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Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

Cần tăng Đại biểu chuyên trách 

để Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn 

Đỗ Văn Nhân

gày 25/11/2015, Quốc 

hội đã ban hành Nghị 

quyết số 105/2015/QH13 về 

ngày bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2016 - 2021; thành lập Hội 

đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, 

ngày bầu cử Quốc hội được tiến 

hành vào ngày Chủ nhật 

22/5/2016. Có thể nói, cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

là sự kiện chính trị lớn, có ý 

nghĩa quan trọng đối với cả 

nước và của từng địa phương; 

được tổ chức vào thời điểm cả 

nước đã giành được những 

thành tựu quan trọng trên tất cả 

các lĩnh vực theo các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội đã đặt ra đối với 

cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 

XIII và Hội đồng nhân dân, 

UBND các cấp nhiệm kỳ 2011 

- 2016. Đây cũng là thời điểm 

nhân dân cả nước đang tập 

trung, tích cực triển khai và 

thực hiện các kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc 

chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XII đã thành công tốt đẹp, 

cả nước lại bước vào đợt bầu 

cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân các cấp. Vấn đề tìm 

cho được những người thực tài, 

đủ đức để giới thiệu ứng cử, 

bầu cho được những người thực 

tài, đủ đức đại diện cho nhân 

dân ở Quốc hội cũng như Hội 

đồng nhân dân các cấp ở các 

địa phương là công việc hết sức 

hệ trọng vì vận mệnh và tương 

lai của đất nước. Đây là quyền 

và nghĩa vụ của mọi công dân 

được ghi nhận trong Hiến pháp 

năm 2013, góp phần xây dựng 

bộ máy Nhà nước, phục vụ đắc 

lực cho công cuộc phát triển đất 

nước trong thời kỳ mới. 

Quốc hội là cơ quan quyền 

lực cao nhất của nhà nước, là 

nơi mà có các đại biểu phải 

tuyệt đối trung thành với quyền 

lợi của nhân dân và đất nước, 

có trách nhiệm thay mặt nhân 

N 
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dân bầu ra những chức vụ cao 

nhất và giám sát tối cao đối với 

mọi hoạt động của nhà nước. 

Đại biểu Quốc hội được nhân 

dân tín nhiệm gửi gắm những 

tâm tư, nguyện vọng, tình cảm 

cũng như đề đạt các ý kiến... về 

các đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. Thông qua đại biểu 

để đưa ra diễn đàn Quốc hội 

thảo luận những vấn đề mà cử 

tri quan tâm, đề ra các giải pháp 

khắc phục, tháo gỡ những vấn 

đề bức xúc, khó khăn, vướng 

mắc của xã hội, đáp ứng được 

nguyện vọng của đại đa số nhân 

dân. Do vậy, người đại biểu 

Quốc hội phải hiểu rõ nhân dân 

muốn gì, tâm tư nguyện vọng 

ra sao, cũng như giúp nhân dân 

ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, 

đại biểu Quốc hội hiện nay vẫn 

chưa thực sự phát huy hết vai 

trò người đại biểu đại diện cho 

nhân dân như vẫn còn tình 

trạng nhiều đại biểu Quốc hội 

hoạt động kiêm nhiệm, số 

lượng đại biểu hoạt động 

chuyên trách rất hạn chế, do 

vậy không có thời gian đầu tư 

vào công việc với tư cách là đại 

biểu của nhân dân nên hiệu quả 

hoạt động chưa cao. Mặt khác, 

các đại biểu kiêm nhiệm 

thường né tránh những vấn đề 

đăng đàn trên Quốc hội liên 

quan đến ngành, lĩnh vực mình 

quản lý, do đó không thể giải 

quyết hết những vấn đề bức xúc 

mà dư luận và xã hội quan tâm. 

Bên cạnh đó, người đại biểu là 

trung gian, là cầu nối giữa nhân 

dân với các cơ quan quyền lực 

cao nhất, vì thế khi tiếp xúc với 

nhân dân cần ghi nhận những 

tâm tư, nguyện vọng của người 

dân đối với các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước 

đã và đang triển khai trên thực 

tế. Qua đó, kiến nghị đúng bộ, 

ngành, địa phương có liên quan 

để khắc phục, không né tránh, 

ngại va chạm các ý kiến của cử 

tri. Tiếng nói của đại biểu là 

tiếng nói của nhân dân, không 

được nói khác ý của nhân dân, 

đại biểu không được cầu toàn 

mà cố tình diễn đạt ý kiến của 

nhân dân một cách không chính 

xác. Nếu đại biểu không thực 

hiện hoặc không hoàn thành 

nhiệm vụ được nhân dân giao 

phó, thì đại biểu đó cần phải tự 

động từ chức hoặc bị bãi nhiệm 

để thay thế đại biểu khác xứng 

đáng hơn, đó mới là quyền làm 

chủ thực sự của nhân dân, vì 

nhân nhân phục vụ. Vì vậy, 

việc tăng cường cơ cấu và bầu 

các đại biểu hoạt động chuyên 

trách có ý nghĩa hết sức quan 

trọng, quyết định đến hiệu quả 

hoạt động của Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân các cấp, đáp 
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ứng lòng mong mỏi của cử tri 

cả nước. 

Hiện nay, cả nước đang 

hướng đến cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XIV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, hy vọng 

sẽ có cuộc bầu cử thành công 

rực rỡ sau thành công của Đại 

hội Đảng, là tiền đề quan trọng 

để thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc thứ XII của Đảng. Các cử 

tri cần sáng suốt lựa chọn 

những đại biểu có thực tài, có 

đức, vì cử tri và nhân dân phục 

vụ nhằm góp phần xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân và vì nhân dân./.

 

Phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 một cách sâu rộng 

đến các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Nguyễn Văn Bảy 

hằm thể chế quy định 

của Hiến pháp năm 

2013: "Công dân phải thực 

hiện nghĩa vụ quân sự", ngày 

19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, 

Quốc hội khóa XIII đã thông 

qua Luật Nghĩa vụ quân sự số 

78/2015/QH13, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2016. Để 

đảm bảo việc thực hiện Luật 

Nghĩa vụ quân sự năm 2015 

một cách đầy đủ, nghiêm túc, 

góp phần quan trọng trong việc 

xây dựng và bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa, cần tổ chức phổ biến sâu 

rộng những nội dung cơ bản 

của Luật để nâng cao nhận thức 

của các tầng lớp nhân dân, tạo 

sự đồng thuận trong việc triển 

khai, áp dụng và thi hành Luật 

trong thời gian tới. 

Nội dung phổ biến cần tập 

trung vào một số nội dung cơ 

bản, cụ thể như sau: 

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 

2015 đã quy định: "Nghĩa vụ 

quân sự là nghĩa vụ vẻ vang 

của công dân phục vụ trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam". 

Đồng thời, bổ sung nội dung 

quy định mang tính nguyên tắc 

về việc thực hiện nghĩa vụ quân 

sự: "Công dân không phân biệt 

dân tộc, thành phần xã hội, tín 

ngưỡng, tôn giáo, trình độ học 

vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, 

trong độ tuổi thực hiện nghĩa 

vụ quân sự phải thực hiện 

nghĩa vụ quân sự theo quy định 

của Luật này". 

Luật đã bổ sung và quy 

định cụ thể về nguyên tắc đăng 

ký nghĩa vụ quân sự và quản lý 

N 
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công dân trong độ tuổi thực 

hiện nghĩa vụ quân sự; đối 

tượng đăng ký nghĩa vụ quân 

sự; đối tượng không được đăng 

ký nghĩa vụ quân sự; đối tượng 

miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự; 

cơ quan đăng ký, quản lý công 

dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự và được tiến 

hành tại Ban Chỉ huy quân sự 

cấp xã và tại cơ quan, tổ chức. 

