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Góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi): 

Cần đảm bảo chế độ sở hữu toàn dân 

trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) 

Nguyễn Văn Bảy 

ự thảo Bộ luật dân 

sự (sửa đổi) có nhiều 

điểm mới đáng ghi nhận, 

phản ảnh thực tiễn các quan 

hệ dân sự phát sinh trên thực 

tế, được đánh giá và đúc kết 

thành các quy định để điều 

chỉnh các quan hệ dân sự một 

cách kịp thời, đầy đủ, nhằm 

đảm bảo sự bình đẳng trong 

các giao lưu dân sự, góp phần 

phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước. 

Nội dung dự thảo Bộ luật 

dân sự (sửa đổi) có nhiều nội 

dung mới như về phạm vi 

điều chỉnh, nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật dân sự, áp 

dụng pháp luật dân sự; xác 

lập, thực hiện và bảo vệ 

quyền dân sự… Về hình thức 

sở hữu, dự thảo Bộ luật dân 

sự (sửa đổi) tiếp tục thể chế 

hóa các Nghị quyết của Đảng 

và nội dung, tinh thần của 

Hiến pháp năm 2013 và trên 

cơ sở vận dụng nguyên tắc 

việc xác định các hình thức 

sở hữu cần phải dựa vào sự 

khác biệt trong cách thức 

thực hiện các quyền năng của 

chủ sở hữu, dự thảo Bộ luật 

dân sự (sửa đổi) quy định: “Trong 

Bộ luật dân sự, hình thức sở hữu 

bao gồm sở hữu toàn dân, sở hữu 

riêng và sở hữu chung. Sở hữu 

toàn dân là sở hữu đối với tài sản 

công, bao gồm đất đai, tài nguyên 

nước, tài nguyên khoáng sản, 

nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, 

tài nguyên thiên nhiên khác và 

các tài sản do Nhà nước đầu tư, 

quản lý. Sở hữu riêng là sở hữu 

của một chủ thể, bao gồm cá 

nhân, pháp nhân. Sở hữu chung 

là sở hữu của nhiều chủ thể đối 

với một tài sản”. 

Tuy nhiên, về vấn đề sở hữu 

toàn dân, hiện nay đang phát sinh 

nhiều ý kiến tranh luận khác 

nhau, cho rằng nên tiếp tục quy 

định sở hữu toàn dân, ý kiến khác 

lại cho rằng liệu có nên tiếp tục 

ghi nhận quyền sở hữu toàn dân 

hay không? Mặt khác, cũng có ý 

kiến cho rằng trong pháp luật dân 

sự không có sở hữu toàn dân mà 

phải xác định chủ thể sở hữu ở 

đây là nhà nước chứ không nên 

gọi là sở hữu toàn dân, có ý kiến 

còn mạnh dạn đề nghị loại bỏ 

khái niệm sở hữu toàn dân ra khỏi 

dự thảo Bộ luật dân sự (sửa 

đổi)… Các ý kiến tham gia đều 

D 
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có cơ sở lập luận riêng. Tuy 

nhiên, theo tôi việc quy định 

hình thức sở hữu toàn dân 

trong dự thảo Bộ luật dân sự 

(sửa đổi) là chính xác với 

những lý do cơ bản sau: 

Thứ nhất, việc quy định 

sở hữu toàn dân là phù hợp 

với đường lối, Nghị quyết, 

quan điểm của Đảng về hình 

thức sở hữu toàn dân và đã 

được cụ thể hóa tại Điều 53 

của Hiến pháp 2013, cụ thể: 

“Đất đai, tài nguyên nước, 

tài nguyên khoáng sản, 

nguồn lợi ở vùng biển, vùng 

trời, tài nguyên thiên nhiên 

khác và các tài sản do Nhà 

nước đầu tư, quản lý là tài 

sản công thuộc sở hữu toàn 

dân do Nhà nước đại diện 

chủ sở hữu và thống nhất 

quản lý”. Do đó, nếu chúng 

ta bỏ quy định sở hữu toàn 

dân ra khỏi dự thảo Bộ luật 

dân sự (sửa đổi) là trái với 

quy định của Hiến pháp. 

 Thứ hai, sở hữu toàn 

dân là sở hữu đối với tài sản 

công, bao gồm đất đai, tài 

nguyên nước, tài nguyên 

khoáng sản, nguồn lợi ở 

vùng biển, vùng trời, tài 

nguyên thiên nhiên khác và 

các tài sản do Nhà nước đầu 

tư, quản lý, đây là các tài sản có 

giá trị rất lớn, ảnh hưởng đến 

nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh 

đó, Hiến pháp năm 2013 quy 

định: “Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của Nhân dân, do Nhân 

dân, vì Nhân dân”, vì vậy, đã 

khẳng định đất nước là của 

Nhân dân, do Nhân dân quyết 

định, Nhà nước chỉ là chủ thể 

giúp Nhân dân quản lý đất nước 

theo ý chí và nguyện vọng của 

Nhân dân, mọi hoạt động của 

nhà nước đều phải vì Nhân dân 

và phục vụ Nhân dân. Xuất phát 

từ lý do này, mà các tài sản như 

đất đai, tài nguyên nước, tài 

nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở 

vùng biển, vùng trời, tài nguyên 

thiên nhiên khác… là các tài sản 

lớn thuộc về Nhân dân nếu 

không do nhà nước đại diện chủ 

sở hữu mà là một tổ chức nào 

khác thì không thể quản lý, khai 

thác một cách có hiệu quả để 

phục vụ lợi ích của toàn thể 

Nhân dân mà chỉ là phục vụ cho 

một nhóm lợi ích nhất định. 

Thứ ba, vì các tài sản là đất 

đai, tài nguyên nước, tài nguyên 

khoáng sản, nguồn lợi ở vùng 

biển, vùng trời, tài nguyên thiên 

nhiên khác là tài sản rất lớn nên 

muốn quản lý và khai thác phải 
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cần những nguồn lực rất lớn 

mới có thể quản lý, đầu tư 

và khai thác có hiệu quả. Và 

đương nhiên Nhà nước là 

chủ thể đủ khả năng để làm 

việc đó.  

Thứ tư, trên cơ sở Hiến 

pháp năm 2013, Quốc hội sẽ 

ban hành nhiều văn bản 

pháp luật khác nhau trên 

nhiều lĩnh vực để thể chế 

hóa các nội dung của Hiến 

pháp, trong đó chú trọng 

hoàn thiện các thể chế để 

đảm bảo quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân; xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của Nhân dân, do 

Nhân dân và vì Nhân dân. 

Nhân dân là chủ thể quan 

trọng để Nhà nước phục vụ, 

đồng thời, nhà nước được 

Nhân dân ủy quyền để quản 

lý các tài sản của Nhân dân 

để đem lại lợi ích cho Nhân 

dân. Trong quá trình là đại 

diện chủ sở hữu nếu việc 

quản lý và khai thác tài sản 

thuộc sở hữu toàn dân của 

nhà nước mà không vì lợi 

ích chính đáng của Nhân 

dân thì sẽ mất tín nhiệm, 

không được Nhân dân ủy 

quyền làm đại diện chủ sở 

hữu. Hiện nay, dự thảo Luật 

Trưng cầu ý dân đang được lấy 

ý kiến rộng rãi các tầng lớp 

nhân dân, sau khi được thông 

qua sẽ có ý nghĩa quan trọng để 

đảm bảo quyền làm chủ trực tiếp 

của Nhân dân, đồng thời, trong 

quá trình nhà nước đại diện chủ 

sở hữu tài sản của Nhân dân khi 

quyết định các vấn đề lớn, quan 

trọng liên quan đến tài sản của 

Nhân dân sẽ tiến hành trưng cầu 

ý dân để nhân dân cho ý kiến 

trước khi thực hiện. Bên cạnh 

đó, cần xây dựng cơ chế kiểm 

tra, giám sát đối với hình thức 

đại diện quyền sở hữu toàn dân 

nhằm đảm bảo thực thi quyền sở 

hữu do Nhân dân ủy quyền một 

cách hiệu quả, dân chủ, hạn chế 

tình trạng tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực có thể xảy ra. 

