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Cần phát huy vai trò giám sát 

của Hội đồng nhân dân ở các cấp chính quyền địa phương 

Nguyễn Văn Bảy 

ại Điều 113 Hiến 

pháp năm 2013 quy 

định: "1. Hội đồng nhân dân 

là cơ quan quyền lực nhà 

nước ở địa phương, đại diện 

cho ý chí, nguyện vọng và 

quyền làm chủ của Nhân dân, 

do Nhân dân địa phương bầu 

ra, chịu trách nhiệm trước 

Nhân dân địa phương và cơ 

quan nhà nước cấp trên. 2. 

Hội đồng nhân dân quyết 

định các vấn đề của địa 

phương do luật định; giám 

sát việc tuân theo Hiến pháp 

và pháp luật ở địa phương và 

việc thực hiện nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân". Như 

vậy, Hiến pháp năm 2013 đã 

hiến định về vị trí, vai trò và 

chức năng của Hội đồng nhân 

dân một cách đầy đủ, cụ thể. 

Để thể chế hóa quy định của 

Hiến pháp, hiện nay, Chính 

phủ đang dự thảo Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương 

và Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội đang dự thảo Luật Giám 

sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân để lấy ý kiến của 

các cơ quan hữu quan và 

người dân, sau đó trình Quốc 

hội thông qua, tạo tiền đề 

phát huy vai trò, vị trí và chức 

năng của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân ở các cấp trong thời 

gian đến, trong đó tiếp tục đề cao 

vai trò giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân ở địa phương. 

Theo quy định hiện hành thì 

hoạt động giám sát của Hội đồng 

nhân dân được tiến hành thường 

xuyên, gắn liền với việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật 

quy định. Giám sát của Hội đồng 

nhân dân bao gồm: giám sát của 

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

giám sát của Thường trực Hội 

đồng nhân dân; giám sát của các 

Ban của Hội đồng nhân dân và 

giám sát của đại biểu Hội đồng 

nhân dân. Hội đồng nhân dân 

giám sát thông qua các hoạt động 

như: xem xét báo cáo công tác 

của Thường trực Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 

cùng cấp; Xem xét việc trả lời 

chất vấn của Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân, các thành viên khác của Ủy 

ban nhân dân, Thủ trưởng cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân, Chánh án Tòa án 

nhân dân cùng cấp; Xem xét văn 

T 
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bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân cùng cấp, 

nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp dưới trực tiếp 

khi phát hiện có dấu hiệu trái 

với Hiến pháp, luật, nghị 

quyết của Quốc hội, pháp 

lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, văn bản 

quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước cấp trên và 

nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cùng cấp… góp 

phần quan trọng phát triển 

kinh tế, đảm bảo sự vận hành 

đồng bộ, thống nhất và ổn 

định của chính quyền địa 

phương. 

Thông qua hoạt động 

giám sát và kiến nghị các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể giải 

quyết kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc và bất cập 

địa phương. Bên cạnh đó, 

hoạt động giám sát của Hội 

đồng nhân dân theo yêu cầu 

của cử tri còn là thể hiện vai 

trò quyền làm chủ của Nhân 

dân theo Hiến pháp năm 

2013. Cụ thể: "Nhân dân 

thực hiện quyền lực nhà nước 

bằng dân chủ trực tiếp, 

bằng dân chủ đại diện thông 

qua Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân và thông qua các cơ 

quan khác của Nhà nước". 

Khi nhận được phản ánh của 

cử tri về một vấn đề cụ thể cần 

phải xem xét để giải quyết, khi đó 

hoạt động giám sát của Hội đồng 

nhân dân phát huy hiệu quả tích 

cực thông qua các báo cáo, 

chương trình làm việc cụ thể và 

sau đó báo cáo lại hoạt động giám 

sát cho cử tri. 

Vai trò giám sát của Hội 

đồng nhân dân có ý nghĩa quan 

trọng, tuy nhiên việc phát huy vai 

trò giám sát của Hội đồng nhân 

dân vẫn còn một số hạn chế nhất 

định như quá trình giám sát ngại 

va chạm, ngại chất vấn người 

đứng đầu ở địa phương hoặc việc 

chất vấn chưa đi vào trọng tâm, 

chưa đặt những câu hỏi có tính 

bức xúc mà cử tri đang quan tâm 

cần làm rõ; các kiến nghị giải 

quyết sau giám sát của Hội đồng 

nhân dân không được các cơ 

quan, đơn vị giải quyết kịp thời, 

đầy đủ dẫn đến hoạt động giám 

sát mang tính hình thức, thiếu 

thực chất nên chưa giải quyết 

những vấn đề còn bức xúc của 

chính quyền địa phương, chưa 

đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 

Mặc khác, Hội đồng nhân dân ở 

một số địa phương chưa bố trí đại 

biểu Hội đồng nhân dân chuyên 

trách, hiện đa số là kiêm nhiệm 

nên cũng dẫn đến chất lượng của 

hoạt động giám sát chưa rõ ràng, 

rành mạch giữa người giám sát và 

đối tượng giám sát. 
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Để hoạt động giám sát 

của Hội đồng nhân dân có 

hiệu quả thì dự thảo Luật 

Giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân (đang lấy 

ý kiến) phải đảm bảo tính khả 

thi, khắc phục những hạn chế 

bất cập như: Một số quy định 

về nội dung, đối tượng, hình 

thức giám sát còn trùng lắp, 

chưa rõ ràng, cụ thể về trình 

tự, thủ tục thực hiện; chưa 

phân định rõ về thẩm quyền, 

trách nhiệm của mỗi chủ thể 

đối với từng đối tượng chịu 

sự giám sát; nhiều quy định 

về hình thức giám sát chưa 

được thực thi hoặc tính khả 

thi còn thấp; hoạt động giám 

sát văn bản pháp luật chưa 

được thực hiện thường xuyên… 

Đặc biệt, cần xác định cụ thể về 

hậu quả pháp lý của hoạt động 

giám sát như sau khi kết thúc 

giám sát, chủ thể giám sát phải có 

ý kiến chính thức bằng văn bản. 

Ý kiến chính thức này phải là cơ 

sở pháp lý và phải được đảm bảo 

thi hành một cách nghiêm túc. 

Việc không thực hiện hoặc thực 

hiện không đầy đủ các kiến nghị 

sau hoạt động giám sát phải có 

chế tài xử lý cụ thể, nghiêm khắc. 

Có như vậy mới phát huy vai trò 

giám sát của Hội đồng nhân dân 

các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động giám sát của 

Hội đồng nhân dân ở các cấp 

chính quyền địa phương hiện 

nay./. 
 

Sớm áp dụng mô hình vị trí việc làm 

trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước 

Vĩnh Linh 

heo Luật Cán bộ, công 

chức 2008 thì vị trí 

việc làm là công việc gắn với 

chức danh, chức vụ, cơ cấu và 

ngạch công chức để xác định 

biên chế và bố trí công chức 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Triển khai quy định Luật này, 

Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 36/2013/NĐ-CP ngày 

22/4/2013 về vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức để 

triển khai cụ thể mô hình vị trí 

việc làm, tuy nhiên đến thời 

điểm hiện nay việc triển khai 

quy định về vị trí việc làm vẫn 

chưa mang lại kết quả cụ thể 

nào. 

