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Những điểm mới về kinh tế trong Hiến pháp năm 2013 

Nguyễn Văn Bảy 

hư chúng ta đã biết, 

ngày 28/11/2013 tại 

kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 

XIII đã thông qua bản Hiến 

pháp nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt 

là Hiến pháp năm 2013). Bản 

Hiến pháp năm 2013 đã thể 

chế hóa Cương lĩnh xây dựng 

đất nước trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội (bổ 

sung, phát triển năm 2011), 

đồng thời đã kế thừa và phát 

triển các bản Hiến pháp năm 

1946, 1959, 1980 và 1992 

(sửa đổi, bổ sung năm 2001). 

Bản Hiến pháp năm 2013 

là đạo luật gốc, là văn kiện 

đặc biệt quan trọng thể hiện 

tập trung ý chí của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân 

ta, tạo cơ sở chính trị - pháp 

lý vững chắc cho công cuộc 

đổi mới toàn diện đất nước 

trong thời kỳ hội nhập kinh tế 

quốc tế nhằm xây dựng đất 

nước Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa hướng đến mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

Về lĩnh vực kinh tế, Hiến 

pháp năm 2013 tiếp tục kế 

thừa Hiến pháp năm 1992, 

đồng thời có những điểm bổ 

sung phát triển cho phù hợp với 

tình hình thực tế trong xây dựng 

và phát triển đất nước trong thời 

kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội 

trong điều kiện xu thế phát triển 

mới được thể hiện ở những điểm 

mới như sau: 

Thứ nhất, quy định rõ hơn về 

tính chất, quy mô nền kinh tế: 

Hiến pháp năm 2013 quy định 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam xây dựng nền kinh tế 

độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, 

hội nhập, hợp tác quốc tế; gắn kết 

chặt chẽ với phát triển văn hóa, 

thực hiện tiến bộ và công bằng xã 

hội, bảo vệ môi trường, thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước (Điều 50). Quy định như 

vậy thể hiện khá bao quát và toàn 

diện về bản chất của nền kinh tế, 

vừa thể hiện động lực và mục tiêu 

phát triển lâu dài, bền vững của 

nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; đảm bảo sự gắn 

kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát 

triển kinh tế với phát triển văn 

hóa, thực hiện các vấn đề xã hội 

và bảo vệ môi trường, đó là 

những yếu tố quan trọng không 

thể thiếu trong định hướng xã hội 

chủ nghĩa và phát triển một nền 

kinh tế bền vững ở hiện tại và 

tương lai. 

N 
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Thứ hai, về thành phần 

kinh tế: Hiến pháp năm 

2013 không nêu cụ thể các 

thành phần kinh tế như Hiến 

pháp năm 1992, cách thể 

hiện này phù hợp với tính 

chất, nội dung quy định của 

một đạo luật gốc. Về tên gọi 

và vai trò của từng thành 

phần kinh tế sẽ được quy 

định tại các đạo luật chuyên 

ngành và các chính sách cụ 

thể khác của nhà nước thì sẽ 

phù hợp và chính xác hơn.  

 Khoản 1 Điều 51 Hiến 

pháp năm 2013 quy định: 

“1. Nền kinh tế Việt Nam là 

nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa với 

nhiều hình thức sở hữu, 

nhiều thành phần kinh tế; 

kinh tế nhà nước giữ vai trò 

chủ đạo. 2. Các thành phần 

kinh tế đều là bộ phận cấu 

thành quan trọng của nền 

kinh tế quốc dân. Các chủ 

thể thuộc các thành phần 

kinh tế bình đẳng, hợp tác 

và cạnh tranh theo pháp 

luật”. Điều đó thể hiện rõ 

quan điểm của Đảng và Nhà 

nước về các thành phần kinh 

tế là chủ thể của nền kinh tế 

đều bình đẳng trước pháp 

luật, tự do kinh doanh, cạnh 

tranh lành mạnh theo quy 

định của pháp luật, chứ không 

có sự phân biệt, đối xử giữa các 

thành phần kinh tế, các chủ thể 

kinh tế khác nhau, qua đó nhằm 

huy động toàn diện, đồng bộ tất 

cả các nguồn lực để xây dựng và 

phát triển đất nước.  

Lần đầu tiên trong Hiến 

pháp ghi nhận vai trò của doanh 

nghiệp, doanh nhân một cách 

tương xứng với sự đóng góp to 

lớn đối với sự phát triển của nền 

kinh tế, đồng thời khẳng định rõ 

ràng và nhất quán về tài sản hợp 

pháp để đầu tư, sản xuất kinh 

doanh được Nhà nước bảo vệ và 

không bị quốc hữu hóa, cụ thể 

tại Khoản 3 Điều 51 Hiến pháp 

năm 2013: “Nhà nước khuyến 

khích, tạo điều kiện để doanh 

nhân, doanh nghiệp và cá nhân, 

t  chức khác đầu tư, s n xuất, 

kinh doanh; phát triển bền vững 

các ngành kinh tế, g p phần xây 

d ng đất nước. Tài s n hợp 

pháp của cá nhân, t  chức đầu 

tư, s n xuất, kinh doanh được 

pháp luật b o hộ và không bị 

quốc hữu hóa”. 

Thứ ba, về hình thức sở hữu: 

Hiến pháp năm 2013 thể hiện sự 

ghi nhận, tôn trọng sự đa dạng 

hình thức sở hữu, bảo hộ quyền 

sở hữu tư nhân về tư liệu sản 

xuất, các quyền về tài sản và sở 

hữu trí tuệ. Tiếp tục kế thừa 
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Hiến pháp năm 1992, Hiến 

pháp năm 2013 tiếp tục 

khẳng định: “Đất đai, tài 

nguyên nước, tài nguyên 

khoáng s n, nguồn lợi ở 

vùng biển, vùng trời, tài 

nguyên thiên nhiên khác và 

các tài s n do Nhà nước 

đầu tư, qu n lý là tài s n 

công thuộc sở hữu toàn dân 

do Nhà nước đại diện chủ 

sở hữu và thống nhất qu n 

lý” (Điều 53). 

Thứ tư, về quản lý và sử 

dụng đất đai: Hiến pháp 

năm 2013 khẳng định: “1. 