Sở hữu toàn dân là một hình 

thức sở hữu quan trọng của một 

Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa của Nhân dân, do 

Nhân dân và vì Nhân dân và đã 

được Hiến pháp năm 2013 ghi 

nhận, cần được thể chế hóa ở 

các văn bản pháp luật có liên 

quan để triển khai thực hiện đầy 

đủ, hiệu quả phù hợp với nền 

kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân 

dân ta đã lựa chọn./. 
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Một số kết quả ghi nhận bước đầu trong triển khai tổ chức 

cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

BBT 

iến pháp nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

được Quốc hội khóa XIII, kỳ 

họp thứ 6 thông qua ngày 

28/11/2013, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2014 (gọi 

tắt là Hiến pháp năm 2013). 

Đây là sự kiện chính trị - pháp 

lý đặc biệt quan trọng, đánh 

dấu một bước tiến trong lịch sử 

lập hiến của nước ta. Hiến pháp 

năm 2013 thể hiện tập trung ý 

chí và là kết quả của quá trình 

làm việc công phu, nghiêm túc, 

phát huy trí tuệ, trách nhiệm và 

tâm huyết của toàn Đảng, toàn 

quân và toàn dân ta; kế thừa và 

phát triển những giá trị to lớn 

của các bản Hiến pháp trước 

đó; thể chế hóa Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ 

sung, phát triển năm 2011); tạo 

cơ sở chính trị - pháp lý vững 

chắc cho công cuộc đổi mới 

toàn diện đất nước trong thời 

kỳ mới. 

Để tổ chức triển khai thi 

hành Hiến pháp, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đã ban 

hành Nghị quyết số 718/NQ-

UBTVQH13 ngày 02/01/2014, 

Thủ tướng Chính phủ đã có 

Quyết định số 251/QĐ-TTg 

ngày 13/02/2014 về ban hành 

Kế hoạch của Chính phủ tổ 

chức triển khai thi hành Hiến 

pháp. Mặt khác, để phổ biến 

sâu rộng tinh thần và nội dung 

Hiến pháp năm 2013 đến các 

tầng lớp nhân dân, cán bộ, công 

chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang nhân dân, người lao động 

và người Việt Nam ở nước 

ngoài, nhằm nâng cao hiểu biết, 

ý thức tôn trọng, chấp hành, 

bảo vệ Hiến pháp; góp phần 

bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

xã hội, phát triển đất nước vững 

mạnh, tăng cường khả năng tự 

vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ 

quyền lãnh thổ quốc gia, Bộ Tư 

pháp đã ban hành Quyết định 

số 2157/QĐ-BTP ngày 

22/9/2014 về ban hành Kế 

hoạch tổ chức cuộc thi viết 

“Tìm hiểu Hiến pháp nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam” (gọi tắt là cuộc thi) và 

các Văn bản khác có liên quan 

trong việc chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai tổ chức cuộc thi. 

Ngay sau khi Bộ Tư pháp 

ban hành Quyết định số 

2157/QĐ-BTP, UBND tỉnh đã 

kịp thời ban hành Kế hoạch số 

H 
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2614/KH-UBND ngày 

13/10/2014 về tổ chức cuộc thi 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum và 

Quyết định số 1200/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2014 về việc thành 

lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký 

giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi. 

Đồng thời, trên cơ sở nội dung 

Thể lệ cuộc thi số 4570/TL-

BTC ngày 04/11/2014 của Ban 

Tổ chức cuộc thi Trung ương, 

Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Kon 

Tum đã ban hành Thể lệ cuộc 

thi số 179/TL-BTC ngày 

08/12/2014 đảm bảo đồng bộ, 

thống nhất và phù hợp với tình 

hình thực tế trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, đối tượng dự thi là 

người Việt Nam đang sinh 

sống, học tập, công tác và lao 

động trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum (các thành viên Ban Tổ 

chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban 

Tổ chức cuộc thi; Ban Giám 

khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban 

Giám khảo cuộc thi trên địa 

bàn tỉnh không được tham gia 

dự thi); nội dung thi trả lời 09 

câu hỏi về một số nội dung của 

Hiến pháp năm 2013; bài dự thi 

phải trả lời đủ các câu hỏi theo 

thứ tự, đúng chủ đề, nội dung 

không được sao chép lại của 

người khác, thực hiện bằng 

Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh 

máy trên giấy; nghiêm cấm các 

trường hợp lợi dụng bài dự thi 

để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, 

chống phá Đảng và Nhà nước 

Việt Nam; về địa điểm nhận bài 

dự thi, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thể nộp theo một trong 

hai địa điểm là Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố hoặc Sở 

Tư pháp... 

Bên cạnh đó, để cuộc thi 

thu hút được mọi người tham 

gia, Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh 

Kon Tum cũng đã chú trọng 

trong việc hướng dẫn, đôn đốc 

các ngành, địa phương tổ chức 

triển khai cuộc thi tại các Văn 

bản số 178/TL-BTC ngày 

08/12/2014 về việc triển khai 

cuộc thi, Văn bản số 04/CV-

BTC ngày 05/01/2015 về việc 

tổ chức cuộc thi và Văn bản số 

143/CV-BTC ngày 05/3/2015 

về việc đôn đốc tổ chức cuộc 

thi. Theo đó, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương đã chỉ đạo, tổ 

chức triển khai cuộc thi một 

cách sâu rộng tới toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh, sinh 

viên và các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý. 

Ngoài ra, thời gian qua, các 

ngành, địa phương trên địa bàn 

tỉnh đã tăng cường triển khai 

đợt phổ biến, giới thiệu sâu 

rộng về cuộc thi, cụ thể: Báo 

Kon Tum, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh mở các 
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Chuyên trang, Chuyên mục 

giới thiệu về cuộc thi; Sở Tư 

pháp biên soạn và phát hành 

10.000 tờ gấp về một số nội 

dung cơ bản của Hiến pháp 

năm 2013, đăng tải, giới thiệu 

Kế hoạch, Thể lệ, Bộ câu hỏi 

cuộc thi trên Cuốn Thông tin 

Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Trang Thông tin điện tử của 

Sở..., phối hợp với Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh tổ 

chức 02 cuộc phỏng vấn, nói 

chuyện chuyên đề giới thiệu 

nội dung, ý nghĩa của Hiến 

pháp, trong đó tập trung vào 

những vấn đề liên quan đến 

nội dung câu hỏi thi để giúp 

các đối tượng dự thi có điều 

kiện nghiên cứu, tìm hiểu, 

tham khảo khi trả lời các câu 

hỏi thi... Các đơn vị trực thuộc 

Bộ Quốc phòng và Bộ Công 

an đóng chân trên địa bàn tỉnh 

cũng đã khẩn trương xây 

dựng, ban hành Kế hoạch và 

các văn bản có liên quan để 

triển khai tổ chức cuộc thi (Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 

22/KH-BCH ngày 07/01/2015, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 

Kế hoạch số 198/KH-CT ngày 

20/01/2015...), đồng thời kịp 

thời phổ biến, quán triệt, phát 

động tham gia cuộc thi đến 

toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang 

công tác tại các đơn vị thuộc 

lực lượng quân đội nhân dân 

và công an nhân dân trên địa 

bàn tỉnh. 