Khác với mô hình chức 

nghiệp, mô hình vị trí việc làm 

không xếp theo ngạch bậc mà 

người lao động được bố trí theo 

từng vị trí công việc/việc làm 

mà trước đó đã được thiết kế 

theo những yêu cầu, tiêu chuẩn 

T 
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cụ thể và rõ ràng. Mỗi vị trí 

việc làm do một hoặc một vài 

người đảm nhận tùy theo khối 

lượng, cường độ công việc. Các 

vị trí công việc khác nhau được 

xếp vào các mức khác nhau căn 

cứ vào mức độ phức tạp, quy 

mô công việc, đối tượng phục 

vụ, quản lý và một số căn cứ 

khác… trên cơ sở đó để thiết 

lập một hệ thống tiền lương 

hợp lý, công bằng. Mỗi người 

chỉ làm một công việc cụ thể 

với một mức lương nhất định, 

không có chế độ làm việc suốt 

đời. Bên cạnh đó, việc tuyển 

chọn người vào làm việc hoàn 

toàn không căn cứ vào văn 

bằng, chứng chỉ mà chủ yếu là 

căn cứ vào năng lực thực tế của 

nhân sự.  

Ưu điểm của mô hình này 

là một vị trí công việc nhất định 

đòi hỏi một công chức cụ thể 

với những tiêu chuẩn phù hợp 

để đáp ứng yêu cầu công việc. 

Việc bố trí công chức theo quan 

điểm "vì việc mà tìm người", 

"lượng tài mà trao chức", coi 

trọng công việc hơn là đặc 

điểm cá nhân của người nắm 

giữ công việc. Một người chỉ 

có thể trở thành công chức hay 

được bổ nhiệm vào một chức 

vụ sau khi thi tuyển công khai. 

Nhờ đó, tính năng động, hiệu 

suất làm việc và tính thích ứng 

cao hơn do tận dụng được khả 

năng của người công chức 

thông qua môi trường "cạnh 

tranh" trong và ngoài công vụ, 

kể cả thu hút các tài năng bên 

ngoài công vụ.  

Điều đặc biệt nữa là trong 

mô hình công vụ việc làm có 

thể chuyển đổi công việc từ khu 

vực tư sang khu vực công và 

ngược lại theo yêu cầu công 

việc và theo năng lực thực tế 

của bản thân công chức. Chính 

điều này góp phần xây dựng 

nên "văn hóa từ chức", khi đó 

những cán bộ, công chức trong 

hệ thống cơ quan nhà nước vi 

phạm pháp luật hay không đảm 

đương được yêu cầu nhiệm vụ 

có thể từ nhiệm và khi đủ điều 

kiện có thể quay trở lại bộ máy 

nhà nước mà không phải quá 

nặng nề, khó khăn như hiện 

nay. Tuy nhiên, để xây dựng và 

áp dụng mô hình việc làm cần 

thực hiện tốt công tác thi tuyển, 

hình thức thi để chọn người phù 

hợp, đồng thời có tiêu chí đánh 

giá, các cơ chế giám sát, các 

biện pháp chế tài đối với hoạt 

động của công chức trong từng 

lĩnh vực cụ thể, rõ ràng và hiệu 

quả. 

Từ những ưu điểm nổi trội 

trên của việc áp dụng mô hình 

công vụ vị trí việc làm, các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 
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cần sớm triển khai mô hình này 

trong thực tế cuộc sống. Điều 

này vừa đáp ứng yêu cầu đổi 

mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức chuyên nghiệp, vừa 

nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của hệ thống cơ quan 

hành chính nhà nước góp phần 

phục vụ tốt hơn yêu cầu giải 

quyết công việc của công dân, 

tổ chức và đẩy nhanh sự phát 

triển kinh tế - xã hội của đất 

nước./.  

 

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

Đề nghị tiếp tục ghi nhận hộ gia đình và tổ hợp tác 

là các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự 

như Bộ luật Dân sự hiện hành 

Đỗ Văn Nhân

gay sau khi Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

ban hành Nghị quyết số 

857/NQ-UBTVQH13 ngày 

25/12/2014 về việc tổ chức lấy 

ý kiến Nhân dân đối với dự 

thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), 

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 

02/01/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Kế 

hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân 

dân đối với dự thảo Bộ luật 

Dân sự (sửa đổi), việc lấy ý 

kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum đối với dự thảo Bộ 

luật Dân sự (sửa đổi) được 

thông qua nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng: cấp xã tổ 

chức các cuộc họp trong Nhân 

dân để Nhân dân trực tiếp tham 

gia ý kiến; các cơ quan, đơn vị, 

trường học tổ chức các cuộc tọa 

đàm, hội nghị để lấy ý kiến 

tham gia. Qua nghiên cứu về 

chủ thể của quan hệ pháp luật 

dân sự trong dự thảo Bộ luật 

Dân sự (sửa đổi), đề nghị tiếp 

tục ghi nhận hộ gia đình và tổ 

hợp tác là các chủ thể của quan 

hệ pháp luật dân sự như Bộ luật 

Dân sự hiện hành với những lý 

do cụ thể như sau: 

Thứ nhất, việc không quy 

định hộ gia đình, tổ hợp tác là 

chủ thể của quan hệ pháp luật 

dân sự sẽ dẫn đến một số 

vướng mắc như phải rà soát, 

sửa đổi rất nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật (Luật đất đai, 

Luật bảo vệ và phát triển rừng, 

Luật cư trú, Luật nhà ở, Luật 

hôn nhân và gia đình, Luật hợp 

tác xã...); nhiều giao dịch do hộ 

gia đình, tổ hợp tác thực hiện 

vẫn đang được pháp luật thừa 

nhận và bảo vệ.  

N 
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Thứ hai, các hạn chế, bất 

cập trong các quy định pháp 

luật về hộ gia đình, tổ hợp tác 

hiện nay là có thật. Tuy nhiên, 

trước mắt, cần hoàn thiện các 

điểm còn bất cập trong Bộ luật 

Dân sự năm 2005 về hộ gia 

đình, tổ hợp tác. 

Thứ ba, cần hoàn thiện các 

quy định về tổ hợp tác trong Bộ 

luật Dân sự năm 2005 như: Các 

quy định về tổ hợp tác trong Bộ 

luật Dân sự năm 2005 còn chưa 

thực sự rõ ràng, chưa cụ thể về 

thời điểm thành lập, cơ chế 

công khai tổ viên, người đại 

diện và tài sản của tổ hợp tác, 

trách nhiệm dân sự khi tổ hợp 

tác tham gia các giao dịch, thực 

hiện nghĩa vụ ngoài hợp đồng... 

Trong trường hợp tổ hợp tác 

đáp ứng được các điều kiện của 

pháp nhân thì thể nhân của tổ 

hợp tác sẽ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh dưới hình thức pháp 

nhân, nếu không đủ điều kiện 

thì chỉ cần áp dụng các quy 

định về hợp đồng hợp tác kinh 

doanh là đủ để điều chỉnh loại 

quan hệ này mà không cần thiết 

phải coi đó là chủ thể độc lập 

của quan hệ pháp luật dân sự. 

Đây là những vấn đề cần hoàn 

thiện trong dự thảo Bộ luật Dân 

sự (sửa đổi). 