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần 

đầu đối với công dân đủ 17 tuổi 

trong năm phải được thực hiện 

tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

nơi công dân cư trú. Để bảo 

đảm đủ thời gian huấn luyện 

quân sự, kỹ thuật, chiến thuật, 

giáo dục chính trị, rèn luyện 

nâng cao bản lĩnh chiến đấu của 

quân nhân, kỹ năng khai thác 

và sử dụng thành thạo các loại 

vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu 

cầu xây dựng quân đội và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa trong tình hình mới, 

Luật quy định về thời hạn phục 

vụ tại ngũ trong thời bình của 

hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng; 

không phân biệt thời hạn phục 

vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh 

sĩ với hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ 

quan và binh sĩ chuyên môn kỹ 

thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ 

quan và binh sĩ trên tàu hải 

quân. 

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 

2015 quy định: "Công dân nam 

đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; 

độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời 

bình từ đủ 18 tuổi đến hết 25 

tuổi", ngoài ra, Luật đã bổ sung 

quy định "Công dân được đào 

tạo trình độ cao đẳng, đại học 

đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ 

thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 

27 tuổi". Đối với công dân đến 

17 tuổi, có nguyện vọng vào 

học tập tại các nhà trường quân 

đội để phục vụ lâu dài trong 

Quân đội nhân dân, nếu có đủ 

tiêu chuẩn theo quy định của 

pháp luật thì được tiếp nhận, 

khi vào học tập tại các nhà 

trường quân đội sẽ được công 

nhận là binh sĩ tại ngũ. 

Nhằm tạo điều kiện cho 

công dân chủ động sắp xếp 

được thời gian học tập, lao 

động và không làm ảnh hưởng 

đến việc thực hiện nghĩa vụ 

quân sự cũng như ảnh hưởng 

đến chỉ tiêu giao quân hằng 

năm của các địa phương. Đồng 

thời tạo điều kiện cho địa 

phương trong xây dựng, thực 

hiện kế hoạch gọi công dân 

nhập ngũ. Luật đã quy định cụ 

thể thời điểm gọi công dân 

nhập ngũ được thực hiện vào 

tháng hai hoặc tháng ba hằng 

năm. 
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Luật Nghĩa vụ quân sự năm 

2015 quy định chỉ tạm hoãn đối 

với đối tượng là học sinh phổ 

thông, sinh viên đang được đào 

tạo trình độ đại học hệ chính 

quy thuộc cơ sở giáo dục đại 

học, trình độ cao đẳng hệ chính 

quy thuộc cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trong thời gian một 

khóa đào tạo của một trình độ 

đào tạo. Đối với học sinh đang 

học phổ thông, sinh viên đang 

được đào tạo trình độ đại học 

hệ chính quy thuộc cơ sở giáo 

dục đại học, trình độ cao đẳng 

hệ chính quy thuộc cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp sau khi tốt 

nghiệp sẽ được gọi nhập ngũ. 

Đối với công dân đang học tập 

tại các nhà trường hoặc trúng 

tuyển vào các trường thuộc cơ 

sở giáo dục không thuộc đối 

tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ 

thì được gọi nhập ngũ và bảo 

lưu kết quả, sau khi hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự tại ngũ sẽ 

được tiếp nhận để học tập.  

Chế độ, chính sách đối với 

hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại 

ngũ quy định trong Luật là bảo 

đảm đời sống cho  hạ sĩ quan, 

binh sĩ có đủ sức khỏe để học 

tập, huấn luyện và sẵn sàng 

chiến đấu. Từ tháng thứ 13 trở 

đi, mỗi năm được nghỉ phép 

một lần; để khuyến khích hạ sĩ 

quan, binh sĩ được kéo dài thời 

hạn phục vụ tại ngũ trên 24 

tháng, Luật quy định từ tháng 

thứ 25 trở đi được hưởng 250% 

phụ cấp quân hàm hiện hưởng 

hằng tháng; được tạm hoãn trả 

và không tính lãi suất khoản 

vay từ Ngân hàng chính sách xã 

hội mà trước khi nhập ngũ là 

thành viên hộ nghèo, học sinh, 

sinh viên theo quy định của 

pháp luật; được nhà nước bảo 

đảm chế độ bảo hiểm xã hội, 

chế độ bảo hiểm y tế. Các chế 

độ, chính sách khác vẫn được 

bảo đảm như được ưu đãi về 

bưu phí, được tính nhân khẩu 

trong gia đình khi gia đình 

được giao hoặc điều chỉnh diện 

tích nhà ở, đất xây dựng nhà và 

đất canh tác, được tính thời 

gian phục vụ tại ngũ vào thời 

gian công tác. 

Đối với thân nhân hạ sĩ 

quan, binh sĩ tại ngũ được 

hưởng chế độ bảo hiểm y tế, 

hưởng trợ cấp khó khăn; con 

được miễn, giảm học phí khi 

học tại cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập và ngoài công 

lập; trường hợp hạ sĩ quan, binh 

sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong 

khi làm nhiệm vụ thì gia đình 

được hưởng chế độ ưu đãi theo 

quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Luật đã có các 

quy định cụ thể, rõ ràng hơn về 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
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chức, cá nhân và gia đình trong 

việc thực hiện nghĩa vụ quân 

sự. 

Chính vì ý nghĩa và tầm 

quan trọng của Luật Nghĩa vụ 

quân sự năm 2015, trong quá 

trình xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trong thời gian tới, các 

ngành, các cấp và các tổ chức 

đoàn thể cần tổ chức phổ biến 

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 

2015 và các văn bản quy định 

chi tiết thi hành Luật với nội 

dung và hình thức phù hợp với 

từng đối tượng cụ thể, bảo đảm 

nâng cao nhận thức, hiểu biết 

của các tầng lớp nhân dân về 

pháp luật nghĩa vụ quân sự 

nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 

và xây dựng Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa trong 

tình hình mới./. 

 

Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống biển báo, 

tín hiệu đèn giao thông để hạn chế tai nạn giao thông 

Vĩnh Linh

hiều người nước ngoài 

khi đến Việt Nam 

đánh giá tình hình giao thông 

nước ta đang rơi vào tình trạng 

"hỗn loạn", tai nạn giao thông 

(TNGT) gia tăng ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình trật 

tự an toàn xã hội, sự phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

Nhận định đó không sai khi số 

vụ việc TNGT và số người chết 

ở nước ta luôn thuộc vào tốp 

hàng đầu thế giới.  

Nhiều biện pháp, chương 

trình, đề án được đưa ra nhằm 

kiềm chế, đẩy lùi TNGT như 

tăng cường xử phạt hành vi vi 

phạm, tuyên truyền, giáo dục 

người dân ý thức chấp hành 

giao thông, tổ chức các cuộc thi 

tìm hiểu pháp luật về an toàn 

giao thông (ATGT), tổ chức 

tháng, năm ATGT... Tuy nhiên, 

hiệu quả mang lại chưa như 

mong muốn, số người chết, bị 

thương và thiệt hại tài sản tuy 

có giảm nhưng vẫn còn rất cao. 

