay đến các dự án sản xuất, kinh 

doanh tạo sinh kế cho đồng bào 

dân tộc thiểu số... 

 

Phấn đấu đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố  

có bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền 

Minh Ngọc 

gày 25/12/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 1893/QĐ-TTg ban 

hành Chương trình phát triển y 

dược cổ truyền, kết hợp y dược 

cổ truyền với y dược hiện đại 

đến năm 2030. 

Theo đó, mục tiêu đề ra là 

đến năm 2025, 95% các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

có bệnh viện đa khoa y dược cổ 

truyền hoặc bệnh viện đa khoa y 

dược cổ truyền - phục hồi chức 

năng tuyến tỉnh; 90% bệnh viện 

đa khoa, viện có giường bệnh, 

bệnh viện chuyên khoa có Khoa 

y, dược cổ truyền; 95% trạm y tế 

xã, phường, thị trấn và tương 

đương có triển khai hoạt động tư 

vấn sử dụng y dược cổ truyền. 

Đặc biệt, phấn đấu đến năm 

2030, 100% các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có bệnh 

viện đa khoa y dược cổ truyền 

hoặc bệnh viện đa khoa y dược 

cổ truyền - phục hồi chức năng 

tuyến tỉnh; 95% bệnh viện đa 

khoa, viện có giường bệnh, bệnh 

viện chuyên khoa có Khoa y, 

dược cổ truyền; 100% trạm y tế 

N 
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xã, phường, thị trấn và tương 

đương có triển khai hoạt động tư 

vấn sử dụng y dược cổ truyền. 

Để đạt được các mục tiêu 

trên, nhiệm vụ và giải pháp thực 

hiện bao gồm: Nghiên cứu, hoàn 

thiện thể chế, chính sách phát 

triển y dược cổ truyền. Nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực, đáp ứng yêu cầu phát triển y 

dược cổ truyền và kết hợp y 

dược cổ truyền với y dược hiện 

đại, chú trọng “Nghiên cứu xây 

dựng chuẩn chương trình đào 

tạo, chuẩn năng lực bậc đại học 

cho ngành y dược cổ truyền”. 

Đẩy mạnh thông tin, truyền 

thông về thuốc và các phương 

pháp điều trị của y dược cổ 

truyền, giúp nhân dân hiểu đúng 

về tác dụng, hiệu quả của thuốc 

và các phương pháp điều trị của 

y dược cổ truyền; về các thành 

tựu của y dược cổ truyền, tổ 

chức các hoạt động tôn vinh 

danh y, thầy thuốc y dược cổ 

truyền; tăng cường công tác quản 

lý thông tin, tuyên truyền, quảng 

cáo về y dược cổ truyền... 

 

Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực,  

xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 

Thanh Tiếng 

gày 23/12/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 1863/QĐ-

TTg về việc phê duyệt Kế hoạch 

hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

giai đoạn 2020 - 2025. 

Theo đó, Kế hoạch được phê 

duyệt với mục tiêu phấn đấu đạt 

40% tỉnh, thành phố thành lập 

Phòng điều tra thân thiện với trẻ 

em, 100% cán bộ công an điều 

tra các vụ việc liên quan được 

nâng cao năng lực điều tra thân 

thiện với trẻ em. Bên cạnh đó, 

việc cung cấp kiến thức, kỹ năng 

bảo vệ trẻ em cho gia đình và 

hướng dẫn học sinh về kỹ năng 

sống và kỹ năng bảo vệ mình 

cũng được quan tâm đặc biệt với 

mục tiêu thực hiện là 100%... 