Đất đai là tài nguyên đ c 

biệt của quốc gia, nguồn l c 

quan trọng phát triển đất 

nước, được qu n lý theo 

pháp luật” (Khoản 1 Điều 

54), đồng thời, Hiến pháp 

năm 2013 đã bổ sung quy 

định: “Quyền sử dụng đất 

được Nhà nước b o hộ” 

(Khoản 2 Điều 54). Điều đó 

thể hiện rõ quan điểm nhất 

quán của Nhà nước là bảo 

vệ quyền sử dụng đất của 

công dân vừa tạo cơ sở pháp 

lý vững chắc để phòng 

chống và xử lý nghiêm 

minh các trường hợp sai 

phạm trong việc thực hiện 

pháp luật về đất đai.  

Khoản 3 Điều 54 Hiến pháp 

năm 2013 quy định: “3. Nhà 

nước thu hồi đất do t  chức, cá 

nhân đang sử dụng trong trường 

hợp thật cần thiết do luật định vì 

mục đích quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng. Việc 

thu hồi đất ph i công khai, minh 

bạch và được bồi thường theo 

quy định của pháp luật” với 

mục đích là ngăn ngừa tình 

trạng thu hồi đất một cách tràn 

lan, tùy tiện trong các dự án phát 

triển kinh tế, xã hội gây bức xúc 

trong nhân dân, làm phát sinh 

khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức 

tạp và gây bất ổn trong xã hội 

tại các địa phương hiện nay.  

Trên đây là những điểm mới 

cơ bản về lĩnh vực kinh tế trong 

Hiến pháp năm 2013 sẽ là định 

hướng rất quan trọng và ý nghĩa 

to lớn trong việc xây dựng nền 

kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy 

nội lực, hội nhập, hợp tác quốc 

tế; gắn chặt với phát triển văn 

hóa, thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội, bảo vệ môi trường, 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước theo đúng định 

hướng là xây dựng nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân 

ta đã lựa chọn./. 
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Tìm hiểu về đặc điểm hoạt động hòa giải ở cơ sở 

Hà Trang 

heo Luật hòa giải ở cơ 

sở thì hòa giải ở cơ sở 

là việc hòa giải viên hướng dẫn, 

giúp đỡ các bên đạt được thỏa 

thuận, tự nguyện giải quyết với 

nhau các mâu thuẫn, tranh 

chấp, vi phạm pháp luật theo 

quy định. Trên cơ sở lý luận và 

thông qua hoạt động thực tiễn, 

hòa giải ở cơ sở được hiểu có 

những đặc điểm sau: 

Hòa giải là một hình thức 

giải quyết các tranh chấp giữa 

các bên theo quy định của pháp 

luật, nghĩa là khi có tranh chấp 

về quyền lợi và lợi ích giữa các 

bên tranh chấp và các bên tranh 

chấp có nguyện vọng thì hoạt 

động hòa giải được thực hiện. 

Trong hoạt động hòa giải, 

các bên tranh chấp khi không tự 

thỏa thuận được với nhau thì 

cần đến một bên thứ ba để làm 

trung gian hòa giải, giúp các 

bên đạt được thỏa thuận, chấm 

dứt các mâu thuẫn, tranh chấp, 

bất đồng. Bên thứ ba ở đây 

thường là hòa giải viên đang 

sinh hoạt tại một tổ hòa giải, 

được phân công trực tiếp tham 

gia trong quan hệ hòa giải và 

hòa giải viên này phải có vai 

trò trung lập, độc lập với các 

bên tranh chấp. Hòa giải viên 

với vai trò là người trung gian 

chỉ có quyền giải thích, thuyết 

phục, vận động các bên tranh 

chấp thương lượng, thỏa thuận 

chấm dứt mâu thuẫn, tranh 

chấp hay xung đột mà không 

được áp đặt ý chí cá nhân hoặc 

can thiệp vào nội dung thỏa 

thuận của các bên. 

Hòa giải ở cơ sở trước hết 

phải nói đến sự tự thỏa thuận, 

thể hiện ý chí và quyền định 

đoạt của chính các bên tranh 

chấp. Đặc điểm này có thể hiểu 

chủ thể của quan hệ hòa giải 

chính là các bên tranh chấp, 

nên họ có quyền định đoạt để 

giải quyết các mâu thuẫn, tranh 

chấp đó, chứ không phải là 

người khác. Đây là đặc điểm cơ 

bản của hoạt động hòa giải ở cơ 

sở được pháp luật hòa giải ghi 

nhận. Vì, điều này thể hiện ý 

chí mong muốn và khả năng 

của mỗi bên trên cơ sở pháp 

luật của Nhà nước, truyền 

thống đạo đức của xã hội và 

trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện 

của mỗi bên trong hoạt động 

hòa giải. 

Nội dung thỏa thuận của 

các bên tranh chấp không được 

trái với quy định của pháp luật 

và phải phù hợp với đạo đức xã 

T 
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hội, phong tục tập quán truyền 

thống tốt đẹp của nhân dân ta. 

Trong hoạt động hòa giải ở cơ 

sở, có những thỏa thuận thể 

hiện ý chí tự nguyện của các 

bên tranh chấp, những nội dung 

của thỏa thuận đó không phù 

hợp với quy định của pháp luật 

và trái với đạo đức xã hội thì 

thỏa thuận đó không được công 

nhận. 

Như vậy, hòa giải ở cơ sở là 

quá trình các bên tranh chấp tự 

nguyện thỏa thuận giải quyết 

những tranh chấp, mâu thuẫn. 

Trong quá trình hòa giải cần có 

một người làm trung gian, 

người này trung lập với các 

bên, giúp các bên tranh chấp 

giải quyết được các bất đồng và 

thống nhất đạt được những thỏa 

thuận phù hợp với quy định của 

pháp luật, chuẩn mực đạo đức 

xã hội và tự nguyện thực hiện 

những thỏa thuận đó. Để thực 

hiện được điều này, hòa giải 

viên - những người làm trung 

gian cho các bên, giúp các bên 

giải quyết những bất đồng đòi 

hỏi phải có phẩm chất đạo đức 

tốt, có uy tín trong cộng đồng 

dân cư, có khả năng thuyết 

phục, vận động nhân dân và có 

hiểu biết pháp luật./. 

 

Thăm dò ý kiến của nhân dân 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

Vĩnh Linh

iến pháp nước ta đã 

quy định quyền của 

người dân tham gia vào hoạt 

động quản lý nhà nước bằng 

hình thức trực tiếp hoặc gián 

tiếp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do 

khác nhau như do điều kiện 

chiến tranh liên miên, đời sống 

nhân dân còn gặp nhiều khó 

khăn, trình độ hiểu biết, nhận 

thức pháp luật của một bộ phận 

người dân còn hạn chế... Do đó, 

việc tổ chức lấy ý kiến của 

nhân dân thông qua trưng cầu 

dân ý, thăm dò dư luận của 

người dân chưa được triển khai 

trên thực tế.  