Trong thời gian tới, để 

cuộc thi tiếp tục được tổ chức 

đồng bộ với chất lượng cao, 

thu hút sự tham gia của đông 

đảo các đối tượng, các ngành, 

địa phương trên địa bàn tỉnh 

cần chú trọng công tác phổ 

biến, giới thiệu về nội dung 

Hiến pháp, Thể lệ, Bộ câu hỏi 

và các nội dung khác liên 

quan đến cuộc thi dưới các 

hình thức, biện pháp thích 

hợp; đôn đốc tham gia cuộc 

thi đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên và 

các tầng lớp nhân dân tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương 

mình nhằm nâng cao ý thức 

tôn trọng, bảo vệ và thi hành 

Hiến pháp, sống và làm việc 

theo Hiến pháp và pháp luật - 

là cơ sở vững chắc để xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa của dân, do dân 

và vì dân, vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh./. 
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Cấm triệt để đối với hành vi sử dụng rượu, bia 

khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

Đỗ Văn Nhân

ừa qua, Ủy ban An 

toàn giao thông quốc 

gia đã có văn bản gửi Chính 

phủ cho phép thực hiện một số 

quy định xử phạt vi phạm hành 

chính nhằm kéo giảm tai nạn và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ như cho phép 

các Bộ, ngành, địa phương thực 

hiện thí điểm một số quy định 

xử phạt, áp dụng từ ngày 15/3. 

Theo đó, người lái ôtô sẽ bị 

phạt tiền 8-15 triệu đồng, tước 

quyền sử dụng giấy phép lái xe 

6 tháng với hành vi điều khiển 

xe trên đường mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn 

đến 50mg/100ml máu hoặc 

0,25mg/l khí thở. Phạt tiền 15-

20 triệu đồng và tước giấy phép 

lái xe một năm nếu nồng độ 

cồn trong máu là 50-

80mg/100ml máu hoặc 0,25mg-

0,4mg/l khí thở. Đồng thời phải 

thi lại nội dung về Luật giao 

thông đường bộ trước khi cấp 

lại giấy phép lái xe. Đặc biệt, 

nếu có nồng độ cồn trên 

80mg/100ml hoặc vượt quá 

0,4mg/l khí thở, lái xe sẽ bị 

tước giấy phép 2 năm và tịch 

thu phương tiện, đồng thời phải 

thi lại Luật giao thông đường 

bộ trước khi cấp lại giấy phép. 

Hình thức xử phạt này áp dụng 

cho cả người vi phạm điều 

khiển môtô, xe gắn máy (xe 

máy điện) và các loại xe tương 

tự môtô, xe gắn máy. 

Đây là đề xuất tương đối 

cứng rắn của Ủy ban An toàn 

giao thông quốc gia đối với các 

hành vi sử dụng rượu, bia khi 

tham gia giao thông đang diễn 

ra phổ biến và đã gây ra nhiều 

vụ tai nạn giao thông nghiêm 

trọng. Mặc dù thời gian qua, 

việc xử phạt vi phạm hành 

chính đối với hành vi sử dụng 

rượu, bia khi tham gia giao 

thông được triển khai nghiêm 

túc nhưng ý thức của người 

tham gia giao thông không có 

sự chuyển biến, người vi phạm 

sẵn sàng nộp phạt, chứ không 

có ý thức tuân thủ quy định. 

Những vụ tai nạn giao thông 

gây thương vong do người điều 

khiển phương tiện tham gia 

giao thông dùng rượu, bia hiện 

chiếm tỷ lệ cao trong các vụ tai 

nạn giao thông. Mức xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành 

vi này hiện nay chưa đủ sức răn 

đe. Việc đo nồng độ cồn hiện 

gây tốn kém do phải đầu tư 

V 
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trang thiết bị đo để có cơ sở xử 

phạt. 

Hiện nay quy định người 

điều khiển phương tiện giao 

thông được phép uống rượu, 

bia nhưng không được vượt quá 

nồng độ cho phép là không hợp 

lý, bởi vì, tùy theo thể trạng của 

từng người, có người chỉ cần 

uống vài ly rượu hoặc vài chai 

bia là có thể vượt quá nồng độ 

cồn cho phép và trên thực tế 

thói quen của người nhậu chả ai 

thường uống vài ly rượu hay 

vài chai bia là dừng...  

Việc uống rượu, bia mà 

tham gia giao thông là một 

hành vi nguy hiểm cho xã hội, 

vì khi đã uống rượu, bia thì gây 

ra nhiều biểu hiện cho người sử 

dụng như buồn ngủ, mắt mờ, 

tinh thần dễ bị kích động, hạn 

chế việc làm chủ hành vi như: 

chạy nhanh thì nghĩ là chậm, 

hay người ta vượt qua mình thì 

cho là đang bị châm chọc và 

vượt lên để dằn mặt... Do vậy, 

dù uống rượu, bia nhiều hay ít, 

có vượt nồng độ cồn cho phép 

hay không thì ít nhiều cũng ảnh 

hưởng đến hành vi điều khiển 

phương tiện tham gia giao 

thông. 

Thiết nghĩ, dù có quy định 

mức xử phạt cao đi chăng nữa 

thì cũng chẳng có tính khả thi 

trong việc nâng cao ý thức của 

người sử dụng rượu, bia khi 

điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông. Do vậy, đề nghị 

cần quy định cấm triệt để đối 

với hành vi sử dụng uống rượu, 

bia khi điều khiển phương tiện 

tham gia giao thông là giải 

pháp tối ưu nhất để giảm thiểu 

tai nạn giao thông hiện nay./. 

 
 

Chống tội phạm hiệu quả: 

Bố trí lực lượng công an thường trực tại các bến tàu, xe 

Vĩnh Linh

hời gian gần đây tội 

phạm gia tăng hết sức 

nghiêm trọng, tính chất của bọn 

tội phạm rất manh động, liều 

lĩnh, đặc biệt là cướp giật, 

cưỡng đoạt tài sản, thanh toán 

lẫn nhau, giết người... Điều này 

gây bức xúc trong quần chúng 

nhân dân và dư luận xã hội. 

Khách quan là do mặt trái của 

cơ chế thị trường làm xuất hiện 

một bộ phận thanh thiếu niên 

lười lao động nhưng muốn có 

tiền để ăn chơi, đua đòi, tụ tập 

đàn đúm... Nguyên nhân chủ 

quan là do chúng ta chưa có các 

biện pháp, cách thức để phòng 

T 
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ngừa và chống tội phạm quyết 

liệt, hiệu quả.  

Dưới gốc độ bài viết này, 

chúng tôi chỉ đề cập đến sự 

chưa hợp lý, bất cập trong phân 

bổ, bố trí lực lượng để phòng, 

chống loại tội phạm hiện nay. 

Đó là chưa có lực lượng thường 

trực tại các bến tàu, xe - những 

nơi thường hay xảy ra các loại 

tội phạm. Bởi vì, tại các bến 

tàu, xe là nơi đi lại, tụ tập đông 

đảo của người dân, trong đó 

nhiều người ngoại tỉnh, từ các 

địa phương khác đến làm ăn, 

học tập, chữa bệnh, thăm người 

thân chưa thông thạo đường đi, 

lối lại. Do đó, đây chính là nơi 

lý tưởng cho các đối tượng tội 

phạm gây án như lừa đảo, cướp 

giật, trấn lột tài sản, đâm chém, 

giết người, hiếp dâm... Đồng 

thời, cũng là nơi mà các băng 

nhóm tranh giành địa bàn hoạt 

động, tụ tập ăn chơi, chích hút, 

chia chác chiến lợi phẩm do 

phạm tội mà có và cũng là nơi 

thường xảy ra tội phạm và các 

cuộc thanh toán lẫn nhau rất tàn 

bạo, đẫm máu gây mất trật tự, 

an toàn xã hội. 