Các hoạt động thực hiện kế 

hoạch bao gồm: (1) Truyền 

thông, giáo dục, vận động xã hội 

nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, kỹ năng về bảo vệ 

trẻ em và phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em cho chính quyền 

các cấp, các ngành, các tổ chức, 

xã hội, cha mẹ và trẻ em; (2) 

Phòng ngừa bạo lực học đường; 

hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em 

bị bạo lực, xâm hại tình dục 

trong các cơ sở giáo dục; (3) Cải 

thiện chất lượng dịch vụ, 

nâng cao năng lực của cơ 

sở cung cấp dịch vụ bảo vệ 

trẻ em; (4) Tiếp nhận khám, 

N 
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chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ 

trợ, can thiệp của ngành y tế đối 

với trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

tình dục; (5) Tăng cường công 

tác điều tra thân thiện đối với 

trẻ em; (6) Xây dựng cơ chế phối 

hợp liên ngành và hình thành 

mạng lưới xã hội về bảo vệ 

trẻ em, phòng, chống bạo lực, 

xâm hại tình dục trẻ em giữa các 

cơ quan, tổ chức liên quan, có 

sự tham gia của nhân viên bưu 

điện, bưu tá xã và các đoàn viên, 

hội viên Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên 

hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, 

Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Việt Nam và các tổ 

chức xã hội. 

Giải pháp thực hiện cụ thể: 

Tăng cường trách nhiệm của 

chính quyền địa phương về công 

tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa 

bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, 

đẩy mạnh công tác hỗ 

trợ, can thiệp đối với trẻ em là 

nạn nhân bạo lực, xâm hại tình 

dục. Tiếp tục hoàn thiện pháp 

luật, chính sách về bảo vệ 

trẻ em, phòng ngừa bạo, lực xâm 

hại tình dục trẻ em; ban hành 

tiêu chuẩn, quy chuẩn cung cấp 

dịch vụ bảo vệ trẻ em; khuyến 

khích khu vực tư nhân tham gia 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

Nâng cao chất lượng hoạt động 

của tổ chức phối hợp liên ngành 

về bảo vệ trẻ em các cấp; ứng 

dụng công nghệ thông tin để kết 

nối với Tổng đài điện thoại 

quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); 

duy trì việc thực hiện hiệu quả 

cơ chế thông tin, báo cáo ở tất cả 

các cấp về công tác bảo vệ 

trẻ em, phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em... 

 

Trước ngày 30/12/2021, công bố kết quả điều tra  

cơ sở hành chính trên cả nước 

NMN  

ây là nội dung nổi bật tại 

Quyết định số 1096/QĐ-

BNV ngày 23/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức 

Điều tra cơ sở hành chính năm 

2021. 

Theo đó, cuộc điều tra cơ sở 

hành chính được tiến hành vào 

năm 2021, thời gian thu thập 

thông tin từ ngày 01/3 đến 

30/5/2021 và kết quả cuộc điều 

tra chính thức công bố trước 

ngày 30/12/2021. Trong đó, 05 

nhóm thông tin lớn được tập 

trung điều tra bao gồm: 

Thứ nhất, thông tin nhận dạng 

cơ sở: Tên, địa chỉ, số điện thoại; 

Mã số thuế, mã đơn vị sử dụng 

ngân sách; Ngành hoạt động 

chính (theo VSIC 2018); Loại 

Đ 
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hình tổ chức (cơ quan thuộc hệ 

thống lập pháp, hành pháp, tư 

pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam, 

cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã 

hội). 

Thứ hai, thông tin về lao 

động, thu nhập của người lao 

động: Thông tin về người đứng 

đầu cơ sở; Lao động của cơ sở; 

Thu nhập của người lao động 

năm 2020. 

Thứ ba, kết quả thu, chi năm 

2020: Tổng thu (Bao gồm các 

khoản thu từ ngân sách Nhà 

nước; thu từ hoạt động của cơ 

sở; thu từ ủng hộ, viện trợ của cá 

nhân, tổ chức trong, ngoài nước); 

Tổng chi (Bao gồm chi hoạt 

động; chi đầu tư xây dựng cơ 

bản, mua sắm và sửa chữa lớn). 