Nhằm kiềm chế, tiến tới 

đẩy lùi TNGT, bên cạnh những 

biện pháp tổng thể, đồng bộ đã 

triển khai thì các cơ quan chức 

năng cần tăng cường đầu tư, 

nâng cấp hệ thống cơ sở hạ 

tầng về giao thông, tuy nhiên 

vẫn cần nhiều thời gian do 

nguồn lực của chúng ta còn hạn 

chế. Do đó, trước mắt cần cọc 

tiêu, biển báo, đèn tín hiệu, rào 

chắn, vạch kẻ đường, dải phân 

cách... Trong đó, quan trọng 

nhất phải kể đến là hệ thống 

biển báo, biển chỉ dẫn về giao 

N 
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thông. Biển báo, biển chỉ dẫn 

trong ATGT có ý nghĩa cực kỳ 

quan trọng trong đảm bảo 

ATGT. Minh chứng là nhiều vụ 

TNGT thảm khốc là do không 

có hệ thống biển báo, chỉ dẫn 

nên đã gây khó khăn cho người 

điều khiển phương tiện giao 

thông. 

Biển báo, biển chỉ dẫn 

không chỉ giúp cho người tham 

gia giao thông nắm bắt được 

tình hình, đặc điểm và đường 

giao thông nơi sắp đi qua để từ 

đó chủ động điều chỉnh kịp thời 

về tốc độ mà còn chuẩn bị trạng 

thái tâm lý, tinh thần để sẵn 

sàng đối phó với các tình huống 

xấu nhất có thể xảy ra nhằm 

tránh, hạn chế TNGT và các 

tình huống bất lợi khác có thể 

xảy ra đảm bảo giao thông an 

toàn, thông suốt.  

Hiện nay, nhiều nơi hệ 

thống biển báo, biển chỉ dẫn 

chưa đáp ứng được yêu cầu như 

hệ thống biển báo quá thưa; 

chưa bổ sung, sửa chữa kịp thời 

khi bị hư hỏng, mất mát; biển 

báo quá nhỏ, khó đọc. Bên cạnh 

đó, hệ thống đèn tín hiệu chưa 

đủ ánh sáng cần thiết, nhất là về 

ban đêm và khi đang điều khiển 

phương tiện giao thông, nhất là 

ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, 

hệ thống biến báo, chỉ dẫn của 

chúng ta chưa đầy đủ. Ví dụ, ở 

nước ta rất hiếm khi bắt gặp có 

các biển báo, biển chỉ dẫn như 

sắp đến trạm đổ xăng, trạm sửa 

chữa ô tô, khu vực ăn uống, cơ 

quan công an... do cơ quan 

chức năng thực hiện để người 

tham gia giao thông chủ động 

sửa chữa, đổ xăng hay báo ngay 

tình hình giao thông cho cơ 

quan chức năng khi cần thiết... 

Thiết nghĩ, các cơ quan 

chức năng cần tăng cường đầu 

tư, nâng cấp hệ thống biển báo, 

biển chỉ dẫn trên các tuyến 

đường giao thông - coi đây là 

biện pháp quan trọng trong 

công tác kiềm chế, đẩy lùi 

TNGT đã xảy ra ngày càng 

nghiêm trọng hiện nay./. 

 

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn 

Hoa Huệ

rước diễn biến phức tạp 

và khó lường của thời 

tiết, để bảo đảm việc cấp nước 

phục vụ dân sinh và sản xuất 

nông nghiệp, hạn chế thấp nhất 

thiệt hại do hạn hán, thiếu nước 

gây ra, ngày 01/3/2016, UBND 

tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 

03/CT-UBND về việc thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, 

T 
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chống hạn trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, cụ thể: 

- UBND các huyện, thành 

phố, Ban Quản lý Khai thác các 

công trình thủy lợi Kon Tum: Rà 

soát, tổ chức, vận động tham gia 

nạo vét các cửa lấy nước, hệ 

thống kênh mương, tích nước hồ 

chứa, đào ao, giếng, đắp đập tạm 

để ngăn, trữ nước; bố trí ngân 

sách địa phương để triển khai 

thực hiện các giải pháp cấp bách 

phòng, chống hạn; đẩy nhanh 

tiến độ thi công sửa chữa, xây 

dựng các công trình thủy lợi, cấp 

nước sinh hoạt; chỉ đạo chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với 

thực tế của địa phương. 

- Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: Theo dõi chặt 

chẽ diễn biến thời tiết, hướng 

dẫn việc điều tiết nước các hồ 

chứa thủy lợi; tăng cường hướng 

dẫn, phổ biến kinh nghiệm tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng 

nước hiệu quả để các địa 

phương, đơn vị và người dân áp 

dụng; tham mưu kế hoạch điều 

tiết nước các hồ chứa thủy điện 

để bổ sung nước cho hạ du, phục 

vụ sản xuất nông nghiệp và dân 

sinh. 

- Sở Công thương: Chỉ đạo 

xây dựng phương án cụ thể chủ 

động bảo đảm cung ứng điện cho 

sản xuất, sinh hoạt; theo dõi, 

nắm chắc mực nước tại các hồ 

chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Tài nguyên và môi 

trường: Chỉ đạo, theo dõi sát 

diễn biến thời tiết, tăng cường dự 

báo, nhận định tình hình khí 

tượng thủy văn. 

- Sở Y tế: Chỉ đạo hướng dẫn 

kiểm tra, giám sát bảo đảm an 

toàn môi trường, tránh bùng phát 

dịch bệnh do ảnh hưởng hạn hán, 

thiếu nước, nắng nóng kéo dài. 

- Sở Tài chính: Tham mưu 

UBND tỉnh hỗ trợ UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị 

liên quan thực hiện công tác 

phòng, chống hạn hán. 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông; Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; Báo Kon Tum: Đẩy 

mạnh hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức cho 

các cấp, các ngành, các tổ chức, 

đơn vị và người dân để chủ động 

thực hiện các biện pháp sử dụng 

tiết kiệm điện, nước./. 

 

Triển khai, thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 

Như Oanh

hằm tiếp tục tổ chức 

triển khai thực hiện 

Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả và các quy N 
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định của pháp luật có liên quan 

đến sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; nâng cao 

nhận thức của tổ chức, cá nhân 

về sử dụng tiết kiệm năng 

lượng, tạo chuyển biến từ nhận 

thức sang hành động cụ thể để 

sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả mang lại lợi ích về 

kinh tế - xã hội, đồng thời góp 

phần bảo vệ môi trường, khai 

thác hợp lý các nguồn tài 

nguyên năng lượng, thực hiện 

phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững, ngày 01/3/2016, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 

184/QĐ-UBND về Kế hoạch sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016 - 2020. 

Nội dung Kế hoạch được 

quy định cụ thể: 1- Tăng cường 

quản lý nhà nước về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; 2- Tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến, thông tin, vận 

động cộng đồng, nâng cao nhận 

thức cho cộng đồng, thúc đẩy 

việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi 

trường; 3- Phát triển, phổ biến 

các trang thiết bị hiệu suất cao, 

tiết kiệm năng lượng, từng 

bước loại bỏ các trang thiết bị 

hiệu suất thấp; 4- Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trong sản xuất công nghiệp; 5- 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả trong tòa nhà; 6- 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả trong hoạt động 

giao thông vận tải; 7- Sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trong sản xuất nông 

nghiệp; 8- Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trong 

chiếu sáng công cộng; 9- Sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong các hộ gia đình; 

10- Quản lý nhu cầu điện; 11- 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả trong dự án đầu tư, 

cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nước.   

Quyết định này có hiệu lực 

kể từ ngày ký./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thực thi pháp luật 

và phối hợp bảo vệ động vật hoang dã 

Hải Hà 

gày 29/02/2016, 

UBND tỉnh ban hành 

Văn bản số 384/UBND-KTN 

về việc tăng cường công tác 

thực thi pháp luật và phối hợp 

bảo vệ động vật hoang dã trên 

địa bàn tỉnh. 