Thời gian gần đây, một số 

cơ quan, tổ chức của Nhà nước 

và các tổ chức chính trị - xã 

hội, xã hội nghề nghiệp đã tổ 

chức các cuộc thăm dò ý kiến 

của nhân dân về một số vấn đề 

mang tính thời sự, bức xúc, 

phức tạp đang diễn ra trong 

nước. Có thể nói, các cuộc 

thăm dò ý kiến mang lại những 

kết quả rất khả quan, dù nó 

không quá bất ngờ, vì hầu hết 

đều đã được Đảng, Nhà nước ta 

H 
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cơ bản nhận diện ở những mức 

độ khác nhau, tại các diễn đàn 

khác nhau từ Trung ương đến 

tận thôn, làng, tổ dân phố. 

Các cuộc thăm dò này được 

thực hiện ngẫu nhiên, khách 

quan, đa dạng thành phần tham 

gia nhưng hầu như đều có kết 

quả chung, gần giống nhau. Ví 

dụ, nếu câu hỏi đặt ra là lĩnh 

vực nào tham nhũng nhiều nhất 

(thứ t  từ 1 đến 10), thì đáp án 

đều khá trùng hợp. Mặc dù, kết 

quả các cuộc thăm dò này chỉ 

mang tính tham khảo, tính xã 

hội không làm căn cứ khẳng 

định, buộc tội nhưng nó đã nói 

lên rất nhiều điều, với nhiều ý 

nghĩa thiết thực. Trước hết, là 

phần nào khẳng định được sự 

quan tâm, đánh giá của dư luận 

xã hội về tình trạng tiêu cực, 

tham nhũng, yếu kém ở các 

lĩnh vực này. Đây là cơ sở quan 

trọng giúp các cơ quan chức 

năng có thẩm quyền xác định 

được trọng tâm, trọng điểm 

trong công cuộc đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng cũng 

như có biện pháp chấn chỉnh, 

uốn nắn kịp thời nhằm phòng 

ngừa, răn đe tham nhũng, tiêu 

cực. 

Có thể khẳng định rằng 

hoạt động thăm dò, lấy ý kiến 

nhân dân là rất cần thiết, hữu 

ích trong giai đoạn hiện nay, là 

kênh thông tin quan trọng, phục 

vụ đắc lực cho hoạt động lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành 

của Đảng, Nhà nước. Tuy vậy 

hoạt động này chưa được quan 

tâm, chú trọng đúng mức, triển 

khai chưa thường xuyên, sâu 

rộng đến mọi tầng lớp nhân 

dân. Do đó, các cơ quan chức 

năng cần tăng cường tiến hành 

các cuộc thăm dò dư luận, thăm 

dò ý kiến người dân để làm cơ 

sở cho việc quản lý, điều hành 

đạt hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, 

coi đây là căn cứ, biện pháp 

hữu hiệu để hạn chế, phòng 

ngừa và diệt trừ tiêu cực, tham 

nhũng trong giai đoạn hiện 

nay./. 

 

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2014 

Lệ Quỳnh

hằm tiếp tục nâng cao 

chất lượng và hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) trong nhà 

trường, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, ý thức 

tôn trọng pháp luật và hành vi 

chấp hành pháp luật của nhà 

giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục và người học; đổi mới nội 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 04/2014 

 
9 

dung, hình thức, tích cực triển 

khai công tác PBGDPL trong 

trường học theo Luật phổ biến, 

giáo dục pháp luật và các văn 

bản liên quan, đồng thời tiếp 

tục đẩy mạnh việc tổ chức triển 

khai thực hiện Quyết định số 

1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Nâng cao chất 

lượng công tác ph  biến, giáo 

dục pháp luật trong nhà 

trường”, ngày 13/6/2014 

UBND tỉnh có Công văn số 

1430/UBND-NC về đẩy mạnh 

công tác PBGDPL trong nhà 

trường năm 2014. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

 Sở Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, đoàn thể có liên quan và 

UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý tổ chức 

triển khai thực hiện tốt nhiệm 

vụ về PBGDPL thuộc phạm vi 

trách nhiệm của nhà trường 

theo Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật và các Chương trình, 

Kế hoạch, Đề án khác thuộc 

phạm vi trách nhiệm; Hoàn 

thiện giáo trình, tài liệu giảng 

dạy các môn học chuyên ngành 

luật hoặc môn học pháp luật 

trong nhà trường phù hợp với 

người học, cấp học và trình độ 

đào tạo; Tiếp tục tổ chức triển 

khai thi hành Hiến pháp nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (theo Kế hoạch số 

739/KH-UBND ngày 03/4/2014 

của UBND tỉnh), trong đó, chú 

trọng rà soát, chỉnh lý, bổ sung 

sách giáo trình, tài liệu nghiên 

cứu, giảng dạy, sách tham khảo 

về Hiến pháp và các tài liệu có 

liên quan; quán triệt, phổ biến 

nội dung cơ bản của Hiến pháp 

đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 

giảng viên, học sinh, sinh viên 

của nhà trường, đồng thời 

khuyến khích, động viên các 

đối tượng này tham gia cuộc 

thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam” do Sở Tư pháp và các cơ 

quan liên quan tổ chức trên địa 

bàn tỉnh… 

Sở Tư pháp tăng cường 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác PBGDPL 

trên địa bàn tỉnh, trong đó tăng 

cường nội dung PBGDPL trong 

trường học; Chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị thuộc ngành Tư pháp 

trong việc phối hợp với ngành 

Giáo dục và Đào tạo triển khai 

công tác PBGDPL trong nhà 

trường trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, 

phối hợp với các sở, ngành, 

đoàn thể có liên quan và UBND 

các huyện, thành phố tổ chức 

phát động cuộc thi “Tìm hiểu 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
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hội chủ nghĩa Việt Nam” trên 

địa bàn tỉnh (sau khi Bộ Tư 

pháp phát động)… 

Đối với các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố, trong phạm vi trách 

nhiệm và quyền hạn của mình 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

nội dung có liên quan đạt hiệu 

quả, phù hợp với phạm vi quản 

lý nhà nước của ngành, địa 

phương mình./. 