Thứ tư, chủ hộ gia đình 

trong quan hệ pháp luật dân sự 

có thể là chủ hộ theo hộ khẩu 

(cha hoặc mẹ), hoặc có thể là 

người cao tuổi nhất, người 

đóng góp công sức tiền của 

nhiều nhất, hoặc một người đã 

thành niên theo sự thỏa thuận 

của tất cả các thành viên trong 

hộ. Như vậy, chủ hộ của hộ gia 

đình trong Bộ luật Dân sự khác 

với chủ hộ trong sổ hộ khẩu 

được quy định tại Luật cư trú 

năm 2006 (chủ hộ trong sổ hộ 

khẩu không thể mặc nhiên dùng 

tư cách chủ hộ để thực hiện các 

giao dịch dân sự cho cả hộ, trừ 

trường hợp được cả hộ ủy 

quyền). Với cách quy định như 

vậy, cùng với quy định về xác 

định thành viên không rõ ràng 

dẫn đến khó khăn khi xác định 

một thành viên của hộ gia đình 

khi nào xác lập giao dịch dân 

sự với tư cách cá nhân hay tư 

cách chủ hộ gia đình. Do đó, 

khó xác định trách nhiệm của 

thành viên hộ gia đình và hộ 

gia đình đối với người thứ 3 

trong các giao dịch dân sự. 

Chính vì vậy, dự thảo Bộ 

luật Dân sự (sửa đổi) cần tiếp 

tục ghi nhận hộ gia đình và tổ 

hợp tác là các chủ thể của quan 

hệ pháp luật dân sự như Bộ luật 

Dân sự hiện hành, đồng thời 

nghiên cứu hoàn thiện các chế 

định có liên quan đến hộ gia 

đình, tổ hợp tác thông qua việc 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 03/2015 

 
9 

đánh giá, tổng kết thực tiễn 

nhằm đảm bảo hộ gia đình và 

tổ hợp tác là chủ thể quan hệ 

pháp luật dân sự quan trọng ở 

nước ta hiện nay./. 

 

Triển khai Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản 

của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 

và pháp luật Việt Nam" trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh

BND tỉnh vừa ban 

hành Kế hoạch số 

829/KH-UBND ngày 

27/4/2015 triển khai Đề án 

"Đẩy mạnh phổ biến nội dung 

cơ bản của Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự, chính trị 

và pháp luật Việt Nam về các 

quyền dân sự, chính trị cho cán 

bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân giai đoạn 2015 - 

2020" trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, phấn đấu đến 

năm 2020, có 80 - 90% báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật, phóng viên, 

biên tập viên viết về pháp luật, 

giáo viên giảng dạy môn pháp 

luật, giáo dục công dân ở các 

trường thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân được phổ biến, bồi 

dưỡng nội dung cơ bản và 

những quy định quan trọng của 

Công ước ICCPR, các quyền 

dân sự, chính trị được quy định 

trong Hiến pháp năm 2013 và 

các đạo luật do Quốc hội ban 

hành để lồng ghép trong quá 

trình thực hiện các hoạt động 

phổ biến, giáo dục pháp luật, 

giảng dạy pháp luật trong nhà 

trường. Phấn đấu đến năm 

2020, có 70 - 80% cán bộ, công 

chức, viên chức được phổ biến, 

nâng cao nhận thức về nội dung 

cơ bản và những quy định quan 

trọng của Công ước ICCPR, 

các quyền dân sự, chính trị 

được quy định trong Hiến pháp 

năm 2013 và các đạo luật do 

Quốc hội ban hành để vận dụng 

trong thực thi công vụ. 

 Kế hoạch tập trung phổ 

biến các nội dung: Tinh thần, 

nội dung cơ bản và những quy 

định quan trọng của Công ước 

ICCPR; Các quyền dân sự, 

chính trị được quy định trong 

Hiến pháp năm 2013 và các đạo 

luật do Quốc hội ban hành; 

Tình hình thực hiện các quyền 

dân sự, chính trị được quy định 

trong Hiến pháp năm 2013 và 

pháp luật, những thành tựu đạt 

được của Việt Nam về bảo đảm 

quyền dân sự, chính trị. 

U 
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Để đạt được mục tiêu đề 

ra, Kế hoạch chú trọng tổ chức 

thực hiện thông qua các hình 

thức, biện pháp phổ biến, cụ 

thể: Biên soạn, phát hành các 

tài liệu phổ biến; Tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn cho những 

người làm công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, cán bộ, 

công chức, viên chức; Đẩy 

mạnh phổ biến trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở; 

Tổ chức phổ biến trong các cơ 

sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân, trong nhà tạm 

giữ, trại tạm giam... 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh 

yêu cầu các cơ quan, địa 

phương căn cứ nhiệm vụ được 

giao xây dựng kế hoạch chi tiết 

triển khai thực hiện. Sở Tư 

pháp (Cơ quan thường trực Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh) có trách 

nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch, định kỳ tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về 

tình hình triển khai và kết quả 

thực hiện Kế hoạch./. 

 

Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và danh mục hỗ trợ 

một số loại cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị, công cụ 

sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch 

Hoa Huệ

gày 27/4/2015, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 21/2015/QĐ-UBND 

quy định về định mức hỗ trợ 

phát triển sản xuất và danh mục 

hỗ trợ một số loại cây trồng, vật 

nuôi, máy móc thiết bị, công cụ 

sản xuất, chế biến, bảo quản 

sản phẩm sau thu hoạch của dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình 135 theo 

Quyết định số 551/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Theo đó, đối tượng áp 

dụng là hộ nghèo, cận nghèo 

theo quy định hiện hành, hiện 

đang sinh sống tại các xã, thôn 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới, 

xã an toàn khu, các thôn, bản, 

đặc biệt khó khăn; nhóm hộ 

theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên 

tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-

NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 

18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn - Bộ Kế hoạch và 

N 
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Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây 

dựng. 

Phạm vi áp dụng bao gồm 

các xã đặc biệt khó khăn, xã 

biên giới, xã an toàn khu, các 

thôn, bản đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

được quy định tại Quyết định 

số 2405/QĐ-TTg ngày 

10/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 

582/QĐ-UBDT ngày 

18/12/2013 của Ủy ban Dân tộc 

và các quyết định bổ sung xã 

đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt 

khó khăn của Thủ tướng Chính 

phủ và Ủy ban Dân tộc hàng 

năm. 

Nội dung hỗ trợ như sau: 

(1) Hỗ trợ tối đa 100% 

kinh phí cho các hoạt động 

khuyến nông, khuyến lâm, 

khuyến ngư, khuyến công giúp 

người dân nâng cao kiến thức 

phát triển kinh tế hộ gia đình, 

áp dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận 

tín dụng, thông tin thị trường, 

sử dụng đất đai có hiệu quả. 

(2) Hỗ trợ giống cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản có năng suất, 

chất lượng, có giá trị cao trên 

thị trường theo nguyện vọng 

của người dân và phù hợp với 

điều kiện của địa phương; hỗ 

trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc thú y, vắc xin tiêm 

phòng các dịch bệnh nguy hiểm 

cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ vật 

tư phục vụ chuyển đổi cây 

trồng, vật nuôi có giá trị kinh 

tế; hỗ trợ làm chuồng trại chăn 

nuôi, cải tạo diện tích nuôi 

trồng thủy sản. Hỗ trợ tối đa 

100% giống, vật tư (mục này 

chỉ áp dụng cho hộ nghèo, cận 

nghèo). 