Theo nội dung Văn bản số 

384/UBND-KTN, các sở, ban, 

N 
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ngành, đoàn thể chính trị - xã 

hội, các đơn vị lực lượng vũ 

trang, UBND các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

tăng cường công tác tuyên 

truyền rộng rãi các quy định 

pháp luật về bảo vệ động vật 

hoang dã theo quy định của 

Luật Đa dạng sinh học, Luật 

Bảo vệ và phát triển rừng, Nghị 

định số 160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ về 

tiêu chí xác định loài và chế độ 

quản lý loài thuộc danh mục 

loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ... và các Công 

ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên như Công ước Đa 

dạng sinh học, Công ước về 

buôn bán quốc tế các loại động 

vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp... đồng thời tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả các 

Văn bản của UBND tỉnh liên 

quan việc bảo vệ động vật 

hoang dã. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Báo Kon 

Tum, UBND các huyện, thành 

phố tuyên truyền, khuyến khích 

người dân thông báo các vi 

phạm liên quan đến động vật 

hoang dã cho cơ quan chức 

năng địa phương hoặc tới 

đường dây nóng miễn phí về 

động vật hoang dã 18001522; 

chủ động liên hệ với Trung tâm 

Giáo dục Thiên nhiên - Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam để được hỗ trợ 

về tư liệu, hình ảnh, thông tin 

liên quan phục vụ cho công tác 

tuyên truyền./. 

 

Danh sách các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Kim Ngân 

gày 02/3/2016, Ủy ban 

bầu cử tỉnh ban hành 

Nghị quyết số 08/NQ-UBBC 

về việc ấn định và công bố số 

đơn vị bầu cử (ĐVBC), danh 

sách các ĐVBC và số lượng đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

được bầu ở mỗi ĐVBC. 

Theo đó, trên địa bàn tỉnh 

có 13 ĐVBC, cụ thể: 

ĐVBC số 1: gồm các 

phường Quyết Thắng, Quang 

Trung, Ngô Mây và các xã 

Vinh Quang, Ngọk Bay, 

Kroong thuộc thành phố Kon 

Tum. Số đại biểu được bầu: 03 

đại biểu. 

ĐVBC số 2: gồm các 

phường Thắng Lợi, Duy Tân, 

Thống Nhất, Trường Chinh và 

N 
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các xã Đăk Cấm, Đăk Blà, Đăk 

Rơ Wa thuộc thành phố Kon 

Tum. Số đại biểu được bầu: 03 

đại biểu. 

ĐVBC số 3: gồm các 

phường Trần Hưng Đạo, Lê 

Lợi, Nguyễn Trãi và các xã 

Chư Hreng, Đoàn Kết, Hòa 

Bình, Đăk Năng và Ia Chim 

thuộc thành phố Kon Tum. Số 

đại biểu được bầu: 03 đại biểu. 

ĐVBC số 4: gồm các xã 

Đăk La, Hà Mòn, Ngọc Wang, 

Ngọk Réo, Đăk Ngọk và Đăk 

Ui thuộc huyện Đăk Hà. Số đại 

biểu được bầu: 03 đại biểu. 

ĐVBC số 5: gồm thị trấn 

Đăk Hà và các xã Đăk Pxi, Đăk 

Hring, Đăk Mar, Đăk Long 

thuộc huyện Đăk Hà. Số đại 

biểu được bầu: 03 đại biểu. 

ĐVBC số 6: huyện Đăk Tô. 

Số đại biểu được bầu: 05 đại 

biểu. 

ĐVBC số 7: huyện Tu Mơ 

Rông. Số đại biểu được bầu: 04 

đại biểu.. 

ĐVBC số 8: huyện Ngọc 

Hồi. Số đại biểu được bầu: 05 

đại biểu. 

ĐVBC số 9: huyện Đăk 

Glei. Số đại biểu được bầu: 05 

đại biểu. 

ĐVBC số 10: huyện Sa 

Thầy. Số đại biểu được bầu: 05 

đại biểu. 

ĐVBC số 11: huyện Ia 

H'Drai. Số đại biểu được bầu: 

03 đại biểu. 

ĐVBC số 12: huyện Kon 

Plong. Số đại biểu được bầu: 04 

đại biểu. 

ĐVBC số 13: huyện Kon 

Rẫy. Số đại biểu được bầu: 04 

đại biểu./. 

 

Kế hoạch triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, 

Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" 

P.T 

hằm giới thiệu các bản 

đồ, tư liệu, hình ảnh, 

hiện vật và một số ấn phẩm 

xuất bản, khẳng định chủ quyền 

của Việt Nam đối với hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 

khẳng định lập trường chính 

nghĩa của Việt Nam; khơi dậy 

lòng yêu nước nồng nàn; phát 

huy tinh thần đoàn kết; nâng 

cao nhận thức và ý thức trách 

nhiệm của nhân dân Việt Nam 

nói chung và nhân dân tỉnh 

Kon Tum nói riêng, ngày 

N 
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02/3/2016, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 416/KH-

UBND về triển lãm bản đồ và 

trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, 

Trường Sa của Việt Nam - 

Những bằng chứng lịch sử và 

pháp lý". 

Theo đó, triển lãm lựa 

chọn, trưng bày những tư liệu 

lịch sử (bằng chứng vững chắc) 

về chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa để giới thiệu với 

công chúng; đồng thời, bác bỏ 

những luận điệu xuyên tạc lịch 

sử, những yêu sách chủ quyền 

phi lý của Trung Quốc đối với 

hai quần đảo Hoàng Sa, Trường 

Sa của Việt Nam và các vùng 

biển, đảo khác trên Biển Đông. 

Những tư liệu này được 

trưng bày theo 05 chủ đề: Tư 

liệu Hán Nôm về chủ quyền 

của Việt Nam đối với hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

trong các thế kỷ XVI - XVIII; 

Tư liệu Hán Nôm về chủ quyền 

của Việt Nam đối với hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ 

thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX; 

Tư liệu về chủ quyền của Việt 

Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa thời 

Pháp thuộc và thời Việt Nam 

Cộng hòa (trước năm 1975); Tư 

liệu về chủ quyền của Việt 

Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa xuất 

bản tại phương Tây trong các 

thế kỷ XVI - XIX; Tư liệu về 

thực thi và đấu tranh bảo vệ 

chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa sau năm 1975 đến 

nay. Đối với những bản đồ, 

Atlas được trưng bày theo 04 

chủ đề: Bản đồ Việt Nam thời 

phong kiến (thế kỷ XVI - XIX) 

ghi nhận chủ quyền Việt Nam 

đối với hai quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa; Bản đồ xuất bản 

tại phương Tây (thế kỷ XVI - 

XIX) ghi nhận chủ quyền của 

Việt Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa; Bản 

đồ Trung Quốc xuất bản tại 

phương Tây (thế kỷ XVI - 

XIX) ghi nhận hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa không 

thuộc về Trung Quốc; Bản đồ 

Trung Quốc do các nhà nước 

Trung Quốc xuất bản (thế kỷ 

XVI - XX) ghi nhận hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

không thuộc về Trung Quốc. 

Triển lãm diễn ra trong 05 

ngày, từ ngày 04/10/2016 đến 

ngày 08/10/2016 tại Trung tâm 

Văn hóa tỉnh, số 125B, đường 

Lê Hồng Phong, Thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum./. 
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Chế độ chính sách đối với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự 

  Lệ Quỳnh 

gày 19/02/2016, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 13/2016/NĐ-CP quy 

định trình tự, thủ tục đăng ký 

và chế độ, chính sách của công 

dân trong thời gian đăng ký, 

khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa 

vụ quân sự. 