Để làm tốt công tác đấu 

tranh phòng ngừa tội phạm một 

cách hiệu quả, mang lại sự bình 

yên cho nhân dân, góp phần ổn 

định trật tự xã hội, các cơ quan 

công an cần bố trí lực lượng 

thường trực tại các bến tàu, bến 

xe và những địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về an ninh trật 

tự nhằm răn đe, phòng ngừa tội 

phạm và người dân khi bị hại 

có thể dễ dàng trình báo, nhờ 

lực lượng công an kịp thời ngăn 

chặn hành vi phạm tội, giải 

quyết, phá án. Tiếp đó về lâu, 

về dài cần xây dựng các đồn, 

trạm nhất là công an phường, 

trạm trực công an gần các địa 

điểm công cộng phức tạp dễ 

xảy ra tội phạm như bến tàu, 

xe./. 

 

Thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 

Lệ Quỳnh 

gày 05/02/2015, Ban 

An toàn giao 

thông (ATGT) tỉnh ban hành 

Kế hoạch hành động số 09/KH-

BATGT thực hiện quy định của 

pháp luật về đội mũ bảo 

hiểm (MBH) đối với trẻ em 

năm 2015 nhằm giáo dục, 

tuyên truyền sâu rộng quy định 

của pháp luật về việc đội mũ 

bảo hiểm cho người đi mô tô, 

xe máy, xe đạp điện đối với trẻ 

em; tạo sự quan tâm, đồng 

thuận của toàn xã hội trong việc 

N 
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chấp hành quy định của pháp 

luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ 

em; tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm 

cho trẻ em, góp phần giảm hậu 

quả tai nạn giao thông liên 

quan đến trẻ em… 

Theo đó, kế hoạch tập trung 

vào hai nội dung chính: (1) 

Tuyên truyền trên các cơ quan 

truyền thông đại chúng, cổ 

động trực quan và trực tiếp 

trong cộng đồng thông qua áp 

phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu 

hiệu… với các thông điệp “Trẻ 

em phải đội mũ bảo hiểm khi đi 

xe máy”, “Đội mũ cho con, 

trọn tình cha mẹ”, “Nhớ lời cô 

dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe 

máy, xe điện”; (2) Cao điểm 

kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, 

nhắc nhở và xử lý vi phạm quy 

định pháp luật về đội mũ bảo 

hiểm cho trẻ em, gồm: Từ ngày 

6 đến 9/4, kiểm tra, nhắc nhở, 

đánh giá việc thực hiện quy 

định đội MBH của học sinh tại 

các trường học. Ngày 10/4, 

phối hợp các lực lượng liên 

quan tổ chức "Ngày cao điểm” 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 

phạm quy định bắt buộc đội 

MBH đối với trẻ em, tập trung 

vào khu vực xung quanh các 

trường học vào ngày 10/4. Sơ 

kết, đánh giá kết quả thực hiện 

tuần cao điểm (tháng 5/2015, 

trong dịp Tuần lễ An toàn 

đường bộ Toàn cầu lần thứ 3)./. 

 

Tiêu chí quy mô cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ 

gày 11/02/2015, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 91/QĐ-UBND 

về việc ban hành quy định 

tiêu chí quy mô cánh đồng 

lớn trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. Theo đó, tiêu chí quy 

mô cánh đồng lớn trên địa 

bàn tỉnh được quy định như 

sau: 

- Cây trồng: Cây lúa, sắn, 

rau củ quả, mía, cà phê, cao 

su. 

- Diện tích cây trồng sản xuất 

theo cánh đồng lớn phải tập 

trung, có quy mô diện tích tối 

thiểu như sau: đối với cây lúa: 15 

ha; đối với cây sắn: 30 ha; đối với 

cây rau, củ, quả: 05 ha; đối với 

cây mía: 20 ha; đối với cây cà phê 

vối: 50 ha; đối với cây cà phê 

chè: 30 ha; đối với cây cao su: 

100 ha. 

- Vùng sản xuất tập trung đối 

với cây lúa là cánh đồng được tạo 

bởi các thửa ruộng liền bờ, liền 

khoảnh. 

N 
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- Vùng sản xuất tập trung 

đối với cây rau củ quả, mía là 

những diện tích được phân 

bố gần kề nhau. 

- Vùng sản xuất tập trung 

đối với cây sắn, cà phê, cao 

su là những diện tích liền 

thửa hoặc liền vùng. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn là đơn vị 

được UBND tỉnh giao nhiệm 

vụ chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ngành liên quan hướng dẫn 

UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện Quyết định này, 

đồng thời căn cứ tiêu chí quy mô 

cánh đồng lớn ban hành tại Quyết 

định này xây dựng Kế hoạch cánh 

đồng lớn trên địa bàn tỉnh trình 

cấp thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt theo quy định. 

Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày ký ban hành./. 

 

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập 

suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

  Kim Ngân 

hằm cụ thể hóa từng 

mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện Đề án “Đẩy 

mạnh phong trào học tập suốt 

đời trong gia đình, dòng họ, 

cộng đồng đến năm 2020” theo 

Quyết định số 281/QĐ-TTg 

ngày 20/02/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ phù hợp với 

đặc điểm, tình hình kinh tế - xã 

hội của tỉnh, góp phần xây 

dựng xã hội học tập, đáp ứng 

yêu cầu nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

trên địa bàn tỉnh, ngày 

03/02/2015, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 189/KH-

UBND triển khai thực hiện Đề 

án “Đẩy mạnh phong trào học 

tập suốt đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng đồng đến năm 

2020” trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Mục tiêu chung của Kế 

hoạch là đẩy mạnh các hoạt 

động học tập thường xuyên, 

học tập suốt đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng đồng, cơ quan, 

đơn vị thông qua việc xây dựng 

và triển khai các mô hình “Gia 

đình học tập”, “Dòng họ học 

tập”, “Cộng đồng học tập” và 

N 
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“Đơn vị học tập”, góp phần xây 

dựng xã hội học tập. 

Để hoàn thành được các 

mục tiêu kể trên, Kế hoạch đề 

ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải 

pháp sau: (1) Xây dựng và thí 

điểm các mô hình “Gia đình 

học tập”, “Dòng họ học tập”, 

“Cộng đồng học tập” và “Đơn 

vị học tập” phù hợp với đặc thù 

các địa bàn của tỉnh; (2) Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về 

xã hội học tập, về mô hình học 

tập suốt đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng đồng; (3) Phát 

động phong trào học tập suốt 

đời trong gia đình, dòng họ, 

cộng đồng; (4) Duy trì, củng cố 

và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm 

học tập cộng đồng, góp phần 

đẩy mạnh phong trào học tập 

suốt đời trong gia đình, dòng 

họ, cộng đồng ở cơ sở; (5) Tổ 

chức, đánh giá, công nhận các 

danh hiệu “Gia đình học tập”, 

“Dòng họ học tập”, “Cộng 

đồng học tập” và “Đơn vị học 

tập”. 

Kinh phí thực hiện chủ yếu 

từ các nguồn huy động, đóng 

góp xã hội hóa của các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước 

theo quy định của pháp luật; 

ngân sách địa phương hỗ trợ 

một phần theo khả năng cân đối 

và phân cấp ngân sách hiện 

hành; các sở, ngành chủ động 

cân đối, lồng ghép các nguồn 

vốn triển khai nhiệm vụ có liên 

quan để triển khai thực hiện Kế 

hoạch này./. 