 

Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất 

đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh 

và hộ nghèo ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn 

sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp 

Hoa Huệ 

hực hiện Quyết định 

số 755/QĐ-TTg ngày 

20/5/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt 

chính sách hỗ trợ đất ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt cho 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo và hộ nghèo ở xã, 

thôn, bản đặc biệt khó khăn; 

Thông tư liên tịch số 

04/2013/TTLT-UBDT-BTC-

BTNMT ngày 18/11/2013 

của Ủy ban dân tộc - Bộ Tài 

chính - Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc hướng 

dẫn thực hiện một số điều 

của Quyết định số 755/QĐ-

TTg ngày 20/5/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ, ngày 

30/6/2014, UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quyết định số 

34/2014/QĐ-UBND về việc 

quy định mức bình quân diện 

tích đất sản xuất đối với hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 

trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở 

các xã, thôn, làng đặc biệt khó 

khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, 

nông nghiệp theo Quyết định số 

755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, mức bình quân diện 

tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia 

đình là hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo (kể c  trường hợp vợ 

ho c chồng là người dân tộc 

thiểu số) trên địa bàn tỉnh và hộ 

nghèo (tiêu chí hộ nghèo áp dụng 

theo quy định hiện hành) sống 

bằng nghề lâm nghiệp, nông 

nghiệp ở các xã, thôn, làng đặc 

biệt khó khăn như sau: 

- Hoặc đất rừng sản xuất: 01 

ha. 

- Hoặc đất nương rẫy (bao 

gồm đất trồng cây lâu năm, đất 

trồng cây hàng năm và đất nông 

nghiệp khác): 0,5 ha. 

T 
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- Hoặc đất trồng lúa nước 

01 vụ: 0,25 ha. 

- Hoặc đất trồng lúa nước 

02 vụ trở lên: 0,15 ha. 

- Hoặc đất nuôi trồng 

thủy sản: 0,25 ha. 

Mức bình quân diện tích 

đất nêu trên là cơ sở để so 

sánh đối chiếu, xác định đối 

tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo và hộ nghèo thiếu đất 

sản xuất và mức thụ hưởng chính 

sách hỗ trợ theo Quyết định số 

755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

 

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

NQ 

ể chủ động phòng 

ngừa, giảm thiểu đến 

mức thấp nhất các vụ cháy 

nổ, nhất là các vụ cháy nổ 

lớn gây thiệt hại nghiêm 

trọng về người và tài sản trên 

địa bàn tỉnh, ngày 07/7/2014 

UBND tỉnh ban hành Văn 

bản số 1668/UBND-NC về 

việc tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, Báo Kon Tum, Đài 

Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh tăng thời lượng đưa tin, 

tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục kiến thức pháp luật 

về phòng cháy, chữa cháy 

(PCCC), các giải pháp thoát 

nạn, cứu người, biện pháp 

khắc phục thiếu sót tồn tại về 

PCCC để các tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân biết, tự giác 

thực hiện; công khai phê phán các 

hành vi thiếu trách nhiệm, các vi 

phạm nghiêm trọng về PCCC của 

các cơ sở, cá nhân có liên quan 

trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để giáo dục, phòng ngừa 

chung. 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp 

các sở, ban, ngành có liên quan 

tham mưu UBND tỉnh thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến 

hành đợt tổng kiểm tra toàn diện 

công tác PCCC tại các đơn vị, cơ 

sở trên địa bàn tỉnh trong đó tập 

trung vào các cơ sở trọng điểm có 

nguy cơ cháy nổ cao như chợ, 

trung tâm thương mại, các cơ sở 

sản xuất lớn có nguy cơ cháy nổ 

cao và các loại hình, ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự. 

 Các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo các 

Đ 
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cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

cơ sở trực thuộc tăng cường 

công tác PCCC. Khi xảy ra 

cháy nổ phải khẩn trương 

huy động lực lượng, phương 

tiện, tích cực phối hợp, hiệp 

đồng chặt chẽ với lực lượng 

PCCC để hạn chế đến mức 

thấp nhất về người và tài sản; 

sớm khắc phục hậu quả, ổn 

định tình hình và định hướng 

thông tin dư luận, không để 

các thế lực thù địch và phần 

tử xấu lợi dụng chống phá. 

Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành và Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh nếu để xảy ra 

cháy, nổ lớn gây thiệt hại 

nghiêm trọng về người và tài 

sản. 

 Sở Tài chính, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư phối hợp với Công an 

tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem 

xét, bố trí nguồn kinh phí để tăng 

cường, đầu tư trang bị phương 

tiện cho lực lượng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; triển khai nghiêm 

túc các nội dung trong Kế hoạch 

số 274/KH-UBND ngày 

07/02/2013 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Quyết định số 

1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 

của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án quy hoạch tổng thể 

hệ thống cơ sở của lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030; Quyết định số 44/QĐ-

TTg ngày 15/10/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về 

công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng phòng cháy, chữa cháy./. 

 
Ban hành tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

  Kim Ngân 

gày 26/6/2014, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 33/2014/QĐ-

UBND về tiêu chí học sinh 

bán trú trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể: 

Học sinh cấp tiểu học và 

trung học cơ sở có đủ các 

điều kiện: 

- Bản thân, bố mẹ hoặc người 

giám hộ có hộ khẩu thường trú tại 

các xã đặc biệt khó khăn và các 

thôn đặc biệt khó khăn theo quy 

định hiện hành. 

- Bản thân đang học tập tại 

các trường phổ thông dân tộc bán 

trú hoặc trường tiểu học, trung 

học cơ sở công lập khác ở các xã 

đặc biệt khó khăn hoặc các thôn 

N 
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đặc biệt khó khăn theo quy 

định hiện hành. 

- Có nhà xa trường hoặc 

quãng đường đi từ nhà đến 

trường có địa hình cách trở, 

giao thông đi lại khó khăn 

(học sinh đi học phải qua 

sông, suối không có cầu; 

qua đèo, núi cao; qua vùng 

sạt lở đất đá, lầy lội) nên 

không thể đi đến trường và 

trở về nhà trong ngày: 

+ Trường hợp nhà xa 

trường: Quãng đường đi từ 

nhà đến trường phải có 

khoảng cách từ 4 km trở lên 

đối với học sinh cấp tiểu 

học và từ 7 km trở lên đối 

với học sinh cấp trung học 

cơ sở. 

+ Trường hợp địa hình 

cách trở, giao thông đi lại 

khó khăn: Quãng đường đi 

từ nhà đến trường phải có 

khoảng cách từ 2 km trở lên 

đối với học sinh cấp tiểu 

học và từ 3 km trở lên đối 

với học sinh cấp trung học cơ sở 

và có địa bàn thường trú theo 

phụ lục đính kèm. 