Theo đó, Nghị định quy 

định công dân đang làm việc tại 

cơ quan, tổ chức hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước, doanh 

nghiệp nhà nước trong thời 

gian thực hiện đăng ký nghĩa 

vụ quân sự; khám, kiểm tra sức 

khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

cấp huyện được hưởng nguyên 

lương, phụ cấp hiện hưởng và 

tiền tàu xe đi, về theo chế độ 

quy định hiện hành của pháp 

luật. 

Cũng theo Nghị định, công 

dân không thuộc các cơ quan, 

tổ chức hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước, doanh nghiệp 

nhà nước trong thời gian thực 

hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; 

khám, kiểm tra sức khỏe theo 

lệnh gọi của Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 

được đảm bảo các chế độ, gồm: 

Tiền ăn bằng mức tiền một 

ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, 

binh sĩ bộ binh; thanh toán tiền 

tàu xe đi, về theo chế độ quy 

định hiện hành của pháp luật. 

Về nguyên tắc hưởng chế 

độ, thời gian đi, về và thực hiện 

đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc 

khám, kiểm tra sức khỏe từ 4 

giờ trở lên trong ngày được tính 

cả ngày; dưới 4 giờ trở xuống 

tính 1/2 ngày. 

Công dân làm việc tại cơ 

quan, tổ chức hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước, doanh 

nghiệp nhà nước khi thực hiện 

đăng ký nghĩa vụ quân sự; 

khám, kiểm tra sức khỏe theo 

lệnh gọi của Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 

do cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp chi trả. 

Công dân không thuộc các 

cơ quan, tổ chức hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước, doanh 

nghiệp nhà nước khi thực hiện 

đăng ký nghĩa vụ quân sự do 

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chi 

trả và thanh quyết toán với Ban 

Chỉ huy quân sự cấp huyện. 

Công dân không thuộc cơ 

quan, tổ chức hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước, doanh 

nghiệp nhà nước khi thực hiện 

N 
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khám, kiểm tra sức khỏe theo 

lệnh gọi của Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 

do Ban Chỉ huy quân sự cấp 

huyện chi trả. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 08/4/2016./. 

 

Điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động 

thương mại tại vùng khó khăn 

Hoa Huệ

gày 26/02/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 307/QĐ-

TTg về điều chỉnh mức cho vay 

đối với thương nhân hoạt động 

thương mại tại vùng khó khăn. 

Theo đó, mức vốn cho vay 

tối đa đối với thương nhân là cá 

nhân không thực hiện mở sổ 

sách kế toán và nộp thuế khoán 

theo quy định của cơ quan thuế 

tăng từ 30 triệu đồng lên 50 

triệu đồng. 

Mức đảm bảo tiền vay cũng 

được điều chỉnh, cụ thể: 

Thương nhân vay vốn đến 50 

triệu đồng không phải thực hiện 

bảo đảm tiền vay; Thương nhân 

vay vốn trên 50 triệu đồng phải 

thực hiện bảo đảm tiền vay theo 

quy định của pháp luật về giao 

dịch bảo đảm và hướng dẫn của 

Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 15/3/2016, áp 

dụng cho những khoản vay 

được ký hợp đồng mới kể từ 

khi Quyết định này có hiệu lực 

thi hành, không thực hiện cho 

vay bổ sung đối với dư nợ cũ 

của hợp đồng đã ký trước thời 

gian điều chỉnh mức cho vay 

theo Quyết định này./. 

 

 

Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 

Như Oanh

gày 28/01/2016, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 09/2016/NĐ-CP quy 

định về tăng cường vi chất dinh 

dưỡng vào thực phẩm. Theo 

Nghị định: 

04 vi chất dinh dưỡng bắt buộc 

tăng cường vào thực phẩm bao 

gồm: I-ốt, sắt, kẽm và vitamin 

A. Các vi chất dinh dưỡng trên 

phải đáp ứng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia tương ứng hoặc 

N 

N 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96717
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96717
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phải phù hợp với quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm. 

03 thực phẩm bắt buộc tăng 

cường vi chất dinh dưỡng 

tương ứng bao gồm: (1) Muối 

dùng để ăn trực tiếp, dùng 

trong chế biến thực phẩm phải 

được tăng cường I-ốt để phòng, 

chống bệnh bướu cổ, đần độn 

và các rối loạn do thiếu I-ốt gây 

ra; (2) Bột mỳ dùng trong chế 

biến thực phẩm phải được tăng 

cường sắt và kẽm; tăng cường 

sắt vào bột mỳ để đề phòng, 

chống thiếu máu thiếu sắt và 

khắc phục các hậu quả do thiếu 

máu thiếu sắt gây ra như chậm 

tăng trưởng, suy dinh dưỡng, 

giảm phát triển trí tuệ; tăng 

cường kẽm vào bột mỳ để cải 

thiện tăng trưởng góp phần 

nâng cao tầm vóc con người; 

phòng, chống một số rối loạn 

chuyển hóa, biệt hóa tế bào, 

bệnh nhiễm khuẩn, rối loạn 

phát triển xương, suy giảm 

chức năng sinh dục; (3) Dầu 

thực vật có chứa một trong các 

thành phần dầu đậu nành, dầu 

cọ, dầu hạt cải và dầu lạc phải 

tăng cường vitamin A để 

phòng, chống khô mắt, mù lòa 

và khắc phục các hậu quả như 

còi cọc, suy dinh dưỡng do 

thiếu vitamin A gây ra và góp 

phần tăng cường sức đề kháng 

cơ thể (trừ dầu thực vật dùng 

trong chế biến thực phẩm theo 

phương pháp công nghiệp). 

Thực phẩm tăng cường vi chất 

dinh dưỡng nêu trên phải đáp 

ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia tương ứng hoặc phải  phù 

hợp với quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/3/2016./.

 

Tăng mức cho vay hộ gia đình vùng khó khăn 

N.Q

ây là nội dung được 

quy định tại Quyết 

định 306/QĐ-TTg, ngày 

26/02/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về điều chỉnh mức 

cho vay đối với hộ gia đình sản 

xuất, kinh doanh tại vùng khó 

khăn. Theo đó, mức vốn cho 

vay đối với một hộ gia đình sản 

xuất, kinh doanh tối đa là 50 

triệu đồng thay vì được vay tối 

đa 30 triệu đồng. Trong một số 

trường hợp cụ thể, mức vốn 

vay của một hộ có thể trên 50 

triệu đồng, Thủ tướng Chính 

phủ giao Ngân hàng Chính sách 

xã hội căn cứ vào khả năng 

nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và 

Đ 
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khả năng trả nợ của hộ sản 

xuất, kinh doanh, để quy định 

mức cho vay cụ thể, nhưng tối 

đa không quá 100 triệu đồng. 

Ngoài điều kiện người vay 

vốn phải có dự án hoặc phương 

án sản xuất, kinh doanh được 

UBND xã nơi thực hiện dự án 

hoặc phương án sản xuất, kinh 

doanh xác nhận; người vay vốn 

phải có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ; người vay vốn cư trú 

hợp pháp tại nơi thực hiện dự 

án hoặc phương án sản xuất, 

kinh doanh, đối với những hộ 

gia đình sản xuất, kinh doanh 

có nhu cầu vay vốn trên 50 

triệu đồng, còn phải: Có vốn tự 

có (bao gồm: Giá trị vật tư, 

quyền sử dụng đất, lao động, 

tiền vốn) tham gia tối thiểu 

bằng 20% tổng nhu cầu vốn 

của dự án hoặc phương án sản 

xuất, kinh doanh; cam kết sử 

dụng tài sản hình thành từ vốn 

vay để làm tài sản bảo đảm tiền 

vay. 