(3) Hỗ trợ xây dựng mô 

hình phát triển sản xuất; hợp 

tác với các tổ chức và doanh 

nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất, trồng 

trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản, chế biến nông, lâm, thủy 

sản gắn với bảo quản, tiêu thụ 

sản phẩm; hỗ trợ tạo điều kiện 

cho người dân tham quan học 

tập nhân rộng mô hình phát 

triển sản xuất có hiệu quả. 

(4) Hỗ trợ mua sắm trang 

thiết bị, máy móc, công cụ sản 

xuất, chế biến, bảo quản sản 

phẩm nông nghiệp sau thu 

hoạch. 

Mỗi hộ được hỗ trợ một 

hoặc nhiều nội dung trong một 

năm, nhưng mức hỗ trợ tối đa 

các nội dung cộng lại cho 01 

hộ/giai đoạn dự án không quá 

20 triệu đồng. 

Ban hành kèm theo Quyết 

định này danh mục một số loại 
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cây trồng, vật nuôi, máy nông 

nghiệp chính của dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình 135 theo Quyết 

định số 551/QĐ-TTg ngày 

04/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 

ký./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra thực hiện 

quy định về phí và lệ phí 

Kim Ngân 

hực hiện Văn bản số 

4495/BTC-CST ngày 

07/4/2015 của Bộ Tài chính về 

việc tăng cường kiểm tra thực 

hiện quy định về phí và lệ phí, 

ngày 24/4/2015, UBND tỉnh đã 

ban hành Văn bản số 

785/UBND-KTTH về việc tăng 

cường kiểm tra thực hiện quy 

định về phí và lệ phí. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành thuộc 

tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố: 

- Tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát việc thực 

hiện quy định về mức thu, chế 

độ thu, nộp và quản lý sử dụng 

các loại phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền của địa phương 

theo Thông tư số 02/2014/TT-

BTC ngày 02/01/2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

- Tiếp tục tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về phí, lệ phí để 

các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn nắm được và thực hiện 

đúng quy định; không đặt ra 

các khoản thu dưới hình thức 

phí, lệ phí không đúng quy định 

của pháp luật. 

- Kiểm tra thường xuyên 

và đột xuất tại các điểm trông, 

giữ xe đạp, xe máy, ô tô có 

nhiều vướng mắc và các địa 

điểm tham quan, du lịch, tổ 

chức lễ hội để đảm bảo thực 

hiện đúng quy định; đồng thời 

có biện pháp xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các tổ chức, 

cá nhân có sai phạm trong việc 

thực hiện quy định về phí và lệ 

phí theo quy định tại Nghị định 

số 109/2013/NĐ-CP ngày 

24/9/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý 

giá, phí, lệ phí, hóa đơn và 

Thông tư số 186/2013/TT-BTC 

ngày 05/12/2013 của Bộ Tài 

T 
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chính hướng dẫn thực hiện xử 

phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phí, lệ phí. 

- Giao Sở Tài chính chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị, địa 

phương rà soát, tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành các loại phí, lệ phí 

theo Thông tư số 02/2014/TT-

BTC ngày 02/01/2014 của Bộ 

Tài chính theo tinh thần chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Văn bản số 

274/UBND-KTTH ngày 

13/02/2014./.

 

Quy định về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, giao đất 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

P.T 

gày 31/3/2015, 

UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 

10/2015/QĐ-UBND quy định 

hạn mức công nhận quyền sử 

dụng đất nông nghiệp do tự 

khai hoang; hạn mức giao đất 

ở; hạn mức công nhận đất ở 

đối với các trường hợp thửa 

đất có vườn, ao; hạn mức 

giao đất thuộc nhóm đất chưa 

sử dụng để sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản; hạn mức đất 

mai táng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Theo đó, hạn mức công 

nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp cho mỗi hộ gia đình, 

cá nhân đang sử dụng đất 

nông nghiệp do tự khai hoang 

mà đất đó phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền duyệt, không có tranh 

chấp theo quy định là không quá 

01 ha cho mỗi loại đất (đối với 

đất trồng cây hàng năm, nuôi 

trồng thủy sản); không quá 05 ha 

cho mỗi loại đất (đối với đất 

trồng cây lâu năm, trồng rừng); 

nếu vượt hạn mức nêu trên thì 

diện tích vượt hạn mức phải 

chuyển sang thuê đất theo quy 

định. 

Hạn mức giao đất ở cho mỗi 

hộ gia đình, cá nhân theo quy 

định là không quá 400 m
2 

(đối với 

khu vực nông thôn); đối với khu 

vực đô thị, các phường trên địa 

bàn thành phố Kon Tum không 

quá 200 m
2
, các thị trấn không 

quá 250 m
2
. 

Hạn mức công nhận đất ở 

cho mỗi hộ gia đình đối với 

trường hợp thửa đất có vườn, ao 

được hình thành từ ngày 

18/12/1980 đến trước ngày 

01/7/2004 và người đang sử dụng 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 03/2015 

 
14 

có một trong các loại giấy tờ 

về quyền sử dụng đất quy 

định tại Điều 100 Luật Đất 

đai năm 2013 mà trong giấy 

tờ đó không ghi rõ diện tích 

đất ở, theo quy định tại Điểm 

a Khoản 4 Điều 103 Luật Đất 

đai năm 2013 là không quá 

400 m
2
 (đối với khu vực 

nông thôn); đối với khu vực 

đô thị, các phường trên địa 

bàn thành phố Kon Tum 

không quá 200 m
2
, các thị 

trấn không quá 250 m
2
. 

Hạn mức giao đất trống, 

đồi núi trọc, đất có mặt nước 

thuộc nhóm đất chưa sử dụng 

cho mỗi hộ gia đình, cá nhân 

theo quy định là không quá 

01 ha cho mỗi loại đất (đối 

với đất trồng cây hàng năm, 

nuôi trồng thủy sản); không quá 

05 ha (đối với đất trồng cây lâu 

năm); không quá 10 ha (đối với 

đất trồng rừng); hạn mức giao đất 

nêu trên không tính vào hạn mức 

giao đất nông nghiệp cho hộ gia 

đình, cá nhân quy định tại các 

Khoản 1, 2 và 3 Điều 129 Luật 

Đất đai năm 2013. 

Hạn mức đất để mai táng 

không quá 06 m
2
/mộ; để cải táng 

không quá 03 m
2
/mộ. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 

ký và thay thế Quyết định số 

43/2005/QĐ-UBND ngày 

24/8/2005 của UBND tỉnh về việc 

quy định hạn mức đất xây dựng 

nhà ở và đất để mai táng trên địa 

bàn tỉnh./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2015 

  Quỳnh Nhi 

gày 27/4/2015, UBND 

tỉnh ban hành Văn bản 

số 851/UBND-NC về việc triển 

khai thực hiện Đề án "Tăng 

cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức pháp luật cho thanh thiếu 

niên giai đoạn 2011 - 2015” 

năm 2015 trên địa bàn tỉnh (gọi 

tắt là Đề án). 