Thứ tư, tình trạng ứng dụng 

công nghệ thông tin của cơ sở 

hành chính: Hạ tầng công nghệ 

thông tin; Ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ hoạt động 

chuyên môn, quản lý tại cơ sở 

hành chính. 

Thứ năm, nhóm thông tin 

theo chuyên đề cần đánh giá: 

Thông tin về tài sản cố định 

(Nguyên giá; Giá trị hao mòn 

TSCĐ); Đất (Tổng diện tích đất 

cơ sở hành chính đang sử dụng, 

trong đó có diện tích đã cấp 

chứng nhận quyền sử dụng đất). 

Quyết định này có hiệu lực từ 

ngày ký./. 

 

Quy định về thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ 

Lệ Quỳnh 

ây là nội dung được quy 

định tại Thông tư 

số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư 

phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 

phạm, văn bằng giáo dục đại học và 

chứng chỉ của hệ thống giáo dục 

quốc dân; có hiệu lực thi hành từ 

ngày 15/01/2020. 

Theo đó, văn bằng, chứng chỉ bị 

thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợp 

sau: (1) Có hành vi gian lận trong 

tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, 

luận án hoặc gian lận trong việc làm 

hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng 

chỉ; (2) Cấp cho người không đủ 

điều kiện; (3) Do người không có 

thẩm quyền cấp; (4) Bị tẩy xóa, sửa 

chữa; (5) Để cho người khác sử 

dụng; (6) Do lỗi của cơ quan có 

thẩm quyền cấp văn bằng, chứng 

chỉ. 

Đ 
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Cơ quan có thẩm quyền cấp văn 

bằng, chứng chỉ theo quy định có 

trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ văn 

bằng, chứng chỉ. Trường hợp cơ 

quan có thẩm quyền cấp văn bằng, 

chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, 

giải thể thì cơ quan có thẩm quyền 

thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ 

là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp 

văn bằng, chứng chỉ. Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quyết định việc 

thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ 

hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 

thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ 

trong các trường hợp khác. 

Thủ trưởng cơ quan có thẩm 

quyền cấp văn bằng, chứng chỉ 

ra quyết định thu hồi, hủy bỏ văn 

bằng, chứng chỉ. Nội dung của 

quyết định nêu rõ lý do thu hồi, 

hủy bỏ. Quyết định được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử 

của cơ quan có thẩm quyền thu 

hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; 

được gửi đến người bị thu hồi 

văn bằng, chứng chỉ, cơ quan 

kiểm tra phát hiện sai phạm (nếu 

có), cơ quan người bị thu hồi văn 

bằng, chứng chỉ đang công tác 

(nếu có) và các cơ quan, tổ chức 

có liên quan./. 

 

Thay đổi thành phần Hội đồng định giá theo vụ việc các cấp 

Ngô Thanh 

gày 23/12/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 97/2019/NĐ-CP về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP 

quy định chi tiết việc thành lập 

và hoạt động của Hội đồng định 

giá tài sản; trình tự, thủ tục định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự. 

Theo đó, Nghị định này đã 

sửa đổi thành phần Hội đồng 

định giá theo vụ việc các cấp, cụ 

thể: Hội đồng định giá theo vụ 

việc ở cấp huyện; Hội đồng định 

giá theo vụ việc ở cấp tỉnh; Hội 

đồng định giá theo vụ việc ở cấp 

bộ. 

Trong đó, Hội đồng định giá 

theo vụ việc cấp bộ do Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ thực hiện chức năng 

quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh 

vực đối với tài sản cần định giá 

trong trường hợp thực hiện định 

giá lần đầu đối với tài sản thuộc 

các vụ án tham nhũng, kinh tế, 

chức vụ về tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng và phức tạp liên 

quan đến nhiều cấp và được dư 

luận xã hội quan tâm khi có yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng. 