 

Tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện quy định pháp luật 

về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo 

P.T 

ăn cứ chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc về thực 

hiện các kiến nghị giám sát của 

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

về việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm 

quyền của cơ quan hành chính 

nhà nước, ngày 02/3/2015, 

UBND ban hành Văn bản số 

343/UBND-NC về việc tăng 

cường trách nhiệm trong việc 

thực hiện quy định pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại - tố cáo. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố: 

- Triển khai thực hiện tốt, 

có hiệu quả các quy định của 

C 
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Luật khiếu nại, Luật tố cáo, 

Luật tiếp công dân, Nghị định 

số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ, Kế 

hoạch số 2633/KH-UBND 

ngày 15/10/2014 của UBND 

tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ 

Chính trị và các văn bản chỉ 

đạo khác của UBND tỉnh về 

công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác 

thanh tra trách nhiệm của người 

đứng đầu trong việc thực hiện 

Luật khiếu nại, Luật tố cáo, 

Luật tiếp công dân. Tăng cường 

trách nhiệm trong công tác 

quản lý Nhà nước, tập trung 

vào các lĩnh vực đất đai, bồi 

thường giải phóng mặt bằng, 

chính sách an sinh, xã hội, dân 

tộc, tôn giáo...; làm rõ trách 

nhiệm và xử lý nghiêm, kịp 

thời đối với cán bộ, công chức 

có sai phạm, thiếu trách nhiệm 

trong thực thi công vụ gây phát 

sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

của công dân, tổ chức. 

- Rà soát, kiện toàn, bồi 

dưỡng nâng cao về trình độ 

chuyên môn, kỹ năng nghiệp 

vụ, năng lực phẩm chất và bản 

lĩnh chính trị của đội ngũ cán 

bộ, công chức trực tiếp làm 

công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân. 

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra 

và giải quyết dứt điểm theo 

thẩm quyền, theo quy định của 

pháp luật và tình hình thực tế 

tại địa phương đối với các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, 

kéo dài, đông người, phức tạp 

theo Kế hoạch số 2424/KH-

UBND ngày 24/10/2013 của 

UBND tỉnh. Tập trung giải 

quyết ngay tại cơ sở các khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của người dân, không để kéo 

dài gây bức xúc, phát sinh 

thành điểm nóng về an ninh trật 

tự, về khiếu kiện đông người 

trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, 

phân loại, xác minh và giải 

quyết kịp thời các tố cáo, phản 

ánh có liên quan đến nhân sự 

Đại hội Đảng các cấp nhằm 

phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị trong thời gian tổ chức 

Đại hội Đảng các cấp trên địa 

bàn tỉnh. 

- Có biện pháp xử lý đúng 

quy định pháp luật đối với 

những trường hợp lợi dụng 

quyền khiếu nại, tố cáo để có 

hành vi vi phạm pháp luật, gây 

rối trật tự công cộng, ảnh 

hưởng đến hoạt động bình 

thường của cơ quan nhà nước. 
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- Thực hiện nghiêm túc chế 

độ thông tin báo cáo về công 

tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân 

trên địa bàn tỉnh. 

- Giao Thanh tra tỉnh theo 

dõi, tổng hợp tình hình và kết 

quả thực hiện, thường xuyên 

báo cáo UBND tỉnh để theo 

dõi, chỉ đạo./. 

6 bản chính giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao 

Quỳnh Nhi

ây là nội dung được 

quy định tại Nghị định 

số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch. 

Theo Nghị định, 06 bản 

chính giấy tờ, văn bản không 

được dùng làm cơ sở để chứng 

thực bản sao bao gồm: (1) Bản 

chính bị tẩy xóa, sửa chữa, 

thêm, bớt nội dung không hợp 

lệ. (2) Bản chính bị hư hỏng, cũ 

nát, không xác định được nội 

dung. (3) Bản chính đóng dấu 

mật của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền hoặc không đóng 

dấu mật nhưng ghi rõ không 

được sao chụp. (4) Bản chính 

có nội dung trái pháp luật, đạo 

đức xã hội; tuyên truyền, kích 

động chiến tranh, chống chế độ 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

xuyên tạc lịch sử của dân tộc 

Việt Nam; xúc phạm danh dự, 

nhân phẩm, uy tín của cá nhân, 

tổ chức; vi phạm quyền công 

dân. (5) Bản chính do cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp, công chứng 

hoặc chứng nhận chưa được 

hợp pháp hóa lãnh sự theo quy 

định. (6) Giấy tờ, văn bản do cá 

nhân tự lập nhưng không có 

xác nhận và đóng dấu của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Nghị định này cũng quy 

định giấy tờ, văn bản làm cơ sở 

để chứng thực bản sao từ bản 

chính gồm bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp; bản chính giấy 

tờ văn bản do cá nhân tự lập có 

xác nhận và đóng dấu của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền.  

Người yêu cầu chứng thực 

bản sao phải chịu trách nhiệm 

về nội dung, tính hợp lệ, hợp 

pháp của bản chính giấy tờ, văn 

bản dùng làm cơ sở để chứng 

thực bản sao; không được yêu 

cầu chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản trong 6 

trường hợp nêu trên. Người 

Đ 
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thực hiện chứng thực chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của 

bản sao đúng bản chính. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ 10/4/2015./.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2015/NĐ-CP 

ngày 06/01/2015 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường 

Đ.V.N 

heo đó, Nghị định này 

quy định về trách 

nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt 

hại và xác định thiệt hại đối với 

môi trường bao gồm: Thu thập 

dữ liệu, chứng cứ để xác định 

thiệt hại đối với môi trường, 

tính toán thiệt hại đối với môi 

trường và xác định trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại đối với môi 

trường do ô nhiễm, suy thoái 

gây ra trong các trường hợp: 

Môi trường nước phục vụ mục 

đích bảo tồn, sinh hoạt, giải trí, 

sản xuất và mục đích khác bị ô 

nhiễm, bị ô nhiễm ở mức 

nghiêm trọng, bị ô nhiễm ở 

mức đặc biệt nghiêm trọng; 

Môi trường đất phục vụ cho các 

mục đích bảo tồn, sản xuất và 

mục đích khác bị ô nhiễm, bị ô 

nhiễm ở mức nghiêm trọng, bị 

ô nhiễm ở mức đặc biệt nghiêm 

trọng; Hệ sinh thái tự nhiên 

thuộc và không thuộc khu bảo 

tồn thiên nhiên bị suy thoái; 

Loài được ưu tiên bảo vệ theo 

quy định của pháp luật bị chết, 

bị thương. 

Nghị định này không áp 

dụng đối với các trường hợp 

thiệt hại đối với môi trường do 

một trong các nguyên nhân 

như: Do thiên tai gây ra; Gây ra 

bởi trường hợp bất khả kháng, 

tình thế cấp thiết phải tuân theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền; 

Trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật. 

Theo Nghị định, trách 

nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt 

hại được quy định như sau: 

UBND cấp xã có trách nhiệm 

yêu cầu bồi thường thiệt hại đối 

với môi trường do ô nhiễm, suy 

thoái gây ra trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý của mình. 

Trong trường hợp này, UBND 

cấp xã có trách nhiệm đề nghị 

UBND cấp huyện tổ chức thu 

thập và thẩm định dữ liệu, 

chứng cứ để xác định thiệt hại 

đối với môi trường do ô nhiễm, 

suy thoái gây ra; UBND cấp 

huyện có trách nhiệm yêu cầu 

bồi thường thiệt hại đối với môi 

trường do ô nhiễm, suy thoái 

T 

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=48150&Keyword=03/2015/N%C4%90-CP
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gây ra trên địa bàn từ hai xã, thị 

trấn, thị tứ trở lên; UBND cấp 

tỉnh có trách nhiệm yêu cầu bồi 

thường thiệt hại đối với môi 

trường do ô nhiễm, suy thoái 

gây ra trên địa bàn từ hai 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh trở lên; Bộ Tài 

nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt 

hại đối với môi trường do ô 

nhiễm, suy thoái gây ra trên địa 

bàn từ hai tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trở lên. 