Theo đó, các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, 

thành phố ngoài việc tiếp tục 

triển khai các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 329/KH-

UBND ngày 10/3/2011 của 

UBND tỉnh, tổ chức kiểm tra, 

đánh giá, tổng kết đánh giá 05 

năm triển khai thực hiện Đề án 

bằng hình thức thích hợp, từ 

N 
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nay đến hết năm 2015 cần tập 

trung triển khai tốt một số nội 

dung công việc gồm: Tổ chức 

phổ biến, cập nhật kiến thức 

pháp luật mới và kỹ năng 

nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) cho báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật, công chức là 

thanh niên làm công tác 

PBGDPL thuộc phạm vi quản 

lý; Biên soạn, phát hành các tài 

liệu pháp luật, nghiệp vụ 

PBGDPL; Xây dựng, thực hiện 

các phóng sự, tọa đàm truyền 

thông, chương trình thông tin, 

giải đáp pháp luật, chuyên 

trang, chuyên mục; Tổ chức các 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

trong thanh niên, cán bộ Đoàn 

thông qua các hình thức, quy 

mô phù hợp với ngành, địa 

phương... 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các cơ quan có liên quan, đồng 

thời giao Sở Tư pháp có trách 

nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc và kiểm tra việc thực hiện 

của các ngành, địa phương 

cũng như tổng kết 05 năm thực 

hiện Đề án trên địa bàn tỉnh./. 

 

Triển khai thực hiện quy định 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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ 

hực hiện 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, ngày 

27/4/2015, UBND tỉnh đã ban 

hành Chỉ thị số 01/2015/CT-

UBND triển khai thực hiện quy 

định 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 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu: 

- Các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố: 

(1) Tổ chức phổ biến, quán triệt 

sâu rộng cho cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân về 

nội dung của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; (2) Trong 

quá trình giải quyết công việc 

thuộc thẩm quyền, khi cá nhân, 

tổ chức thực hiện thủ tục hành 

chính nộp bản sao từ sổ gốc, 

bản sao có chứng thực thì 

T 
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không được yêu cầu xuất trình 

bản chính để đối chiếu; trường 

hợp nộp bản sao không có 

chứng thực và xuất trình bản 

chính của bản sao thì người tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm 

tra, đối chiếu, ký xác nhận trên 

bản sao mà không được yêu 

cầu cá nhân, tổ chức phải nộp 

bản sao có chứng thực; (3) Cơ 

quan có thẩm quyền chứng 

thực phải sắp xếp lịch, bố trí 

nơi làm việc thuận tiện, không 

để xảy ra hiện tượng ùn tắc, 

quá tải về hoạt động chứng 

thực; người có thẩm quyền 

chứng thực phải nêu cao tinh 

thần trách nhiệm trong công 

việc, không gây phiền hà, sách 

nhiễu; phải thường xuyên 

nghiên cứu cải cách thủ tục 

hành chính, bảo đảm giải quyết 

chính xác, kịp thời thuận tiện 

các yêu cầu về chứng thực của 

mọi tổ chức, công dân. 

- UBND các huyện, thành 

phố: (a) Chỉ đạo việc xây dựng, 

ban hành Kế hoạch tổ chức 

thực hiện Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP và các văn bản 

hướng dẫn thi hành tại địa 

phương; chủ trì tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ, công chức thực 

hiện công tác chứng thực thuộc 

thẩm quyền; (b) Rà soát biên 

chế, năng lực cán bộ, công 

chức và các điều kiện về cơ sở 

vật chất của Phòng Tư pháp, 

UBND cấp xã trên địa bàn để 

bố trí nhân lực, trang thiết bị 

giải quyết kịp thời, đúng quy 

định các yêu cầu về chứng thực 

của tổ chức, công dân; (c) Chỉ 

đạo các Phòng Tư pháp, UBND 

cấp xã thực hiện đầy đủ, chặt 

chẽ, đúng quy định của pháp 

luật việc chứng thực; niêm yết 

công khai các thủ tục hành 

chính về chứng thực thuộc 

thẩm quyền; danh sách cộng tác 

viên dịch thuật đã được phê 

duyệt và các quy định về mức 

thu lệ phí trong hoạt động 

chứng thực; thông báo mẫu chữ 

ký của người có thẩm quyền 

chứng thực; không đặt thêm 

yêu cầu về hồ sơ, điều kiện hay 

từ chối chứng thực trái quy 

định các yêu cầu về chứng thực 

của tổ chức, công dân; định kỳ 

tổng hợp tình hình thực hiện, 

thống kê, báo cáo; (d) Tăng 

cường công tác kiểm tra để kịp 

thời chấn chỉnh những vi phạm 

trong công tác chứng thực ở cơ 

sở.  

Đồng thời, UBND tỉnh 

cũng phân công các nhiệm vụ 

cụ thể cho Sở Tư pháp, Sở Nội 

vụ, Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, 

trong đó Sở Tư pháp có trách 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 03/2015 

 
17 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, địa phương có liên 

quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra, theo dõi; tổng hợp, báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện Chỉ 

thị này. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi 

hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 

và thay thế Chỉ thị số 

06/2007/CT-UBND ngày 

28/6/2007 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc triển khai thực 

hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-

CP ngày 18/5/2007 của Chính 

phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký./. 

 

Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số 

được hỗ trợ 2 triệu đồng 

N.Q

ây là nội dung được 

quy định tại Nghị định 

số 39/2015/NĐ-CP ngày 

27/4/2015 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ cho phụ 

nữ thuộc hộ nghèo là người dân 

tộc thiểu số (DTTS) khi sinh 

con đúng chính sách dân số. 

Theo Nghị định, phụ nữ là 

người DTTS hoặc phụ nữ là 

người Kinh có chồng là người 

DTTS thuộc hộ nghèo, cư trú 

tại các đơn vị hành chính thuộc 

vùng khó khăn (trừ các đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc) sẽ được hỗ trợ khi 

sinh con thuộc một trong các 

trường hợp sau:  

(1) Sinh một hoặc hai con;  

(2) Sinh con thứ ba, nếu cả 

hai vợ chồng hoặc một trong 

hai người thuộc dân tộc có số 

dân dưới 10.000 người hoặc 

thuộc dân tộc có nguy cơ suy 

giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn 

hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công 

bố chính thức của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư;  

(3) Sinh lần thứ nhất mà 

sinh ba con trở lên; 

(4) Đã có một con đẻ, 

nhưng sinh lần thứ hai mà sinh 

hai con trở lên; 

(5) Sinh lần thứ ba trở lên, 

nếu tại thời điểm sinh chỉ có 

một con đẻ còn sống, kể cả con 

đẻ đã cho làm con nuôi;  

(6) Sinh con thứ ba, nếu đã 

có hai con đẻ nhưng một hoặc 

cả hai con bị dị tật hoặc mắc 

bệnh hiểm nghèo không mang 

tính di truyền, đã được Hội 

đồng Giám định y khoa cấp 

Đ 
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tỉnh hoặc cấp Trung ương xác 

nhận;  

(7) Sinh một con hoặc hai 

con, nếu một trong hai vợ 

chồng đã có con riêng (con đẻ);  

(8) Sinh một con hoặc hai 

con trở lên trong cùng một lần 

sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có 

con riêng (con đẻ); không áp 

dụng cho trường hợp hai vợ 

chồng đã từng có hai con chung 

trở lên và các con hiện đang 

còn sống;  

(9) Phụ nữ thuộc hộ nghèo, 

là người DTTS chưa kết hôn, 

cư trú tại các đơn vị hành chính 

thuộc vùng khó khăn, trừ các 

đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, sinh một hoặc hai 

con trở lên trong cùng một lần 

sinh. 