Bên cạnh đó, định giá lại tài 

sản trong trường hợp đặc biệt, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Chánh án Tòa án 

N 
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nhân dân tối cao quyết định việc 

định giá lại tài sản khi đã có kết 

luận định giá lại lần hai của Hội 

đồng định giá. Kết luận định giá 

lại trong trường hợp này là kết 

luận định giá tài sản cuối cùng 

để giải quyết vụ án. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/02/2020./. 

 

Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ 

Linh Đan

ây là nội dung nổi bật 

quy định tại Bộ luật Lao 

động năm 2019 được Quốc hội 

khoá XIV thông qua ngày 

20/11/2019; có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2021. 

Theo đó, Điều 169 Bộ luật 

Lao động năm 2019 nêu rõ: Tuổi 

nghỉ hưu của người lao động 

trong điều kiện lao động bình 

thường được điều chỉnh theo lộ 

trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối 

với lao động nam vào năm 2028 

và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ 

vào năm 2035. 

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ 

hưu của người lao động trong 

điều kiện lao động bình thường 

là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với 

nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối 

với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng 

thêm 03 tháng với lao động nam 

và 04 tháng với lao động nữ. 

Riêng người bị suy giảm khả 

năng lao động; làm nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm hay làm việc 

ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội 

đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ 

hưu trước không quá 05 tuổi so 

với quy định, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

Bên cạnh việc tăng tuổi nghỉ 

hưu, Điều 112 Bộ luật Lao động 

năm 2019 quy định ngày Quốc 

khánh được nghỉ 02 ngày là ngày 

02 tháng 9 dương lịch và 01 

ngày liền kề trước hoặc sau. Như 

vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, tết 

hàng năm sẽ nâng lên 11 ngày, 

trong đó: Tết Dương lịch: 01 

ngày; Tết Âm lịch: 05 ngày; 

Ngày Chiến thắng (30/4 Dương 

lịch): 01 ngày; Ngày Quốc tế lao 

động (01/5 Dương lịch): 01 

ngày; Ngày Quốc khánh: 02 

ngày; Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 

(10/3 Âm lịch): 01 ngày. Trong 

những ngày này, người lao động 

được nghỉ làm việc và hưởng 

nguyên lương. 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 

năm 2019 còn có nhiều nội dung 

mới, đáng chú ý khác như: Được 

ký hợp đồng xác định thời hạn 

nhiều lần với người cao tuổi; 

Tăng thời giờ làm thêm theo 

tháng lên 40 giờ; bổ sung trường 

Đ 
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hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương... 

 

Tăng cường, nâng cao hiệu quả  

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 

MN

ể phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị và toàn xã hội 

nhằm từng bước kiềm chế, ngăn 

chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; xóa 

bỏ các tổ chức, đường dây, tụ 

điểm sản xuất, mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ và sử dụng trái 

phép chất ma túy; đồng thời, 

ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma 

túy thẩm lậu từ nước ngoài vào 

địa bàn, không để tỉnh Kon Tum 

trở thành địa bàn trung chuyển 

ma túy đi các nước, ngày 20-12-

2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Kon Tum ban hành Kế hoạch số 

120-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 

36-CT/TW ngày 16-8-2019 của 

Bộ Chính trị về tăng cường, nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy. 

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

được đề ra đó là tăng cường 

công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức của quần chúng nhân 

dân, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu 

niên về hiểm họa ma túy. Tiếp 

tục xây dựng, duy trì và nhân 

rộng các mô hình, điển hình tiên 

tiến về phòng, chống ma túy tại 

địa bàn cơ sở. Kịp thời động 

viên, khen thưởng những tập thể, 

cá nhân, người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số, chức 

sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên 

tích cực tham gia phòng, chống 

ma túy. 