Tỷ lệ học sinh dân tộc Kinh 

không quá 10% chỉ tiêu học sinh 

bán trú hàng năm của trường 

phổ thông dân tộc bán trú. 

Quyết định này có hiệu lực 

sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 

hành và thay thế Quyết định số 

13/2012/QĐ-UBND ngày 

21/3/2012 của UBND tỉnh về 

ban hành tiêu chí học sinh bán 

trú trên địa bàn tỉnh và Quyết 

định số 04/2013/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2013 của UBND 

tỉnh về bổ sung trường và địa 

bàn xét học sinh bán trú. 

Ban hành kèm theo Quyết 

định phụ lục địa bàn thường trú 

của học sinh tiểu học, trung học 

cơ sở được xét học sinh bán trú 

đối với trường hợp địa hình cách 

trở, giao thông đi lại khó khăn 

học sinh không thể đi đến 

trường và trở về nhà trong 

ngày./. 

 
Phê duyệt Đề án hỗ trợ các hộ nghèo, khuyết tật và trẻ mồ côi 

phát triển chăn nuôi trâu, bò giống trên địa bàn tỉnh 

P.TH

hằm triển khai tiếp 

nhận và phân bổ gói 

hỗ trợ 500 con trâu/bò giống 

thuộc Chương trình từ thiện 

và an sinh xã hội năm 2014 

của Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam tại tỉnh Kon 

Tum, đồng thời nhằm hỗ trợ 

N 
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các hộ nghèo, khuyết tật và trẻ 

mồ côi có công ăn việc làm, 

tăng thu nhập, ổn định đời 

sống; từng bước áp dụng kỹ 

thuật chăn nuôi trâu/bò sinh 

sản tiến tới thoát nghèo bền 

vững, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn 

tỉnh, ngày 19/6/2014, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 580/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt Đề án hỗ trợ các hộ 

nghèo, khuyết tật và trẻ mồ 

côi phát triển chăn nuôi trâu, 

bò giống trên địa bàn tỉnh 

(thuộc Chương trình từ thiện 

và an sinh xã hội năm 2014 

của Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam). 

Theo đó, đối tượng hỗ trợ 

là hộ nghèo có người khuyết 

tật; hộ nghèo có nuôi trẻ mồ 

côi; trẻ mồ côi (không có 

người nuôi dưỡng). 

Về điều kiện hỗ trợ: 

- Các hộ được hỗ trợ phải 

có địa chỉ cư trú hợp pháp tại 

địa phương; 

- Phải là hộ nghèo (trong 

danh sách đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt) và trẻ 

mồ côi. 

- Có nhu cầu được hỗ trợ 

trâu/bò sinh sản; hiện nay gia 

đình chưa có trâu/bò (do thiên 

tai, dịch bệnh trâu, bò đã chết 

ho c do kinh tế kh  khăn chưa 

có trâu/bò); có đủ sức khỏe để 

lao động, có chuồng trại và có 

điều kiện chăm sóc nuôi 

dưỡng trâu/bò. 

- Các hộ nghèo mà nguyên 

nhân nghèo do lười lao động; 

mắc các tệ nạn xã hội hoặc đã 

được hưởng chính sách hỗ trợ 

trâu, bò từ các chương trình, 

dự án khác thì không được 

tham gia dự án này. 

Nội dung hỗ trợ bao gồm: 

- Hộ nghèo có người 

khuyết tật; hộ nghèo có nuôi 

trẻ mồ côi; trẻ mồ côi (không 

có người nuôi dưỡng) đáp ứng 

điều kiện nêu trên được hỗ trợ 

01 con trâu hoặc bò từ Đề án 

này. 

- Trước khi tổ chức giao 

nhận trâu/bò giống sinh sản, 

các hộ phải được tập huấn kỹ 

thuật chăm sóc, chăn nuôi và 

kỹ thuật làm chuồng trại 

chống rét nhằm đảm bảo trâu, 

bò được giao phát triển tốt. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký./. 
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Tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật 

theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

HTr 

gày 27/6/2014, Văn 

phòng Chính phủ đã 

có Công văn số 4793/VPCP-

PL về việc tạm dừng đánh giá 

tiếp cận pháp luật theo Quyết 

định số 09/2013/QĐ-TTg 

ngày 24/01/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

quy định về chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ 

sở. Theo nội dung của Công 

văn, Thủ tướng Chính phủ có 

ý kiến chỉ đạo các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ và UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương như sau: 

1. Tạm dừng triển khai 

việc đánh giá, công nhận, biểu 

dương, xếp hạng, khen thưởng 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân tại cơ sở theo 

Quyết định số 09/2013/QĐ-

TTg ngày 24/01/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

quy định về chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ 

sở; 

2. Giao Bộ Tư pháp tổ 

chức triển khai làm thử việc 

đánh giá, công nhận, biểu 

dương, xếp hạng, khen thưởng 

ở 3 cấp đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ 

sở theo Quyết định số 

09/2013/QĐ-TTg trong 2 

năm, từ năm 2014 đến năm 

2015, tại các tỉnh: Quảng 

Bình, Thái Bình, Điện Biên, 

Cà Mau và thành phố Hồ Chí 

Minh để Bộ có điều kiện tập 

trung chỉ đạo, hướng dẫn, theo 

dõi, kiểm tra việc thực hiện 

Quyết định này; 

3. Căn cứ kết quả làm thử, 

trong Quý II năm 2016, Bộ Tư 

pháp tổng kết, đánh giá, báo 

cáo, trình Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 09/2013/QĐ-TTg cho 

phù hợp. 

UBND tỉnh Kon Tum đã 

chỉ đạo Sở Tư pháp thông báo 

để các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố tạm dừng đánh giá 

tiếp cận pháp luật theo Quyết 

định số 09/2013/QĐ-TTg 

ngày 24/01/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch 

số 212/KH-UBND ngày 

27/01/2014 của UBND tỉnh./.