Nghị định quy định đối 

tượng thụ hưởng sẽ được nhận 

trực tiếp 2 triệu đồng/người 

bằng tiền, tính từ tháng đầu sau 

khi sinh con. Đối tượng thụ 

hưởng phải tự nguyện cam kết 

bằng văn bản không sinh thêm 

con, nếu vi phạm phải hoàn trả 

lại kinh phí đã nhận hỗ trợ. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/6/2015./.

 

Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng 

Kim Ngân 

gày 15/4/2015, Bộ Tư 

pháp vừa ban hành 

Thông tư số 04/2015/TT-BTP 

hướng dẫn tập sự hành nghề 

công chứng. 

Thông tư quy định về tập 

sự hành nghề công chứng và 

kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề công chứng; quản lý tập 

sự hành nghề công chứng; xử 

lý vi phạm, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo về tập sự hành nghề 

công chứng và kiểm tra kết quả 

tập sự hành nghề công chứng; 

áp dụng đối với người tập sự 

hành nghề công chứng, người 

tham dự kiểm tra kết quả tập sự 

hành nghề công chứng, công 

chứng viên hướng dẫn tập sự, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

của công chứng viên, cơ quan 

quản lý nhà nước về công 

chứng và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan. 

Theo quy định tại Thông 

tư, người yêu cầu tập sự nộp 01 

bộ hồ sơ đăng ký tập sự trực 

tiếp hoặc qua đường bưu chính 

đến Sở Tư pháp nơi có tổ chức 

hành nghề công chứng nhận tập 

sự. Trong thời hạn 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

N 
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hợp lệ, Sở Tư pháp ghi tên 

người đăng ký tập sự vào Danh 

sách người tập sự hành nghề 

công chứng của Sở Tư pháp, 

đồng thời thông báo bằng văn 

bản cho người đăng ký tập sự 

và tổ chức hành nghề công 

chứng nhận tập sự; trường hợp 

từ chối thì phải thông báo bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian tập sự hành nghề 

công chứng quy định tại Khoản 

1 Điều 11 Luật Công chứng 

được tính từ ngày người tập sự 

được ghi tên vào Danh sách 

người tập sự của Sở Tư pháp. 

Trong trường hợp người tập sự 

thay đổi nơi tập sự theo quy 

định tại Thông tư này thì thời 

gian tập sự được tính bằng tổng 

thời gian tập sự của người đó 

tại các tổ chức hành nghề công 

chứng. Tổng thời gian tập sự 

được tính khi người tập sự có 

thời gian tập sự tại mỗi tổ chức 

hành nghề công chứng ít nhất là 

03 tháng. 

Về nội dung tập sự hành 

nghề công chứng bao gồm kỹ 

năng hành nghề công chứng và 

các công việc liên quan đến 

công chứng như kỹ năng tiếp 

nhận, phân loại yêu cầu công 

chứng; kỹ năng ứng xử với 

người yêu cầu công chứng, ứng 

xử theo Quy tắc đạo đức hành 

nghề công chứng; kỹ năng soạn 

thảo hợp đồng, giao dịch theo 

yêu cầu của người yêu cầu 

công chứng... 

Thông tư này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/6/2015. 

Thông tư số 01/2014/TT-BTP 

ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự 

hành nghề công chứng hết hiệu 

lực kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành./. 

 

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

Lệ Quỳnh 

gày 14/4/2015, Thủ 

tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 

498/QĐ-TTg phê duyệt Đề 

án "Giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2015 - 

2025".  

Đề án được thực hiện trong 

phạm vi vùng dân tộc thiểu số, 

chú trọng khu vực miền núi phía 

Bắc, Bắc Trung bộ - Duyên hải 

miền Trung, Tây Nguyên và Tây 

Nam bộ với mục tiêu nâng cao 

nhận thức, ý thức pháp luật, 

chuyển đổi hành vi trong hôn 

nhân của đồng bào dân tộc 

N 
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thiểu số góp phần giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong 

vùng dân tộc thiểu số; trên 

90% cán bộ làm công tác 

dân tộc các cấp, cán bộ văn 

hóa - xã hội xã được tập 

huấn nâng cao năng lực, kỹ 

năng vận động, tư vấn, 

truyền thông thay đổi hành 

vi về tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng 

dân tộc thiểu số vào năm 

2025; giảm bình quân 2% - 

3%/năm số cặp tảo hôn và 

3% - 5%/năm số cặp kết hôn 

cận huyết thống đối với các 

địa bàn, dân tộc thiểu số có 

tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận 

huyết thống cao. Đến năm 

2025, phấn đấu ngăn chặn, 

hạn chế tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng dân tộc thiểu số. 

Đề án cũng đưa ra các nhiệm 

vụ và giải pháp để đạt được mục 

tiêu như: biên soạn, cung cấp tài 

liệu, sản phẩm truyền thông, tập 

huấn kỹ năng, đổi mới nội dung, 

đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền; tổ chức các hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm, giao lưu  văn hóa, 

lễ hội nhằm tuyên truyền hạn chế 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân 

tộc thiểu số; Nâng cao năng lực 

về chuyên môn, nghiệp vụ cho 

cán bộ, công chức làm công tác 

dân tộc tham gia thực hiện Đề án; 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, các tổ chức chính trị - xã hội, 

già làng, trưởng bản, người có uy 

tín trong vùng dân tộc thiểu số 

tham gia tuyên truyền, vận động 

đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc 

hậu và phòng, chống tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống… 
 

Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

P.T

hủ tướng Chính phủ vừa 

ban hành Quyết định số 

13/2015/QĐ-TTg ngày 

05/5/2015 về cơ chế, chính 

sách khuyến khích phát triển 

vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt. 

Theo đó, cơ chế, chính 

sách về quy hoạch, đầu tư phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

như sau: 1- Ưu tiên bố trí đủ 

kinh phí từ ngân sách Nhà nước 

cho công tác lập, điều chỉnh và 

thực hiện quy hoạch vận tải 

hành khách công cộng bằng xe 

T 
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buýt; 2- Ưu tiên tiếp cận các 

nguồn vốn vay ưu đãi: vốn vay 

viện trợ phát triển chính thức 

(ODA), vốn tín dụng ưu đãi để 

đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ 

vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt; 3- UBND cấp 

tỉnh căn cứ vào nguồn lực địa 

phương hỗ trợ lãi suất vay vốn 

tại tổ chức tín dụng đối với các 

dự án đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng phục vụ vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt. 

Bên cạnh đó, Quyết định 

cũng quy định cơ chế, chính 

sách trợ giá cho người sử dụng 

dịch vụ vận tải hành khách 

công cộng. UBND cấp tỉnh căn 

cứ vào nguồn lực địa phương 

trợ giá cho người sử dụng dịch 

vụ vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt như sau: 

Miễn tiền vé đối với trẻ em 

dưới 6 tuổi, người khuyết tật 

nặng và người khuyết tật đặc 

biệt nặng; Giám giá vé đối với 

người có công với cách mạng, 

người cao tuổi, học sinh, sinh 

viên là công dân Việt Nam. 