Củng cố, kiện toàn, nâng cao 

năng lực của lực lượng chuyên 

trách làm công tác phòng, chống 

ma túy các cấp, bảo đảm đủ khả 

năng, điều kiện thực hiện có hiệu 

quả nhiệm vụ. Thực hiện đồng 

bộ các biện pháp chuyển hóa địa 

bàn phức tạp về ma túy; triệt xóa 

các tụ điểm, điểm tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy, nhất 

là trong các cơ sở đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về an ninh 

trật tự (quán bar, quán karaoke, 

nhà nghỉ...). Đổi mới công tác 

cai nghiện ma túy theo hướng 

tập trung nguồn lực cho những 

hình thức cai nghiện có hiệu quả, 

chú trọng xã hội hóa công tác cai 

nghiện và tạo việc làm cho người 

sau cai; Tăng cường, mở rộng và 

nâng cao hiệu quả hợp tác quốc 

tế về phòng, chống và kiểm soát 

ma túy với tỉnh giáp của Lào và 

Campuchia, lồng ghép với công 

tác phối hợp bảo vệ an ninh biên 

giới, phòng chống tội phạm 

trong khuôn khổ các cam kết 

quốc tế mà Việt Nam đã ký kết 

và tham gia. 

Đ 
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Quan tâm chỉ đạo và đầu tư 

đúng mức cho công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy ở xã, 

phường, thị trấn; thường xuyên 

phát động phong trào toàn dân 

tham gia phát hiện và tố giác tội 

phạm ma túy, giáo dục, cảm hóa 

người nghiện tại cộng đồng dân 

cư. Gắn công tác phòng, chống 

ma túy và cuộc vận động xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư với xây dựng nông thôn 

mới”... 

 

Các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định  

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Quỳnh Nhi 

ây là nội dung quy định 

tại Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Tại Thông tư này nêu rõ 

khoản phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh gồm 21 loại, như: 

Phí sử dụng tạm thời lòng 

đường, hè phố; Phí thẩm định hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; Phí thẩm định đề án xả 

nước thải vào nguồn nước, công 

trình thủy lợi (đối với hoạt động 

thẩm định do cơ quan địa 

phương thực hiện); Phí khai thác 

và sử dụng tài liệu đất đai; Phí 

cung cấp thông tin về giao dịch 

bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất;  Phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm (đối 

với hoạt động đăng ký do cơ 

quan địa phương thực hiện)... 

Lệ phí thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm 

07 loại đó là: Lệ phí đăng ký cư 

trú (đối với hoạt động do cơ 

quan địa phương thực hiện); Lệ 

phí cấp chứng minh nhân dân 

(đối với hoạt động do cơ quan 

địa phương thực hiện); Lệ phí hộ 

tịch; Lệ phí cấp giấy phép lao 

động cho người nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (đối với cấp 

phép do cơ quan địa phương 

thực hiện); Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất; Lệ phí cấp giấy 

phép xây dựng; Lệ phí đăng ký 

kinh doanh. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 13/01/2020./. 

 

 
 

Đ 
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Nhân viên bưu điện không được ký thay, nhận hộ lương hưu 

N.Q 

ây là nội dung tại Công 

văn số 4733/BHXH-

CSXH ngày 18/12/2019 của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam về việc 

chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý 

một số tồn tại trong công tác tổ 

chức thực hiện bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo đó, để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả việc theo dõi 

người hưởng gắn với chi trả các 

chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), 

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 

cần phải thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

- Khi chi trả các chế độ 

BHXH, BHTN bằng tiền mặt 

cho người hưởng phải đối chiếu, 

kiểm tra Chứng minh nhân dân 

hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của 

người hưởng, người được ủy 

quyền hoặc Thẻ chi trả; Giấy 

nhận tiền lương hưu, trợ cấp 

BHXH, BHTN bằng tiền mặt 

phải có đầy đủ chữ ký của người 

hưởng; có biện pháp đảm bảo an 

toàn đối với trường hợp một 

người có nhiều giấy ủy quyền ký 

nhận thay cho nhiều người. 

- Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp 

thời theo danh sách chi trả do cơ 

quan BHXH lập, ký chuyển 

sang; báo giảm đầy đủ, kịp thời; 

không được tăng thêm các thủ 

tục hành chính gây phiền hà cho 

người hưởng; niêm yết đầy đủ 

các thủ tục hành chính theo quy 

định; thực hiện quyết toán theo 

đúng thời gian quy định. 

- Nhân viên chi trả của cơ 

quan bưu điện không được ký 

thay, nhận hộ chế độ BHXH, 

BHTN, không được trừ trực tiếp 

lương hưu của người hưởng vay 

nợ ngân hàng hoặc lôi kéo, ép 

buộc người hưởng sử dụng các 

dịch vụ khác do bưu điện cung 

cấp… 

 

 

Quy định về khung giá đất 

NTT 

gày 19/12/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 96/2019/NĐ-CP quy định về 

khung giá đất. 

Theo đó, Nghị định này quy 

định khung giá đối với từng loại 

đất, theo từng vùng quy định tại 

Điều 113 của Luật Đất đai, cụ 

thể: 

1. Về khung giá đất 

a. Nhóm đất nông nghiệp: 

Khung giá đất trồng cây hàng 

Đ 

N 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/cong-van-4733-bhxh-csxh-2019-huong-dan-xu-ly-ton-tai-trong-to-chuc-thuc-hien-bao-hiem-xa-hoi-179375-d6.html#noidung
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năm gồm đất trồng lúa và đất 

trồng cây hàng năm khác; Khung 

giá đất trồng cây lâu; Khung giá 

đất rừng sản xuất; Khung giá đất 

nuôi trồng thủy sản; Khung giá 

đất làm muối. 

b. Nhóm đất phi nông nghiệp: 

Khung giá đất ở tại nông thôn;  

Khung giá đất thương mại, dịch 

vụ tại nông thôn; Khung giá đất 

sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp không phải là đất thương 

mại, dịch vụ tại nông thôn; 

Khung giá đất ở tại đô thị; 

Khung giá đất thương mại, dịch 

vụ tại đô thị; Khung giá đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp không phải là đất thương 

mại, dịch vụ tại đô thị. 

2. Vùng kinh tế để xây dựng 

khung giá đất gồm: 

a. Vùng trung du và miền núi 

phía Bắc gồm các tỉnh: Điện 

Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa 

Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, 

Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, 

Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, 

Thái Nguyên, Bắc Giang và 

Quảng Ninh. 

b. Vùng đồng bằng sông 

Hồng gồm các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương: Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải 

Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, 

Hà Nam, Nam Định, Thái Bình 

và Ninh Bình. 

c. Vùng Bắc Trung bộ gồm 

các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 

và Thừa Thiên Huế. 

d. Vùng duyên hải Nam 

Trung bộ gồm các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương: Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Bình Định, Phú Yên, Khánh 

Hòa, Ninh Thuận và Bình 

Thuận. 

e. Vùng Tây Nguyên gồm các 

tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk 

Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng. 

f. Vùng Đông Nam bộ gồm 

các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương: Đồng Nai, Bình 

Dương, Bình Phước, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Tây Ninh và Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

g. Vùng đồng bằng sông Cửu 

Long gồm các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương: Long 

An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng 

Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần 

Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An 

Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và 

Cà Mau. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký và thay thế 

Nghị định số 104/2014/NĐ-

CP ngày 14/11/2014 của Chính 

phủ quy định về khung giá đất./. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-104-2014-nd-cp-quy-dinh-khung-gia-dat-257555.aspx
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Mục tiêu, nhiệm vụ và nguyên tắc thực hiện của  

Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

Ngô Thanh 

gày 05/12/2019, Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Thông tư 

số 15/2019/TT-BTTTT hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 

219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, 

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. 

Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ 

và nguyên tắc thực hiện của Đề 

án được quy định cụ thể sau: 

1. Hoạt động thông tin, tuyên 

truyền về dân tộc, tôn giáo nhằm 

thực hiện các mục tiêu quy định 

tại mục I, Điều 1 của Quyết định 

số 219/QĐ-TTg ngày 

21/02/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

2. Các hoạt động của Đề án 

được nhà nước hỗ trợ bao gồm 

03 nhóm nhiệm vụ: Bồi dưỡng, 

tập huấn kiến thức, kỹ năng, 

nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền 

về dân tộc, tôn giáo; Xây dựng 

chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ 

hoạt động thông tin, tuyên truyền 

về dân tộc, tôn giáo; Tuyên 

truyền về dân tộc, truyền thống 

lịch sử dân tộc Việt Nam, các giá 

trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong 

đời sống xã hội; tăng cường khối 

đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết 

tôn giáo trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Nguyên tắc thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ của Đề án: Thực 

hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đề 

án phải xác định cụ thể từng 

nhiệm vụ hoặc chủ đề thông tin, 

tuyên truyền; nguồn kinh phí 

thực hiện. Đảm bảo khách quan, 

chính xác về nội dung thông tin; 

tuân thủ các quy định của pháp 

luật có liên quan. Đảm bảo bình 

đẳng, tôn trọng giáo lý, giáo luật, 

lễ nghi truyền thống của các tôn 

giáo; tôn trọng quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo của nhân dân 

theo quy định của pháp luật. 

Không trùng lặp nhiệm vụ cụ thể 

giữa các cơ quan, đơn vị tham 

gia thực hiện Đề án; không trùng 

với nhiệm vụ thường xuyên của 

cơ quan, tổ chức. Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin 

vào thực hiện mục tiêu, nhiệm 

vụ và quản lý sản phẩm của Đề 

án để đảm bảo hiệu quả thông 

tin, tuyên truyền. Tuân thủ quy 

định của pháp luật về quản lý sử 

dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ 

thực hiện Đề án, đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20/01/2020./. 

 

N 
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Tôi năm nay 19 

tuổi, đang là sinh viên 

năm nhất trường Đại học Đà 

Nẵng, phân hiệu tại Kon Tum, 

cha mẹ đều đã mất do bệnh tật. 

Đề nghị cho biết, trường hợp 

của tôi có được vay vốn theo 

diện sinh viên không? Mức 

cho vay theo quy định là bao 

nhiêu (Bạn Vũ Thị T, Huyện 

Tu Mơ Rông)? 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Tại Điều 2 Quyết định 

số 157/2007/QĐ-TTg ngày 

27/9/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với 

học sinh, sinh viên quy định: 

Học sinh, sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn theo học tại các 

trường đại học (hoặc tương 

đương đại học), cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp và tại 

các cơ sở đào tạo nghề được 

thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật Việt 

Nam, gồm: "1. Học sinh, sinh 

viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 

hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ 

nhưng người còn lại không có 

khả năng lao động; 2. Học 

sinh, sinh viên là thành viên 

của hộ gia đình thuộc một 

trong các đối tượng: Hộ nghèo 

theo tiêu chuẩn quy định của 

pháp luật; Hộ gia đình có mức thu 

nhập bình quân đầu người tối đa 

bằng 150% mức thu nhập bình 

quân đầu người của hộ gia đình 

nghèo theo quy định của pháp 

luật...". 

Điều 1 Quyết định số 1656/QĐ-

TTg ngày 19/11/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc điều 

chỉnh mức cho vay đối với học 

sinh, sinh viên quy định: Mức cho 

vay tối đa là 2.500.000 

đồng/tháng/học sinh, sinh viên. 

Như vậy, đối chiếu với các quy 

định nêu trên của pháp luật, trường 

hợp của bạn thuộc đối tượng được 

vay vốn đối với sinh viên và mức 

cho vay tối đa là 2.500.000  

đồng/tháng./. 

 

 

 

 

H 
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