 

N 
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5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất 

Lệ Quỳnh 

ó là nội dung được 

quy định tại Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính 

Phủ quy định về thu tiền sử 

dụng đất. Theo đó, kể từ 

ngày 01/7/2014, có 5 trường 

hợp được miễn tiền sử dụng 

đất gồm: 

(1) Miễn tiền sử dụng 

đất trong hạn mức giao đất 

ở khi sử dụng đất để thực 

hiện chính sách nhà ở, đất ở 

đối với người có công với 

cách mạng thuộc đối tượng 

được miễn tiền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật 

về người có công; hộ nghèo, 

hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, vùng biên giới, hải 

đảo; sử dụng đất để xây 

dựng nhà ở xã hội theo quy 

định của pháp luật về nhà ở; 

nhà ở cho người phải di dời 

do thiên tai. 

(2) Miễn tiền sử dụng 

đất trong hạn mức giao đất 

ở khi cấp Giấy chứng nhận 

lần đầu đối với đất do 

chuyển mục đích sử dụng từ 

đất không phải là đất ở sang 

đất ở do tách hộ đối với hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo 

tại các xã đặc biệt khó khăn 

vùng đồng bào dân tộc và miền 

núi theo Danh mục các xã đặc 

biệt khó khăn do Thủ tướng 

Chính phủ quy định. 

(3) Miễn tiền sử dụng đất đối 

với diện tích đất được giao trong 

hạn mức giao đất ở cho các hộ 

dân làng chài, dân sống trên 

sông nước, đầm phá di chuyển 

đến định cư tại các khu, điểm tái 

định cư theo quy hoạch, kế 

hoạch và dự án được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

(4) Miễn tiền sử dụng đất đối 

với phần diện tích đất được giao 

trong hạn mức giao đất ở để bố 

trí tái định cư hoặc giao cho các 

hộ gia đình, cá nhân trong các 

cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ 

theo dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

(5) Thủ tướng Chính phủ 

quyết định việc miễn tiền sử 

dụng đất đối với các trường hợp 

khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

trình trên cơ sở đề xuất của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh./. 

Đ 
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Chỉ cần nộp bản photo giấy tờ 

khi thực hiện thủ tục hành chính 

Đ.V.N 

rước tình trạng lạm 

dụng yêu cầu người 

dân nộp bản sao có chứng 

thực của các cơ quan nhà 

nước khi thực hiện thủ tục 

hành chính đang gây tốn kém 

chi phí cũng như tạo ra áp lực 

cho các UBND cấp xã, huyện 

trong công tác chứng thực, 

ngày 20/6/2014, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chỉ 

thị số 17/CT-TTg về một số 

biện pháp chấn chỉnh tình 

trạng lạm dụng yêu cầu nộp 

bản sao có chứng thực đối 

với giấy tờ, văn bản khi thực 

hiện thủ tục hành chính nhằm 

chấn chỉnh tình trạng trên. 

Theo đó: 

- Cơ quan nhà nước tiếp 

nhận hồ sơ phải nghiêm túc 

chấp hành quy định tại Điều 

6 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 về trách 

nhiệm khi tiếp nhận bản sao, 

không được yêu cầu xuất trình 

bản chính nếu bản sao giấy tờ đã 

được chứng thực. 

- Người dân khi trực tiếp thực 

hiện thủ tục hành chính nếu nộp 

bản photo không có chứng thực 

thì người tiếp nhận phải trực tiếp 

kiểm tra đối chiếu với bản gốc, 

không được yêu cầu nộp bản 

photo có chứng thực.  

Chỉ thị số 17/CT-TTg bắt đầu 

được thực hiện từ ngày 

20/6/2014.  

Các cơ quan phải sửa lại thủ 

tục cho phép người dân lựa chọn 

nộp bản sao có chứng thực hoặc 

nộp bản sao kèm giấy tờ gốc, thời 

hạn thực hiện trước ngày 

31/3/2015./. 

Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 

Quỳnh Nhi 

gày 15/5/2014, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP quy 

định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước. 

Theo Nghị định này, người 

sử dụng đất được Nhà nước cho 

thuê đất phải nộp tiền thuê đất 

theo quy định của Luật Đất đai 

và được xác định trên các căn 

T 

N 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17%2fCT-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79%2f2007%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79%2f2007%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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cứ sau: Diện tích đất cho thuê; 

Thời hạn cho thuê đất; Đơn giá 

thuê đất đối với trường hợp 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm; đơn giá thuê đất của thời 

hạn thuê đối với trường hợp 

thuê đất trả tiền thuê đất một 

lần cho cả thời gian thuê, 

Trường hợp đấu giá quyền 

thuê đất thì đơn giá thuê đất là 

đơn giá trúng đấu giá; Hình 

thức Nhà nước cho thuê đất trả 

tiền thuê đất hàng năm hoặc 

cho thuê đất trả tiền thuê đất 

một lần cho cả thời gian thuê. 

Cũng theo Nghị định này, 

đơn giá thuê đất có mặt nước 

được xác định như sau: Đối với 

phần diện tích đất không có 

mặt nước, xác định đơn giá 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm, đơn giá thuê đất trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê theo quy định; Đối 

với phần diện tích đất có mặt 

nước thì đơn giá thuê đất hàng 

năm, đơn giá thuê đất trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê không thấp hơn 50% 

đơn giá thuê đất hàng năm hoặc 

đơn giá thuê đất thu một lần 

cho cả thời gian thuê của loại 

đất có vị trí liền kề có cùng 

mục đích sử dụng. 

Đối với trường hợp chưa có 

quyết định cho thuê đất, hợp 

đồng thuê đất nhưng đang sử 

dụng đất vào mục đích thuộc 

đối tượng phải thuê đất theo 

quy định của Luật Đất đai thì 

mục đích sử dụng đất để xác 

định tiền thuê đất trả hàng năm 

theo mục đích thực tế đang sử 

dụng. 

Diện tích đất cho thuê là 

diện tích ghi trong quyết định 

cho thuê đất, trường hợp diện 

tích ghi trong hợp đồng thuê 

đất lớn hơn so với diện tích 

trong quyết định cho thuê đất 

thì diện tích đất cho thuê được 

xác định theo diện tích ghi 

trong hợp đồng thuê đất. Diện 

tích phải nộp tiền thuê đất được 

xác định bằng diện tích đất cho 

thuê trừ đi diện tích đất không 

phải nộp tiền thuê đất theo quy 

định của pháp luật. 

Thời hạn cho thuê đất được 

xác định theo quyết định cho 

thuê đất, quyết định công nhận 

quyền sử dụng đất, quyết định 

cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất, quyết định cho phép 

chuyển từ giao đất sang cho 

thuê đất, quyết định gia hạn cho 

thuê đất của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/7/ 

2014./.
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Những điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi) 

 Đỗ Văn Nhân

uật Công chứng (sửa 

đổi) bên cạnh các nội 

dung kế thừa từ Luật Công 

chứng năm 2006, đã sửa đổi 

quy định về phạm vi công 

chứng, theo đó giao lại cho 

công chứng viên quyền công 

chứng bản dịch giấy tờ khi 

được cá nhân, tổ chức yêu cầu.  