Trách nhiệm thu thập và 

thẩm định dữ liệu, chứng cứ để 

xác định thiệt hại đối với môi 

trường được quy định như 

sau: UBND cấp huyện có trách 

nhiệm tổ chức thu thập và thẩm 

định dữ liệu, chứng cứ để xác 

định thiệt hại đối với môi 

trường do ô nhiễm, suy thoái 

gây ra trên địa bàn của mình, 

trừ trường hợp quy định tại 

Điểm b và Điểm c Khoản 3 

Điều 3; UBND cấp tỉnh có 

trách nhiệm tổ chức thu thập và 

thẩm định dữ liệu, chứng cứ để 

xác định thiệt hại đối với môi 

trường do ô nhiễm, suy thoái 

gây ra trên địa bàn từ hai 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh trở lên thuộc phạm 

vi quản lý của mình, trừ trường 

hợp quy định tại Điểm c Khoản 

3 Điều 3; Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì, phối hợp 

với UBND các tỉnh tổ chức thu 

thập và thẩm định dữ liệu, 

chứng cứ để xác định thiệt hại 

đối với môi trường do ô nhiễm, 

suy thoái gây ra trên địa bàn từ 

hai tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trở lên. 

Nguyên tắc tính toán thiệt 

hại đối với môi trường được 

quy định tại Nghị định như 

sau: Việc tính toán thiệt hại đối 

với môi trường căn cứ vào chi 

phí khắc phục ô nhiễm, suy 

thoái và phục hồi môi trường 

tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy 

thoái để đạt các quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường đối với 

chất lượng môi trường nước, 

chất lượng môi trường đất; chi 

phí để phục hồi hệ sinh thái và 

loài được ưu tiên bảo vệ về 

bằng hoặc tương đương với 

trạng thái ban đầu. Việc tính 

toán thiệt hại đối với môi 

trường dựa trên các dữ liệu, 

chứng cứ đã được thu thập, ước 

tính, thẩm định theo quy định 

tại Nghị định này. Thiệt hại đối 

với môi trường của một khu 

vực địa lý bằng tổng thiệt hại 

đối với từng thành phần môi 

trường của khu vực địa lý đó. 

Nghị định cũng quy định 

nguyên tắc xác định trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại đối 

với môi trường, cụ thể: Việc 
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xác định tổ chức, cá nhân làm 

môi trường bị ô nhiễm, suy 

thoái được thực hiện theo các 

nguyên tắc chính sau đây: Ô 

nhiễm, suy thoái ở một khu vực 

địa lý tự nhiên do các nguồn 

phát sinh chất thải hoặc các 

hành vi xâm hại tại khu vực đó 

hoặc không tại khu vực đó 

nhưng tác động xấu đến khu 

vực đó; Có cơ sở khoa học về 

tồn tại mối liên hệ giữa các chất 

gây ô nhiễm có thể phát sinh từ 

nguồn thải hoặc hành vi xâm 

hại với tình trạng suy giảm 

chức năng và tính hữu ích của 

môi trường; Việc xác định tổ 

chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy 

thoái môi trường phải đảm bảo 

kịp thời và công bằng. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/3/2015 

và thay thế cho Nghị định số 

113/2010/NĐ-CP ngày 

03/12/2010 của Chính phủ quy 

định về xác định thiệt hại đối 

với môi trường./. 

 

Một số quy định về công chức làm công tác hộ tịch 

Hoa Huệ 

uật hộ tịch đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 20/11/2014 

và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2016. 

Theo đó, công chức làm 

công tác hộ tịch bao gồm 

công chức tư pháp - hộ tịch ở 

cấp xã; công chức làm công 

tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp 

thuộc UBND cấp huyện; viên 

chức ngoại giao, lãnh sự làm 

công tác hộ tịch tại Cơ quan 

đại diện. 

Công chức tư pháp - hộ 

tịch cấp xã phải có các tiêu 

chuẩn sau đây: (a) Có trình 

độ từ trung cấp luật trở lên và đã 

được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ 

tịch; (b) Có chữ viết rõ ràng và 

trình độ tin học phù hợp theo yêu 

cầu công việc. 

Công chức làm công tác hộ 

tịch tại Phòng Tư pháp phải có 

trình độ cử nhân luật trở lên và đã 

được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ 

tịch. 

Viên chức ngoại giao, lãnh sự 

làm công tác hộ tịch tại Cơ quan 

đại diện đã được bồi dưỡng 

nghiệp vụ hộ tịch. 

Bên cạnh đó, Luật cũng quy 

định những việc công chức làm 

công tác hộ tịch không được làm, 

đó là: (1) Cửa quyền, hách dịch, 

sách nhiễu, trì hoãn, gây khó 

L 
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khăn, phiền hà, nhận hối lộ 

khi đăng ký, quản lý hộ tịch; 

(2) Thu lệ phí hộ tịch cao hơn 

mức quy định hoặc đặt ra các 

khoản thu khi đăng ký hộ 

tịch; (3) Đặt ra thủ tục, giấy 

tờ, cố ý kéo dài thời hạn giải 

quyết đăng ký hộ tịch trái 

quy định; (4) Tẩy xóa, sửa 

chữa, làm sai lệch nội dung 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch; (5) Đăng ký, cấp 

giấy tờ về hộ tịch trái quy định; 

(6) Tiết lộ thông tin liên quan đến 

bí mật cá nhân mà biết được qua 

đăng ký hộ tịch. 

Công chức làm công tác hộ 

tịch vi phạm các quy định nêu 

trên thì tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật 

hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật./. 

 

Quy định đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu 

N.Q

gày 13/02/2015, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 14/2015/NĐ-CP, trong 

đó quy định 7 đối tượng chính 

sách xã hội được hưởng chế độ 

miễn, giảm giá vé đi tàu. 

Theo Nghị định này, người 

hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; người hoạt 

động cách mạng từ 

ngày 01/01/1945 đến trước 

Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; bà 

mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được 

giảm 90% giá vé. Các đối 

tượng là thương binh, người 

hưởng chính sách như thương 

binh; nạn nhân chất độc màu da 

cam; người khuyết tật đặc biệt 

nặng và người khuyết tật nặng 

được giảm 30% giá vé. Việc 

giảm giá vé được áp dụng theo 

giá vé bán thực tế của loại chỗ, 

loại tàu mà hành khách sử 

dụng. 

Nghị định cũng quy định rõ 

miễn vé áp dụng cho trẻ em 

dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. 

Trẻ em được miễn vé phải sử 

dụng chung chỗ của người lớn 

đi cùng. Mỗi người lớn được 

kèm không quá 02 đối tượng 

miễn vé đi cùng. Trường hợp 

đối tượng chính sách xã hội đi 

tàu được hưởng từ 02 chế độ 

giảm giá vé trở lên thì chỉ được 

hưởng một chế độ giảm giá vé 

cao nhất.  

Người được miễn, giảm giá 

vé tàu phải xuất trình giấy 

chứng nhận thuộc đối tượng 

quy định cùng giấy tờ tùy thân 

khi mua vé và khi đi tàu. 