Quyết định cũng điều chỉnh 

mức bảo đảm tiền vay quy định 

tại Điều 10 Quyết định số 

31/2007/QĐ-TTg ngày 

05/3/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với 

hộ gia đình sản xuất, kinh 

doanh tại vùng khó khăn. Cụ 

thể, người vay vốn đến 50 triệu 

đồng không phải thực hiện bảo 

đảm tiền vay. Người vay vốn từ 

trên 50 triệu đồng phải thực 

hiện bảo đảm tiền vay bằng tài 

sản hình thành từ vốn vay theo 

quy định của pháp luật về giao 

dịch bảo đảm. 

Quyết định này áp dụng cho 

những khoản vay được ký hợp 

đồng mới kể từ ngày 

15/3/2016, không thực hiện cho 

vay bổ sung đối với dư nợ cũ 

của hợp đồng đã ký trước thời 

gian điều chỉnh mức cho vay 

theo Quyết định này./. 
 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới 

Kim Ngân 

hông qua việc triển 

khai một số giải pháp 

bảo đảm thực hiện bình đẳng 

giới, góp phần nâng cao vị thế 

của phụ nữ và giảm khoảng 

cách giới trong một số lĩnh vực, 

ngành, vùng, địa phương có bất 

bình đẳng giới hoặc có nguy cơ 

bất bình đẳng giới cao, ngày 

28/01/2016, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 

178/QĐ-TTg về Kế hoạch triển 

T 
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khai Thông báo Kết luận số 

196-TB/TW ngày 16/3/2015 

của Ban Bí thư về Đề án "Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bình đẳng giới 

và vì sự tiến bộ của phụ nữ 

trong tình hình mới". 

Các hoạt động chủ yếu của 

Kế hoạch bao gồm: (1) Tiếp tục 

quán triệt, làm chuyển biến 

nhận thức cho đội ngũ cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân về vị trí, vai trò công tác 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ; (2) Tăng cường 

tham mưu việc lồng ghép vấn 

đề bình đẳng giới trong xây 

dựng, thực hiện chính sách, 

pháp luật; (3) Đẩy mạnh việc 

thực hiện tốt các chủ trương về 

tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản 

lý, lãnh đạo; (4) Tiếp tục hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của các phụ nữ; các chính sách 

đặc thù đối với phụ nữ vùng 

cao, vùng sâu, biên giới, hải 

đảo, phụ nữ là người dân tộc 

thiểu số; hoàn thiện và triển 

khai các giải pháp nhằm giảm 

thiểu bạo lực, buôn bán phụ nữ 

và trẻ em gái, tình trạng mất 

cân bằng giới tính khi sinh và 

hôn nhân có yếu tố nước ngoài 

không lành mạnh; (5) Tiếp tục 

kiện toàn và nâng cao năng lực 

của cơ quan quản lý Nhà nước 

về bình đẳng giới, tổ chức liên 

ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ 

trung ương đến địa phương; bố 

trí nguồn lực cho hoạt động 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ nhằm đảm bảo thực 

hiện thành công các mục tiêu 

bình đẳng giới; (6) Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện các chính sách, 

pháp luật về bình đẳng giới và 

sự tiến bộ của phụ nữ. 

Ủy ban Quốc gia vì sự tiến 

bộ của phụ nữ Việt Nam phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan 

chức năng liên quan trong việc 

đề xuất hoàn thiện chính sách, 

pháp luật và các giải pháp 

nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham 

gia quản lý, lãnh đạo. Trước 

mắt, cần tích cực, chủ động 

tham mưu triển khai các 

chương trình phối hợp liên 

ngành nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ 

phụ nữ tham gia đại biểu Quốc 

hội khóa XIV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2016 - 2021; đẩy mạnh công 

tác truyền thông về bình đẳng 

giới trong lĩnh vực chính trị 

nhằm góp phần nâng cao nhận 

thức, tiến tới thay đổi hành vi, 

xóa bỏ định kiến giới trong đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và các 

tầng lớp nhân dân./. 
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Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu 

thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135 năm 2016 

P.T

gày 01/02/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 204/QĐ-

TTg phê duyệt danh sách xã 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới, 

xã an toàn khu vào diện đầu tư 

của Chương trình 135 năm 

2016. 

Theo đó, danh sách gồm 

2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã 

biên giới, xã an toàn khu của 48 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; trong đó: ngân sách trung 

ương hỗ trợ đầu tư 2.240 xã của 

44 tỉnh; ngân sách địa phương 

đầu tư 35 xã của Quảng Ninh, 

Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

có 61 xã thuộc 10 huyện, thành 

phố, cụ thể: huyện Đăk Glei (xã 

Đăk Blô, xã Đăk Choong, xã 

Đăk Kroong, xã Đăk Long, xã 

Đăk Man, xã Đăk Môn, xã Đăk 

Nhoong, xã Đăk Pét, xã Mường 

Hoong, xã Ngọc Linh, xã Xốp); 

huyện Ngọc Hồi (xã Bờ Y, xã 

Đăk Nông, Xã Đăk Xú, xã Đăk 

Ang, xã Đăng Dục, xã Sa 

Loong); huyện Tu Mơ Rông (xã 

Đăk Hà, xã Đăk Na, xã Đăk Rơ 

Ông, xã Đăk Sao, xã Đăk Tờ 

Kan, xã Măng Ri, xã Ngọk Lây, 

xã Ngọk Yêu, xã Tê Xăng, xã 

Tu Mơ Rông, xã Văn Xuôi); 

huyện Đăk Tô (xã Đăk Rơ Nga, 

xã Đăk Trăm, xã Ngọc Tụ, xã 

Pô Kô, xã Văn Lem); huyện 

Kon Plong (xã Đăk Long, xã 

Đăk Nên, xã Đăk Ring, xã Đăk 

Tăng, xã Hiếu, xã Măng Bút, xã 

Măng Cành, xã Ngọc Tem, xã 

Pờ Ê); huyện Kon Rẫy (xã Đăk 

Kôi, xã Đăk Pne, xã Đăk 

Ruồng, xã Đăk Tờ Re); huyện 

Đăk Hà (xã Đăk Long, xã Đăk 

Ui, xã Đăk Pxi, xã Ngọc Réo); 

huyện Sa Thầy (xã Hơ Moong, 

xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, xã Sa 

Bình, xã Ya Ly, xã Ya Tăng, xã 

Ya Xiêr); huyện Ia H'Drai (xã 

Ia Đal, xã Ia Tơi, xã Ia Dom); 

thành phố Kon Tum (xã Đăk 

Rơ Wa). 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký ban 

hành. Quyết định số 2405/QĐ-

TTg ngày 10/12/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 

danh sách xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới, xã an toàn khu vào 

diện đầu tư của Chương trình 

135 năm 2014 và năm 2015; 

Quyết định số 495/QĐ-

TTg ngày 08/4/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về điều chỉnh, 

N 
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bổ sung Quyết định 

số 2405/QĐ-TTg hết hiệu lực 

kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực./. 
 

Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND 

Quỳnh Nhi 

gày 25/01/2016, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 08/2016/NĐ-CP quy 

định số lượng Phó Chủ tịch 

UBND và quy trình, thủ tục 

bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, điều động, cách chức 

thành viên UBND. Theo đó, 

Chính phủ quy định số lượng 

Phó Chủ tịch UBND cụ thể như 

sau:  

Đối với đơn vị hành chính ở 

nông thôn: Tỉnh loại I có không 

quá 04 Phó Chủ tịch UBND; 

tỉnh loại II, loại III có không 

quá 03 Phó Chủ tịch UBND.  