Cùng với việc chứng nhận 

tính xác thực, tính hợp pháp 

của hợp đồng, giao dịch dân sự 

khác bằng văn bản, Khoản 1 

Điều 2 Luật Công chứng (sửa 

đổi) quy định: “Công chứng 

viên c  quyền chứng nhận tính 

chính xác, hợp pháp, không trái 

đạo đức xã hội của b n dịch 

giấy tờ, văn b n từ tiếng Việt 

sang tiếng nước ngoài ho c từ 

tiếng nước ngoài sang tiếng 

Việt mà theo quy định của pháp 

luật ph i công chứng ho c cá 

nhân, t  chức t  nguyện yêu 

cầu công chứng”.  

Luật Công chứng (sửa đổi) 

đã mở rộng phạm vi hoạt động 

của các tổ chức hành nghề công 

chứng, của công chứng viên khi 

Điều 73 của Luật quy định: 

“Công chứng viên được chứng 

th c b n sao từ b n chính, 

chứng th c chữ ký trong giấy 

tờ, văn b n. Việc chứng th c 

b n sao từ b n chính, chứng 

th c chữ ký trong giấy tờ, văn 

b n được th c hiện theo quy 

định của pháp luật về chứng 

th c”.   

Luật Công chứng (sửa đổi) 

xác định rõ hơn tư cách pháp lý 

của công chứng viên như “công 

lại” của Nhà nước, được Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm 

để hành nghề công chứng, chịu 

sự quản lý đồng thời của Nhà 

nước và của tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp của công chứng 

viên.  

Nếu như theo Luật Công 

chứng năm 2006, người đã là 

thẩm phán, kiểm sát viên, điều 

tra viên, luật sư đã hành nghề 

từ ba năm trở lên có thể được 

miễn đào tạo nghề công chứng 

thì nay thời hạn này là 05 năm. 

Khoản 1 Điều 10 Luật Công 

chứng (sửa đổi) quy định 

những người được miễn đào tạo 

nghề công chứng bao gồm: 

Người đã có thời gian làm thẩm 

phán, kiểm sát viên, điều tra 

viên từ 05 năm trở lên; luật sư 

đã hành nghề từ 05 năm trở lên; 

giáo sư, phó giáo sư chuyên 

ngành luật, tiến sĩ luật;  người 

đã là thẩm tra viên cao cấp 

ngành tòa án, kiểm tra viên cao 

L 
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cấp ngành kiểm sát; chuyên 

viên cao cấp, nghiên cứu viên 

cao cấp, giảng viên cao cấp 

trong lĩnh vực pháp luật.  

Bên cạnh việc kéo dài thời 

gian công tác thực tế của các 

nhóm đối tượng được miễn đào 

tạo nghề công chứng (từ 03 

năm lên 05 năm), Luật Công 

chứng (sửa đổi) cũng bổ sung 

quy định người được miễn đào 

tạo phải tham gia khóa bồi 

dưỡng kỹ năng hành nghề công 

chứng và Quy tắc đạo đức hành 

nghề công chứng tại cơ sở đào 

tạo nghề công chứng trước khi 

đề nghị bổ nhiệm công chứng 

viên. Thời gian bồi dưỡng nghề 

công chứng là 03 tháng.  

Còn đối với Văn phòng 

Công chứng thì Luật Công 

chứng (sửa đổi) quy định “ph i 

c  từ hai công chứng viên hợp 

danh trở lên”. Quy định này 

nhằm duy trì hoạt động của 

Văn phòng trong trường hợp 

công chứng viên Trưởng Văn 

phòng ốm đau, bị tai nạn hoặc 

vì các lý do cá nhân khác mà 

không thể hành nghề công 

chứng trong một thời gian nhất 

định như thực tế đã từng xảy 

ra.  

Đáng chú ý, Điều 29 Luật 

Công chứng (sửa đổi) quy định 

Văn phòng Công chứng được 

chuyển nhượng cho các công 

chứng viên khác khi: Công 

chứng viên nhận chuyển 

nhượng Văn phòng Công 

chứng đã hành nghề công 

chứng từ 02 năm trở lên đối với 

người dự kiến sẽ tiếp quản vị trí 

Trưởng Văn phòng Công 

chứng; cam kết hành nghề tại 

Văn phòng Công chứng mà 

mình nhận chuyển nhượng; 

cam kết kế thừa quyền và nghĩa 

vụ của Văn phòng Công chứng 

được chuyển nhượng.  

Tuy nhiên, điều luật cũng 

quy định công chứng viên đã 

chuyển nhượng Văn phòng 

Công chứng không được phép 

tham gia thành lập Văn phòng 

Công chứng mới trong thời hạn 

05 năm kể từ ngày chuyển 

nhượng. UBND cấp tỉnh xem 

xét, quyết định cho phép 

chuyển nhượng Văn phòng 

Công chứng. Chính phủ quy 

định cụ thể trình tự, thủ tục 

chuyển nhượng Văn phòng 

Công chứng. 

Luật Công chứng (sửa đổi) 

(sẽ c  hiệu l c thi hành kể từ 

ngày 01/01/2015), được tin 

tưởng là sẽ khắc phục những 

hạn chế, bất cập về thể chế, tạo 

cơ sở pháp lý cho bước phát 

triển mới của hoạt động công 

chứng theo chủ trương xã hội 

hóa, nâng cao chất lượng và 

tính bền vững của hoạt động 
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công chứng, từng bước phát 

triển nghề công chứng Việt 

Nam phù hợp với thông lệ quốc 

tế./. 

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Kim Ngân 

ây là một trong những 

nội dung được quy 

định tại Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ ban 

hành quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật đất đai. 

Nghị định bao gồm 10 chương 

với 103 điều. 

Đối tượng áp dụng của 

Nghị định bao gồm: Cơ quan 

nhà nước thực hiện quyền và 

trách nhiệm đại diện chủ sở 

hữu toàn dân về đất đai, thực 

hiện nhiệm vụ thống nhất quản 

lý nhà nước về đất đai; người 

sử dụng đất theo quy định tại 

Điều 5 của Luật Đất đai và các 

đối tượng khác có liên quan 

đến việc quản lý, sử dụng đất. 