N 
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Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/4/2015; 

thay thế Nghị định số 

109/2006/NĐ-CP ngày 

22/9/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật 

Đường sắt và Nghị định số 

03/2012/NĐ-CP ngày 

19/01/2012 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 109/2006/NĐ-CP 

ngày 22/9/2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

Đường sắt./. 
 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung 

của Bộ luật Lao động 

Đỗ Văn Nhân 

ể triển khai Bộ luật 

Lao động, ngày 

12/01/2015, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một 

số nội dung của Bộ luật Lao 

động. Nghị định này có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/3/2015 

và thay thế các Nghị định số 

196/CP ngày 31/12/1994; Nghị 

định số 93/2002/NĐ-CP ngày 

11/11/2002; Nghị định số 

41/CP ngày 6/7/1995; Nghị 

định số 33/2003/NĐ-CP ngày 

02/4/2003; Nghị định số 

11/2008/NĐ-CP ngày 

30/01/2008. Các quy định trước 

đây trái với quy định tại Nghị 

định này hết hiệu lực thi hành 

kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành. 

Theo đó, Nghị định đã quy 

định những vấn đề cơ bản 

về quyền, trách nhiệm của 

người sử dụng lao động, người 

lao động, tổ chức đại diện tập 

thể lao động, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân liên quan trong việc 

thực hiện một số quy định của 

Bộ luật Lao động về hợp đồng 

lao động, thương lượng tập thể, 

thỏa ước lao động tập thể, tiền 

lương, kỷ luật lao động, trách 

nhiệm vật chất và giải quyết 

tranh chấp lao động. 

Nghị định quy định người 

giao kết hợp đồng lao động bên 

phía người sử dụng lao động là 

người thuộc một trong các 

trường hợp sau: Người đại diện 

theo pháp luật quy định tại điều 

lệ của doanh nghiệp, hợp tác 

xã; Người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, tổ chức theo quy định 

của pháp luật; Chủ hộ gia đình; 

Cá nhân trực tiếp sử dụng lao 

động. 

Đ 
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Người giao kết hợp đồng 

lao động bên phía người lao 

động là người thuộc một trong 

các trường hợp sau: Người lao 

động từ đủ 18 tuổi trở lên; 

Người lao động chưa thành 

niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 

tuổi và có sự đồng ý bằng văn 

bản của người đại diện theo 

pháp luật của người lao động; 

Người đại diện theo pháp luật 

đối với người dưới 15 tuổi và 

có sự đồng ý của người dưới 15 

tuổi; Người lao động được 

những người lao động trong 

nhóm ủy quyền hợp pháp giao 

kết hợp đồng lao động. 

Nghị định cũng quy định, 

người sử dụng lao động có 

trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi 

việc theo quy định tại Điều 48 

của Bộ luật Lao động cho 

người lao động đã làm việc 

thường xuyên cho mình từ đủ 

12 tháng trở lên khi hợp đồng 

lao động chấm dứt theo quy 

định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 9 Điều 36 và người sử dụng 

lao động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động theo quy 

định tại Điều 38 của Bộ luật 

Lao động. Người sử dụng lao 

động có trách nhiệm chi trả trợ 

cấp mất việc làm theo quy định 

tại Điều 49 của Bộ luật Lao 

động cho người lao động đã 

làm việc thường xuyên cho 

mình từ đủ 12 tháng trở lên bị 

mất việc làm do thay đổi cơ 

cấu, công nghệ hoặc vì lý do 

kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách doanh nghiệp, 

hợp tác xã quy định tại Khoản 

10 Điều 36, Điều 44 và Điều 45 

của Bộ luật Lao động. 

Tại Nghị định cũng quy 

định rõ về thời gian làm việc để 

tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp 

mất việc làm, trách nhiệm của 

người sử dụng lao động trong 

việc thanh toán trợ cấp thôi 

việc hoặc trợ cấp mất việc 

làm…/.

 

Quy định tiền lương tăng thêm 

đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 

Kim Ngân

hính phủ vừa ban hành 

Nghị định số 

17/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 quy định tiền lương 

tăng thêm đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người 

hưởng lương trong lực lượng 

vũ trang có hệ số lương từ 2,34 

trở xuống. 

C 
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Nghị định nêu rõ, người có 

hệ số lương từ 2,34 trở xuống 

bao gồm: 

- Cán bộ, công chức hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước 

làm việc trong cơ quan của 

Đảng, Nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội từ Trung ương đến 

cấp huyện theo quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 

Luật Cán bộ, công chức năm 

2008; 

- Công chức trong bộ máy 

lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán 

bộ, công chức năm 2008; Viên 

chức hưởng lương từ quỹ lương 

của đơn vị sự nghiệp công lập 

quy định tại Luật Viên chức 

năm 2010; 

- Cán bộ, công chức cấp xã 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 

4 Luật Cán bộ, công chức năm 

2008 và Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức ở xã, phường, thị 

trấn và những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; 

- Cán bộ, công chức, viên 

chức hưởng lương theo bảng 

lương do Nhà nước quy định 

được cấp có thẩm quyền quyết 

định đến làm việc tại các hội, tổ 

chức phi Chính phủ, dự án và 

cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại 

Việt Nam; 

- Người làm việc theo chế 

độ hợp đồng lao động trong các 

cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội 

theo quy định tại Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 

17/11/2000 của Chính phủ về 

thực hiện chế độ hợp đồng một 

số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp; 

- Người làm việc theo chế 

độ hợp đồng lao động trong số 

lượng người làm việc được cấp 

có thẩm quyền giao của đơn vị 

sự nghiệp công lập và hội có 

tính chất đặc thù; 

- Giáo viên mầm non làm 

việc theo chế độ hợp đồng lao 

động theo quy định tại Quyết 

định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 

26/10/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định một số 

chính sách phát triển giáo dục 

mầm non giai đoạn 2011 - 

2015; 

- Viên chức làm việc trong 

Trạm Y tế xã theo quy định tại 

Nghị định số 117/2014/NĐ-CP 

ngày 08/12/2014 của Chính phủ 

quy định về y tế xã, phường, thị 

trấn; 
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- Công nhân, viên chức 

quốc phòng, lao động hợp đồng 

hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước thuộc Quân đội nhân dân 

Việt Nam; 

- Công nhân, nhân viên 

công an và lao động hợp đồng 

hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước thuộc Công an nhân dân; 

- Người hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước trong tổ 

chức cơ yếu. 

Mức tiền lương tăng thêm 

bằng 8% mức lương hiện 

hưởng (gồm hệ số lương theo 

ngạch, bậc, chức vụ, chức danh 

hiện hưởng nhân mức lương cơ 

sở), cụ thể như sau: Mức tiền 

lương tăng thêm hàng tháng = 

Hệ số lương theo ngạch, bậc, 

chức vụ, chức danh x Mức 

lương cơ sở 1.150.000 

đồng/tháng x 8%. Tiền lương 

tăng thêm không dùng để tính 

đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 

y tế và tính các loại phụ cấp 

lương. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 06/4/2015. 

Chế độ quy định tại Nghị định 

này được tính hưởng kể từ ngày 

01/01/2015./. 

 
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

Quỳnh Nhi 

hính phủ ban hành 

Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập. Nghị định quy định các 

nguyên tắc, quy định chung về 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập trong các lĩnh 

vực: giáo dục đào tạo; dạy 

nghề; y tế; văn hóa, thể thao và 

du lịch; thông tin truyền thông 

và báo chí; khoa học và công 

nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự 

nghiệp khác. 

Đơn vị sự nghiệp công lập 

được tự chủ về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự 

như: Được quyết định thành 

lập, tổ chức lại, giải thể các đơn 

vị không thuộc cơ cấu tổ chức 

các đơn vị cấu thành theo quyết 

định của cơ quan có thẩm 

quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định của pháp luật; xây dựng 

phương án sắp xếp lại các đơn 

vị cấu thành, trình cơ quan có 

thẩm quyền quyết định; xây 

dựng vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề 

C 
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nghiệp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; tuyển dụng, sử 

dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

khen thưởng, kỷ luật và quản lý 

viên chức, người lao động theo 

quy định của pháp luật; thuê 

hợp đồng lao động để thực hiện 

nhiệm vụ... 