Huyện loại I có không quá 03 

Phó Chủ tịch UBND; huyện 

loại II, loại III có không quá 02 

Phó Chủ tịch UBND. Xã loại I 

có không quá 02 Phó Chủ tịch 

UBND; xã loại II, loại III có 

không quá 01 Phó Chủ tịch 

UBND. 

Đối với đơn vị hành chính ở 

đô thị: Thành phố Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh có 

không quá 05 Phó Chủ tịch 

UBND; thành phố trực thuộc 

trung ương còn lại có không 

quá 04 Phó Chủ tịch UBND. 

Quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương loại I có 

không quá 03 Phó Chủ tịch 

UBND; quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung 

ương loại II, loại III có không 

quá 02 Phó Chủ tịch UBND. 

Phường, thị trấn loại I có không 

quá 02 Phó Chủ tịch UBND; 

phường, thị trấn loại II, loại III 

có không quá 01 Phó Chủ tịch 

UBND. 

Ngoài ra, đối với trường 

hợp cơ quan có thẩm quyền 

theo phân cấp quản lý cán bộ 

thực hiện chủ trương luân 

chuyển, điều động cán bộ về 

đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ 

tịch UBND thì Phó Chủ tịch 

UBND do luân chuyển, điều 

động nằm ngoài số lượng Phó 

Chủ tịch UBND quy định. Số 

lượng Phó Chủ tịch UBND 

tăng thêm tại một đơn vị hành 

chính do luân chuyển hoặc điều 

động không quá 01 người. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 10/3/2016./.

 
 

N 
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Điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên 

Hải Hà

gày 05/01/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 07/QĐ-TTg 

về điều chỉnh mức cho vay đối 

với học sinh, sinh viên. 

Theo đó, điều chỉnh mức 

cho vay quy định tại Khoản 1 

Điều 5 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 như sau: 

Mức cho vay tối đa là 

1.250.000 đồng/tháng/học sinh, 

sinh viên. 

Trước đây, theo quy định 

của Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg thì các 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; là 

thành viên của hộ nghèo theo 

tiêu chuẩn quy định của pháp 

luật hoặc 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; gia đình gặp khó 

khăn về tài chính do tai nạn, 

bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh trong thời gian theo 

học có xác nhận của UBND xã, 

phường, thị trấn nơi cư 

trú được vay với mức vốn cho 

vay tối đa là 800.000 

đồng/tháng/học sinh, sinh viên. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 09/01/2016, 

áp dụng đối với các khoản giải 

ngân mới kể từ khi Quyết định 

này có hiệu lực thi hành./. 

 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 

Lệ Quỳnh 

gày 17/02/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 253/QĐ-TTg về 

ban hành Chương trình tổng thể 

của Chính phủ về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2016 

với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh 

công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong mọi lĩnh 

vực của đời sống kinh tế xã hội 

để sử dụng hiệu quả nguồn lực 

và góp phần tích cực bổ sung 

nguồn lực thực hiện các mục 

tiêu tăng trưởng, phát triển kinh 

tế, ổn định đời sống, tiêu dùng 

N 

N 
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của nhân dân, bảo đảm an sinh, 

xã hội. 

Chương trình tập trung vào 

một số lĩnh vực như: Quản lý, 

sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên của ngân sách nhà nước; 

Quản lý, sử dụng vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản từ ngân sách 

nhà nước; Quản lý, sử dụng đất 

đai, trụ sở làm việc, nhà công 

vụ, tài sản công; Quản lý, khai 

thác, sử dụng tài nguyên; 

Thành lập các quỹ tài chính có 

nguồn từ ngân sách nhà nước; 

Quản lý, sử dụng vốn và tài sản 

Nhà nước trong các công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên 100% vốn nhà nước; Quản 

lý, sử dụng điện năng; Quản lý, 

sử dụng lao động và thời gian 

lao động. 

Cũng theo đó, Chương trình 

đề ra 06 giải pháp thực hiện 

mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, 

gồm: Thống nhất công tác chỉ 

đạo việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí từ Chính phủ 

đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ 

và UBND các cấp; Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức, đặc biệt là 

đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu trong thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; Tăng 

cường công tác chỉ đạo, điều 

hành, tổ chức thực hiện trên các 

lĩnh vực thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; Tăng cường 

thực hiện công khai, giám sát 

thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; Thường xuyên kiểm tra, 

thanh tra, xử lý nghiêm các vi 

phạm quy định về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, hiện 

đại hóa quản lý, thực hiện kiên 

trì, kiên quyết, có hiệu quả 

trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, 

tăng cường phối hợp giữa các 

cơ quan trong thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí./. 

 

Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2016 - 2025 

Kim Ngân

hủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức giai đoạn 2016 

- 2025 tại Quyết định số 

163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 

nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về chất lượng và hiệu quả 

đào tạo, bồi dưỡng, góp phần 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

T 
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chức, viên chức chuyên nghiệp 

có đủ phẩm chất, trình độ và 

năng lực, đáp ứng yêu cầu phục 

vụ nhân dân, sự nghiệp phát 

triển của đất nước và hội nhập 

quốc tế.  

Đối tượng áp dụng của Đề 

án gồm: cán bộ, công chức 

đang công tác trong các cơ 

quan của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội ở Trung ương, cấp 

tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công 

chức cấp xã và những người 

hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã; viên chức; đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp. 

Nội dung bồi dưỡng, đào 

tạo bao gồm: 

- Về bồi dưỡng lý luận 

chính trị: Bồi dưỡng trình độ lý 

luận chính trị theo tiêu chuẩn 

quy định cho cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp, cho các chức 

danh công chức, viên chức và 

cán bộ, công chức cấp xã; cập 

nhật nội dung các văn kiện, 

nghị quyết, đường lối của 

Đảng; cập nhật nâng cao trình 

độ lý luận chính trị theo quy 

định. 

- Về bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước: Bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước theo tiêu chuẩn chức danh 

công chức; tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức; 

tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, 

quản lý; cập nhật kiến thức, kỹ 

năng, phương pháp quản lý 

chuyên ngành; kiến thức, 

phương pháp thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ được giao; cập nhật 

kiến thức pháp luật, văn hóa 

công sở, nâng cao ý thức đạo 

đức công vụ, đạo đức nghề 

nghiệp. 

- Bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh theo các 

chương trình quy định cho cán 

bộ, công chức, viên chức. 

- Cập nhật và nâng cao kiến 

thức, năng lực hội nhập quốc 

tế. 

- Bồi dưỡng kiến thức tin 

học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn 

quy định; tiếng dân tộc cho cán 

bộ, công chức, viên chức công 

tác tại vùng có đồng bào dân 

tộc thiểu số sinh sống. 

- Về đào tạo: Đào tạo trình 

độ trung cấp, cao đẳng, đại học 

cho cán bộ, công chức cấp xã 

phù hợp với điều kiện và yêu 

cầu phát triển của từng vùng, 

miền; đào tạo trình độ đại học 

cho cán bộ, công chức ở Trung 

ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong 

trường hợp cơ quan, đơn vị 

được tổ chức, sắp xếp lại mà 

không thể bố trí được công việc 

phù hợp với chuyên môn đã 
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được đào tạo trước đó; đào tạo 

trình độ sau đại học phù hợp 

với vị trí việc làm cho cán bộ, 

công chức ở Trung ương, cấp 

tỉnh, cấp huyện bảo đảm theo 

quy hoạch và yêu cầu phát triển 

nguồn nhân lực của cơ quan, 

đơn vị; khuyến khích tự học và 

đào tạo trình độ sau đại học cho 

viên chức phù hợp với chuyên 

môn, gắn với quy hoạch sử 

dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu 

xây dựng nguồn nhân lực chất 

lượng cao, sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. 