Tổ chức kinh doanh dịch 

vụ vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt được áp 

dụng ưu đãi theo quy định tại 

Quyết định này cần phải đáp 

ứng các điều kiện sau: Đảm bảo 

các quy định hiện hành trong 

kinh doanh vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt; Các 

dự án đầu tư phương tiện, dự án 

đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ 

vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Trong trường 

hợp cùng thời gian, một số nội 

dung có nhiều chính sách hỗ trợ 

từ các chương trình, dự án khác 

nhau thì đối tượng thụ hưởng 

được lựa chọn áp dụng một 

chính sách hỗ trợ có lợi nhất. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/7/2015./. 

 

Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí 

cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động 

Văn phòng công chứng 

N.Q 

gày 21/4/2015, Bộ Tài 

chính ban hành Thông 

tư số 54/2015/TT-BTC quy 

định thu phí sát hạch bổ nhiệm 

công chứng viên; lệ phí cấp thẻ 

công chứng viên, cấp giấy đăng 

ký hoạt động Văn phòng công 

chứng. 

Theo đó, phí sát hạch bổ 

nhiệm công chứng viên là 

N 
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2.000.000 đồng/hồ sơ/lần dự 

thi; Lệ phí cấp mới, cấp lại thẻ 

công chứng viên là 200.000 

đồng/thẻ; Đối với lệ phí cấp 

giấy đăng ký hoạt động Văn 

phòng công chứng: trường hợp 

cấp mới là 1.000.000 đồng/giấy 

và cấp lại là 500.000 đồng/giấy. 

Thông tư quy định, cơ 

quan thu phí, lệ phí gồm: Cục 

Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) là 

cơ quan thu phí sát hạch bổ 

nhiệm công chứng viên và Sở 

Tư pháp các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương là cơ 

quan thu lệ phí cấp thẻ công 

chứng viên và lệ phí cấp giấy 

đăng ký hoạt động Văn phòng 

công chứng. 

Phí sát hạch bổ nhiệm công 

chứng viên là khoản thu thuộc 

ngân sách nhà nước, được quản 

lý và sử dụng như sau: Cơ quan 

thu phí được trích 90% tổng số 

tiền phí thu được trước khi nộp 

vào ngân sách nhà nước để 

trang trải cho việc kiểm tra kết 

quả tập sự hành nghề công 

chứng, cấp Giấy chứng nhận 

kết quả kiểm tra tập sự hành 

nghề công chứng, xem xét bổ 

nhiệm công chứng viên. Nội 

dung chi phải phù hợp với quy 

định tại Thông tư số 

45/2006/TT-BTC ngày 

25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 

24/7/2002 hướng dẫn thực hiện 

các quy định pháp luật về phí 

và lệ phí. Số tiền còn lại (10%) 

nộp vào ngân sách nhà nước 

theo Chương, Tiểu mục của 

Mục lục ngân sách nhà nước 

hiện hành. 

Cơ quan thu lệ phí nộp 

toàn bộ (100%) tiền lệ phí thu 

được vào ngân sách nhà nước 

theo Chương, Tiểu mục của 

Mục lục ngân sách nhà nước 

hiện hành. 

Thông tư này có hiệu lực 

từ ngày 08/6/2015./. 

 

Quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

Hoa Huệ

gày 13/4/2015, Chính 

phủ vừa ban hành 

Nghị định số 35/2015/NĐ-

CP về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa. 

Nghị định này quy định về 

quản lý và sử dụng có hiệu quả 

đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ 

địa phương trồng lúa để bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa trên cả 

N 
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nước và áp dụng cho các cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trong nước, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài có liên quan 

đến quản lý, sử dụng đất trồng 

lúa. 

Theo quy định tại Nghị 

định, điều kiện chuyển đổi từ 

trồng lúa sang trồng cây hàng 

năm hoặc trồng lúa kết hợp 

nuôi trồng thủy sản như sau: (a) 

Không làm mất đi các điều kiện 

phù hợp để trồng lúa trở lại: 

không làm biến dạng mặt bằng, 

không gây ô nhiễm, thoái hóa 

đất trồng lúa; không làm hư 

hỏng công trình giao thông, 

công trình thủy lợi phục vụ 

trồng lúa; (b) Phù hợp với kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng từ trồng lúa sang trồng 

cây hàng năm hoặc trồng lúa 

kết hợp nuôi trồng thủy sản trên 

đất trồng lúa của cấp xã; (c) 

Trường hợp trồng lúa đồng thời 

kết hợp với nuôi trồng thủy sản, 

cho phép sử dụng tối đa 20% 

diện tích đất trồng lúa để hạ 

thấp mặt bằng cho nuôi trồng 

thủy sản, nhưng phục hồi lại 

được mặt bằng khi chuyển trở 

lại để trồng lúa. 

Nghị định cũng nêu rõ 

người sử dụng đất đăng ký 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa với UBND 

cấp xã, UBND cấp xã xem xét 

sự phù hợp với các điều kiện 

theo quy định khi tiếp nhận bản 

đăng ký và thống kê theo dõi 

việc sử dụng đất trồng lúa. 

Về hỗ trợ địa phương sản 

xuất lúa, ngoài hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước theo quy định 

hiện hành địa phương sản xuất 

lúa còn được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 1.000.000 

đồng/ha/năm đối với đất 

chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 

500.000 đồng/ha/năm đối với 

đất trồng lúa khác, trừ đất lúa 

nương được mở rộng tự phát 

không theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trồng lúa; 

đối với hỗ trợ khai hoang, cải 

tạo đất trồng lúa: hỗ trợ 

10.000.000 đồng/ha đất trồng 

lúa, trừ đất trồng lúa nương 

được khai hoang từ đất chưa sử 

dụng hoặc phục hóa từ đất bị 

bỏ hóa; hỗ trợ 5.000.000 

đồng/ha đất chuyên trồng lúa 

nước được cải tạo từ đất trồng 

lúa nước một vụ hoặc đất trồng 

cây khác theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trồng lúa. 

Nghị định này thay thế 

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP 

ngày 11/5/2012 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng đất trồng 

lúa và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/7/2015./. 
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Miễn, giảm tiền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế  

xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo 

Quỳnh Nhi 

gày 03/4/2015, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

11/2015/QĐ-TTg quy định về 

miễn, giảm tiền sử dụng đất khi 

công nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho hộ gia 

đình, cá nhân đối với đất ở có 

nguồn gốc được giao (cấp) 

không đúng thẩm quyền trước 

ngày 15/10/1993 tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo. 

Đối tượng áp dụng là hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng đất ở 

có nguồn gốc được giao (cấp) 

không đúng thẩm quyền trước 

ngày 15/10/1993 quy định tại 

Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất tại 

địa bàn có điều kiện kinh tế xã 

hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, gồm: 

Đất được Nhà nước giao hoặc 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuê quản lý, sử dụng nhưng 

cơ quan, tổ chức, đơn vị đã 

phân (cấp) không đúng thẩm 

quyền cho cán bộ, công nhân 

viên, người lao động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị làm nhà 

ở; Đất do người đứng 

đầu điểm dân cư, UBND cấp xã 

giao (cấp) không đúng thẩm 

quyền cho hộ gia đình, cá nhân 

để làm nhà ở.  Trong đó, danh 

mục địa bàn có điều kiện kinh 

tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo theo 

quy định. Thời điểm áp dụng 

danh mục địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn, biên giới, hải 

đảo theo quy định tại Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ 

tại các thời kỳ để miễn, giảm 

tiền sử dụng đất là thời điểm 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 

Theo đó, mức miễn, giảm 

tiền sử dụng đất trong hạn mức 

giao đất ở đối với hộ gia đình, 

cá nhân được giao (cấp) đất 

không đúng (trái) thẩm 

quyền trước ngày 

15/10/1993, cụ thể như sau: 

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn 

mức giao đất ở đối với hộ gia 

đình, cá nhân tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng biên giới, hải 

đảo; Giảm 50% tiền sử dụng 

N 
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đất theo mức thu quy định 

tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP 

trong hạn mức giao đất ở đối 

với hộ gia đình, cá nhân tại địa 

bàn có điều kiện kinh tế xã hội 

khó khăn. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/6/2015./. 