Nghị định có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 06/4/2015./. 

 

Hướng dẫn mới về chế độ bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế 

cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

N.Q

gày 02/02/2015, Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành Thông 

tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn thực hiện chế độ bồi 

thường, trợ cấp và chi phí y tế 

của người sử dụng lao động đối 

với người lao động bị tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Theo đó, việc bồi thường 

đối với người lao động bị tai 

nạn lao động được thực hiện 

từng lần. Tai nạn lao động xảy 

ra lần nào thực hiện bồi thường 

lần đó, không cộng dồn các vụ 

tai nạn đã xảy ra từ các lần 

trước đó. Việc bồi thường đối 

với người lao động bị bệnh 

nghề nghiệp được thực hiện 

từng lần theo quy định sau: 

- Lần thứ nhất căn cứ vào 

mức (%) suy giảm khả năng lao 

động (tỷ lện tổn thương cơ thể) 

trong lần khám đầu; 

- Từ lần thứ hai trở đi căn 

cứ vào mức (%) suy giảm khả 

năng lao động tăng lên để bồi 

thường phần chênh lệch mức 

(%) suy giảm khả năng lao 

động so với kết quả giám định 

lần trước liền kề. 

Mức bồi thường đối với 

người bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp quy định tại Thông 

tư này được tính như sau: 

-  Ít nhất bằng 30 tháng tiền 

lương đối với người lao động bị 

quy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên hoặc bị chết do tai 

nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; 

-  Ít nhất bằng 1,5 tháng 

tiền lương đối với người bị suy 

giảm khả năng lao động từ 5% 

đến 10%; nếu bị quy giảm khả 

năng lao động từ 11% đến 80% 

thì cứ tăng 1% sẽ được cộng 

thêm 0,4 tháng tiền lương theo 

N 
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công thức hoặc theo bảng Phụ 

lục 2 Thông tư này. 

Ngoài ra, Thông tư quy 

định người lao động bị tai nạn 

làm suy giảm khả năng lao 

động từ 5% trở lên hoặc bị chết 

trong các trường hợp thì được 

trợ cấp, cụ thể: Tai nạn lao 

động mà nguyên nhân xảy ra 

tai nạn hoàn toàn do lỗi của 

chính người lao động bị nạn 

theo kết luận của biên bản điều 

tra tai nạn lao động; Tai nạn 

xảy ra đối với người lao động 

khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc 

hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, 

tại địa điểm và thời gian hợp lý 

(căn cứ theo hồ sơ giải quyết vụ 

tai nạn của cơ quan công an 

hoặc giấy xác nhận của chính 

quyền địa phương hoặc giấy 

xác nhận của công an khu vực 

tại nơi xảy ra tai nạn). 

Việc trợ cấp được thực hiện 

từng lần; tai nạn lao động xảy 

ra lần nào thực hiện trợ cấp lần 

đó, không cộng dồn các vụ tai 

nạn đã xảy ra từ các lần trước 

đó. 

Mức trợ cấp ít nhất bằng 12 

tháng tiền lương đối với người 

lao động bị suy giảm khả năng 

lao động từ 81% trở lên hoặc 

chết do tai nạn lao động; ít nhất 

bằng 0,6 tháng tiền lương đối 

với người bị suy giảm khả năng 

lao động từ 5% đến 10%; nếu 

bị suy giảm khả năng lao động 

từ 11% đến 80% thì tra bảng 

theo mức bồi thường tại Phụ 

lục 2 hoặc công thức quy định 

tại Thông tư này. 

Ngoài ra, Thông tư còn quy 

định cụ thể việc bồi thường, trợ 

cấp trong những trường hợp 

đặc thù; Tiền lương làm căn cứ 

tính bồi thường, trợ cấp tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp; 

Hồ sơ bồi thường, trợ cấp… 

Thông tư này có hiệu lực kể 

từ ngày 20/3/2015. Bãi bỏ 

Thông tư số 10/2003/TT-

BLĐTBXH ngày 18/4/2003 

của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn việc 

thực hiện chế độ bồi thường, 

trợ cấp đối với người lao động 

bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp./. 

 

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng 

Lệ Quỳnh 

gày 14/02/2015, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 20/2015/NĐ-CP quy 

định mức trợ cấp, phụ cấp ưu N 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=52329
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=52329
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đãi đối với người có công với 

cách mạng. 

Theo đó, mức chuẩn để xác 

định các mức trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi đối với người có công 

với cách mạng theo quy định là 

1.318.000 đồng. 

Mặt khác, Nghị định cũng 

quy định cụ thể mức trợ cấp, 

phụ cấp ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng; Mức trợ 

cấp thương tật đối với thương 

binh, người hưởng chính sách 

như thương binh; Mức trợ cấp 

thương tật đối với thương binh 

loại B. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/4/2015. 

Nghị định số 101/2013/NĐ-CP 

ngày 04/9/2013 của Chính phủ 

quy định mức trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi đối với người có công 

với cách mạng hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Nghị định này 

có hiệu lực. Các khoản trợ cấp, 

phụ cấp ưu đãi quy định tại 

Nghị định này được thực hiện 

kể từ ngày 01/01/2015./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Đề nghị cho biết thủ 

tục cấp lại bản chính Giấy 

khai sinh? (Bạn Lê Thị Ng, 

huyện Ngọc Hồi) 

Trả lời có tính chất 

tham khảo: 

Thủ tục cấp lại bản chính 

Giấy khai sinh được quy định 

tại Điều 63 Nghị định số 

158/2005/NĐ-CP ngày 

27/12/2005 của Chính phủ về 

đăng ký và quản lý hộ tịch; 

Khoản 18 Điều 1 Nghị định 

số 06/2012/NĐ-CP ngày 

02/02/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về hộ tịch, 

hôn nhân và gia đình và chứng 

thực, cụ thể như sau: 

- Người yêu cầu cấp lại bản 

chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ 

khai (theo mẫu quy định) và bản 

chính Giấy khai sinh cũ (nếu có). 

Người yêu cầu cấp bản chính 

Giấy khai sinh có thể nộp trực 

tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 

bưu chính; trong trường hợp gửi 

qua hệ thống bưu chính, thì các 

giấy tờ có trong thành phần hồ sơ 

phải là bản sao có chứng thực; 

trường hợp trực tiếp thì nộp bản 

sao kèm bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao có chứng thực. 

- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp 
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lệ, cán bộ Tư pháp của Phòng 

Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch 

của Sở Tư pháp căn cứ vào 

Sổ đăng ký khai sinh đang 

lưu trữ để ghi vào nội dung 

bản chính Giấy khai sinh, 

Chủ tịch UBND cấp huyện 

hoặc Giám đốc Sở Tư pháp 

ký và cấp cho đương sự một 

bản chính Giấy khai sinh 

mới, thu hồi lại Giấy khai 

sinh cũ (nếu có). 

Trong trường hợp phải 

xác minh, thì thời hạn được 

kéo dài không quá 03 ngày. 

- Nguyên tắc ghi nội 

dung bản chính Giấy khai 

sinh khi cấp lại được áp dụng 

tương tự nguyên tắc ghi bản 

sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ 

tịch 

- Sau khi cấp lại bản 

chính Giấy khai sinh, UBND 

cấp huyện có trách nhiệm gửi 

thông báo cho UBND cấp xã, 

nơi đã đăng ký khai sinh để 

ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký 

khai sinh lưu tại UBND cấp 

xã./. 

 