Đề án đề ra 09 nhóm nhiệm 

vụ và giải pháp, chia thành 02 

giai đoạn thực hiện: giai đoạn 

2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 

2025./. 

Tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi tốt nghiệp 

Quỳnh Nhi

gày 02/3/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 09/2016/QĐ-

TTg về tín dụng đối với học 

sinh, sinh viên Y khoa sau khi 

đã tốt nghiệp, trong thời gian 

thực hành tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh để được cấp 

chứng chỉ hành nghề. 

Đối tượng được vay vốn là 

học sinh, sinh viên Y khoa có 

hoàn cảnh khó khăn sau khi tốt 

nghiệp các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp và tại các cơ sở 

đào tạo chuyên ngành y được 

thành lập và hoạt động theo quy 

định của pháp luật Việt Nam 

trong thời gian thực hành tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh để 

được cấp chứng chỉ hành nghề 

theo quy định của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh (sinh viên sau 

khi tốt nghiệp), gồm: (1) Sinh 

viên sau khi tốt nghiệp mồ côi 

cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi 

cha hoặc mẹ nhưng người còn 

lại không có khả năng lao động. 

Các đối tượng này được trực 

tiếp vay vốn tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội nơi cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đóng trụ 

sở mà sinh viên sau khi tốt 

nghiệp thực hành; (2) Sinh viên 

sau khi tốt nghiệp 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; (3) Sinh viên sau khi 

tốt nghiệp mà gia đình gặp khó 

khăn về tài chính do tai nạn, 

N 
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bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh trong thời gian thực 

hành có xác nhận của UBND 

xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 

Hai đối tượng sinh viên 2, 3 

được vay vốn thông qua hộ gia 

đình. Đại diện hộ gia đình là 

người trực tiếp vay vốn và có 

trách nhiệm trả nợ Ngân hàng 

Chính sách xã hội. 

Theo Quyết định, mức vốn 

cho vay tối đa bằng mức vốn 

cho vay tối đa theo 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 hoặc các 

văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 157/2007/QĐ-TTg (nếu 

có) theo từng thời kỳ. 

Ngân hàng Chính sách xã 

hội quy định mức cho vay cụ 

thể đối với sinh viên sau khi tốt 

nghiệp căn cứ vào mức chi phí 

thực hành của từng cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và sinh hoạt 

phí nhưng không vượt quá mức 

cho vay quy định. 

Lãi suất cho vay bằng lãi 

suất cho vay hiện hành đối với 

chương trình tín dụng đối với 

học sinh, sinh viên quy định 

theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ 

quá hạn được tính bằng 130% 

lãi suất khi cho vay. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/5/2016./.  

 

Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 

P.T

ới mục tiêu tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ 

về nhận thức, nâng cao trách 

nhiệm của các cấp, các ngành 

và toàn xã hội trong công tác 

phòng, chống mại dâm; giảm 

thiểu tác hại của hoạt động mại 

dâm đối với đời sống xã hội, 

Chương trình phòng, chống mại 

dâm giai đoạn 2016 - 2020 vừa 

được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 

361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016. 

Theo đó, Chương trình phấn 

đấu đến năm 2017 có 50% và 

đến năm 2020 có 100% các 

tỉnh, thành phố xây dựng kế 

hoạch lồng ghép và tổ chức, 

thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống mại dâm với các chương 

trình kinh tế - xã hội tại địa 

phương như chương trình giảm 

nghèo, dạy nghề cho lao động 

nông thôn, chương trình việc 

làm, phòng, chống HIV/AIDS, 

phòng, chống tội phạm mua 

V 
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bán người. Cụ thể, sẽ tổ chức rà 

soát, đánh giá về nhóm người 

có nguy cơ cao và các chương 

trình an sinh xã hội, các chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội 

tại địa phương để hướng mục 

tiêu của các chương trình đến 

các nhóm đối tượng này; xây 

dựng các hoạt động lồng ghép 

cho nhóm phụ nữ có nhu cầu 

tìm kiếm việc làm trong các 

chương trình dạy nghề cho lao 

động nông thôn, chương trình 

việc làm, hỗ trợ vay vốn, 

chương trình giảm nghèo…; 

xây dựng các kế hoạch lồng 

ghép việc thực hiện các chương 

trình an sinh xã hội tại địa 

phương với nhiệm vụ phòng, 

chống mại dâm. 

Bên cạnh đó, Chương trình 

cũng sẽ xây dựng thử nghiệm 3 

mô hình: (1) Mô hình cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ cho người bán 

dâm tại cộng đồng, Trung tâm 

công tác xã hội; (2) Mô hình hỗ 

trợ nhằm bảo đảm quyền của 

người lao động trong các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh 

tệ nạn mại dâm; (3) Mô hình hỗ 

trợ tăng cường năng lực của các 

nhóm đồng đẳng/nhóm tự 

lực/câu lạc bộ của người bán 

dâm trong việc tiếp cận, truyền 

thông và hỗ trợ giảm hại, 

phòng, chống bạo lực giới. 

Để thực hiện có hiệu quả các 

nội dung, Chương trình đề ra 

05 nhóm giải pháp thực hiện, 

gồm: (a) Giải pháp hoàn thiện 

thể chế; (b) Giải pháp về tổ 

chức thực hiện; (c) Giải pháp 

về nguồn lực; (d) Giải pháp 

hợp tác quốc tế; (đ) Giải pháp 

về tuyên truyền./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Pháp luật quy định 

như thế nào về nguyên tắc bỏ 

phiếu bầu đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân 

dân? (Bạn Trần Khánh T, 

huyện Đăk Hà). 

Trả lời có tính chất 

tham khảo: Điều 69 Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân 

năm 2015 quy định nguyên tắc bỏ 

phiếu như sau: 

- Mỗi cử tri có quyền bỏ một 

phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 

bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội 

đồng nhân dân tương ứng với mỗi 

cấp Hội đồng nhân dân. 

- Cử tri phải tự mình, đi bầu 

cử, không được nhờ người khác 
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bầu cử thay, trừ trường hợp 

theo quy định; khi bầu cử 

phải xuất trình thẻ cử tri. 

- Cử tri không thể tự viết 

được phiếu bầu thì nhờ người 

khác viết hộ, nhưng phải tự 

mình bỏ phiếu; người viết hộ 

phải bảo đảm bí mật phiếu 

bầu của cử tri. Trường hợp 

cử tri vì khuyết tật không tự 

bỏ phiếu được thì nhờ người 

khác bỏ phiếu vào hòm 

phiếu. 

- Trong trường hợp cử tri 

ốm đau, già yếu, khuyết tật 

không thể đến phòng bỏ 

phiếu được thì Tổ bầu cử 

mang hòm phiếu phụ và 

phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ 

điều trị của cử tri để cử tri 

nhận phiếu bầu và thực hiện 

việc bầu cử. Đối với cử tri là 

người đang bị tạm giam, 

người đang chấp hành biện 

pháp đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 

buộc mà trại tạm giam, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc không tổ 

chức khu vực bỏ phiếu riêng 

hoặc cử tri là người đang bị 

tạm giữ tại nhà tạm giữ thì 

Tổ bầu cử mang hòm phiếu 

phụ và phiếu bầu đến trại tạm 

giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc để cử tri 

nhận phiếu bầu và thực hiện việc 

bầu cử. 

- Khi cử tri viết phiếu bầu, 

không ai được xem, kể cả thành 

viên Tổ bầu cử. 

- Nếu viết hỏng, cử tri có 

quyền đổi phiếu bầu khác. 

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ 

bầu cử có trách nhiệm đóng dấu 

"Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri. 

- Mọi người phải tuân theo 

nội quy phòng bỏ phiếu./. 

 

 

 