 

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

Kim Ngân

gày 25/3/2015, Thủ 

tướng Chính phủ đã 

ký Quyết định số 09/2015/QĐ-

TTg ban hành Quy chế thực 

hiện cơ chế một cửa, cơ chế 

một cửa liên thông tại cơ quan 

hành chính nhà nước ở địa 

phương. 

Theo đó, cơ chế một cửa là 

cách thức giải quyết công việc 

của cá nhân, tổ chức thuộc 

trách nhiệm, thẩm quyền của 

một cơ quan hành chính nhà 

nước trong việc công khai, 

hướng dẫn thủ tục hành chính, 

tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và 

trả kết quả được thực hiện tại 

một đầu mối là Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của cơ quan 

hành chính nhà nước; cơ chế 

một cửa liên thông là cách thức 

giải quyết công việc của cá 

nhân, tổ chức thuộc trách 

nhiệm, thẩm quyền của nhiều 

cơ quan hành chính nhà nước 

cùng cấp hoặc giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp 

trong việc công khai, hướng 

dẫn thủ tục hành chính, tiếp 

nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết 

quả được thực hiện tại một đầu 

mối là Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của một cơ quan hành 

chính nhà nước. 

Cơ quan áp dụng cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông bao gồm: các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp 

tỉnh; UBND cấp huyện; UBND 

cấp xã; các cơ quan của Trung 

ương được tổ chức theo ngành 

dọc đặt tại địa phương. 

Về bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả, Quy chế quy định: 

- Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh đặt 

tại Văn phòng cơ quan và chịu 

sự quản lý, chỉ đạo của Văn 

phòng cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh. Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả tập 

trung của các cơ quan chuyên 

N 
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môn thuộc UBND cấp tỉnh 

được tổ chức tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương có 

trung tâm hành chính tập trung. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện 

đặt tại Văn phòng HĐND và 

UBND hoặc Văn phòng UBND 

nơi thí điểm không tổ chức 

HĐND cấp huyện; chịu sự 

quản lý, chỉ đạo của Văn phòng 

HĐND và UBND cấp huyện. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã đặt 

tại trụ sở UBND cấp xã. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của các cơ quan được 

tổ chức theo ngành dọc thực 

hiện theo quy định của cơ quan 

chủ quản. 

Đội ngũ công chức làm 

việc tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả bảo đảm đủ về số 

lượng và có chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu 

cầu công việc; có phẩm chất, 

đạo đức tốt, tinh thần trách 

nhiệm và tính chuyên nghiệp 

cao; có tác phong, thái độ 

chuẩn mực, có khả năng giao 

tiếp tốt với cá nhân, tổ chức; có 

trách nhiệm thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ quy chế hoạt động 

của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả; tạo điều kiện thuận lợi 

cho cá nhân, tổ chức thực hiện 

các giao dịch hành chính; 

hướng dẫn cá nhân, tổ chức 

thực hiện thủ tục hành chính 

đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm 

bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải 

bổ sung hồ sơ một lần... 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/5/2015, 

thay thế Quyết định 

số 93/2007/QĐ-TTg ngày 

22/6/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế 

thực hiện cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông tại cơ 

quan hành chính nhà nước ở địa 

phương./.

 

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong việc tố cáo hành vi tham nhũng 

Lệ Quỳnh 

hằm khuyến khích 

công dân tích cực 

tham gia đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, ngày 

16/3/2015, Tổng Thanh tra 

Chính phủ và Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Thông tư liên 

tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-

BNV quy định khen thưởng cá 

nhân có thành tích xuất sắc 

N 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=93/2007/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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trong việc tố cáo hành vi tham 

nhũng.  

Theo đó, đối tượng được 

khen thưởng bao gồm: Cá nhân 

lập thành tích xuất sắc trong 

việc tố cáo hành vi tham 

nhũng; Cá nhân lập thành tích 

xuất sắc trong việc cộng tác với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền để xử lý hành vi 

tham nhũng bị tố cáo, thu hồi 

tài sản tham nhũng. 

Mức thưởng đối với cá 

nhân được khen thưởng thực 

hiện theo quy định tại Điều 72, 

Điều 75 Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 

15/4/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen 

thưởng và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

Ngoài mức thưởng nói 

trên, cá nhân được khen thưởng 

còn được thưởng từ Quỹ Khen 

thưởng về phòng, chống tham 

nhũng do Thanh tra Chính phủ 

quản lý với mức thưởng như 

sau: (1) Huân chương Dũng 

cảm: 60 lần mức lương cơ sở 

áp dụng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức (gọi tắt là mức 

lương cơ sở); (2) Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ: 40 

lần mức lương cơ sở; (3) Bằng 

khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, 

đoàn thể Trung ương: 20 lần 

mức lương cơ sở; (4) Trong 

trường hợp giúp thu hồi được 

cho Nhà nước số tiền, tài sản có 

giá trị trên 600 lần mức lương 

cơ sở thì được xét thưởng vượt 

mức theo quy định nhưng 

không vượt quá 10% số tiền, 

giá trị tài sản đã thu hồi được 

và không vượt quá 3.000 lần 

mức lương cơ sở. 

Thông tư liên tịch này có 

hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015. 

Thông tư liên tịch số 

03/2011/TTLT-BNV-TTCP 

ngày 06/5/2011 của Bộ Nội vụ 

và Thanh tra Chính phủ hết 

hiệu lực kể từ ngày Thông tư 

liên tịch này có hiệu lực./. 

 
 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Khi đăng ký khai 

sinh, việc xác định họ và quê 

quán cho con được pháp luật 

quy định như thế nào? (Chị Phạm 

Thị T, Huyện Sa Thầy) 

Trả lời có tính chất tham 
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khảo: 

Theo quy định tại Điểm 

e Khoản 1 Mục II Thông tư 

số 01/2008/TT-BTP ngày 

02/6/2008 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện một số 

quy định của Nghị định 

158/2005/NĐ-CP ngày 

27/12/2005 của Chính phủ về 

đăng ký và quản lý hộ tịch thì 

việc xác định họ và quê quán 

cho con khi đăng ký khai 

sinh được quy định như sau: 

"Khi đăng ký khai sinh, 

họ và quê quán của con được 

xác định theo họ và quê quán 

của người cha hoặc họ và 

quê quán của người mẹ theo 

tập quán hoặc theo thỏa 

thuận của cha, mẹ. 

Trong trường hợp đăng 

ký khai sinh cho con ngoài 

giá thú, nếu không có quyết 

định công nhận việc nhận 

cha cho con, thì họ và quê 

quán của con được xác định 

theo họ và quê quán của 

người mẹ". 

 