Theo đó, các trường hợp 

không cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất, bao gồm: 

- Tổ chức, cộng đồng dân 

cư được Nhà nước giao đất để 

quản lý thuộc các trường hợp 

quy định tại Điều 8 của Luật 

Đất đai. 

- Người đang quản lý, sử 

dụng đất nông nghiệp thuộc 

quỹ đất công ích của xã, 

phường, thị trấn. 

- Người thuê, thuê lại đất 

của người sử dụng đất, trừ 

trường hợp thuê, thuê lại đất 

của nhà đầu tư xây dựng, kinh 

doanh kết cấu hạ tầng trong 

khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế. 

- Người nhận khoán đất 

trong các nông trường, lâm 

trường, doanh nghiệp nông, 

lâm nghiệp, ban quản lý rừng 

phòng hộ, ban quản lý rừng đặc 

dụng. 

- Người đang sử dụng đất 

không đủ điều kiện cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

- Người sử dụng đất có đủ 

điều kiện cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất nhưng đã có thông 

báo hoặc quyết định thu hồi đất 

Đ 
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của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

- Tổ chức, UBND cấp xã 

được Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất để sử dụng 

vào mục đích xây dựng công 

trình công cộng gồm đường 

giao thông, công trình dẫn 

nước, dẫn xăng, dầu, khí; 

đường dây truyền tải điện, 

truyền dẫn thông tin; khu vui 

chơi giải trí ngoài trời; nghĩa 

trang, nghĩa địa không nhằm 

mục đích kinh doanh. 

Ngoài ra, Nghị định cũng 

quy định về một số nội dung 

khác như: hệ thống tổ chức 

quản lý đất đai và dịch vụ trong 

quản lý, sử dụng đất đai; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất...  

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/7/2014 

và thay thế các Nghị định sau: 

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP 

ngày 29/10/2004; Nghị định số 

17/2006/NĐ-CP ngày 

27/01/2006; Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP ngày 

25/5/2007; Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP ngày 

13/8/2009 và Nghị định số 

88/2009/NĐ-CP ngày 

19/10/2009./. 

 

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước 

NQ

gày 30/5/2014, Liên 

Bộ Tài chính - Bộ Nội 

vụ ban hành Thông tư liên tịch 

số 71/2014/TTLT-BTC-BNV 

quy định chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính đối với 

các cơ quan Nhà nước. 

Theo đó, Thông tư này quy 

định nguồn kinh phí quản lý 

hành chính giao để thực hiện 

chế độ tự chủ, trong đó đảm 

bảo từ nguồn ngân sách Nhà 

nước, các khoản phí, lệ phí 

được để lại theo chế độ quy 

định và các khoản thu hợp pháp 

khác theo quy định của pháp 

luật; quy định nội dung chi 

kinh phí giao thực hiện chế độ 

tự chủ. Căn cứ vào tình hình 

thực hiện nhiệm vụ được giao, 

trong phạm vi kinh phí được 

giao tự chủ, Thủ trưởng cơ 

quan thực hiện chế độ tự chủ có 

quyền quyết định bố trí số kinh 

phí được giao vào các mục chi 

cho phù hợp, được quyền điều 

chỉnh giữa các mục chi nếu xét 

N 
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thấy cần thiết để hoàn thành 

nhiệm vụ, bảo đảm tiết kiệm và 

có hiệu quả; được quyết định 

mức chi cho từng nội dung 

công việc phù hợp với đặc thù 

của cơ quan nhưng không được 

vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức chi hiện hành do cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền 

quy định... và trích lập quỹ dự 

phòng để ổn định thu nhập cho 

cán bộ, công chức (trong đó 

hướng dẫn cách tính mới, chi 

trả thu nhập tăng thêm dựa trên 

kinh phí tiết kiệm được). 

Ngoài ra, Thông tư cũng 

quy định chi tiết các trường hợp 

điều chỉnh kinh phí quản lý 

hành chính được giao thực hiện 

chế độ tự chủ; xây dựng và 

thực hiện Quy chế chi tiêu nội 

bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài 

sản công; đồng thời hướng dẫn 

về cách lập dự toán, phân bổ, 

giao dự toán, hạch toán và 

quyết toán kinh phí (trong đó 

có quy định về tạm chi thu 

nhập tăng thêm). 

Thông tư liên tịch này có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 

18/7/2014 và được áp dụng kể 

từ năm ngân sách 2014. Bãi bỏ 

các quy định tại Thông tư liên 

tịch số 03/2006/TTLT-BTC-

BNV ngày 17/01/2006 và 

Thông tư liên tịch số 

71/2007/TTLT-BTC-BNV 

ngày 26/6/2007 sửa đổi, bổ 

sung Thông tư liên tịch số 

03/2006/TTLT-BTC-BNV của 

Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ./. 

 

Quốc hội thông qua Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) 

Đỗ Văn Nhân

hiều 19/6/2014, với 

79,52% số phiếu tán 

thành, Quốc hội chính thức 

thông qua Luật hôn nhân và gia 

đình (sửa đổi) với 10 chương, 

133 điều. Từ 01/01/2015, khi 

Luật hôn nhân và gia đình (sửa 

đổi) chính thức có hiệu lực, 

quan hệ hôn nhân, gia đình sẽ 

có những quy định pháp lý điều 

chỉnh mới hoặc thay đổi khá 

lớn so với trước đây. 

Đó là việc sửa đổi, bổ sung 

“Những nguyên tắc cơ b n của 

chế độ hôn nhân và gia đình” 

(Điều 2). Bên cạnh việc tiếp tục 

khẳng định nguyên tắc hôn 

nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ 

một chồng, vợ chồng bình 

đẳng, Luật nhấn mạnh mục tiêu 

xây dựng gia đình Việt Nam 

ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Các 

thành viên gia đình có nghĩa vụ 

tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, 

C 
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giúp đỡ nhau; không phân biệt 

đối xử giữa các con. 

Sau nhiều tranh luận, các 

Đại biểu cũng thống nhất điều 

kiện kết hôn về tuổi riêng cho 

nam (đủ 20 tuổi trở lên) và nữ 

(đủ 18 tuổi trở lên) và tiếp tục 

khẳng định Nhà nước không 

thừa nhận hôn nhân giữa những 

người cùng giới tính (Điều 8). 

Luật hôn nhân và gia đình 

(sửa đổi) cũng pháp điển hóa 

việc sinh con bằng các phương 

pháp hỗ trợ sinh sản; điều kiện 

mang thai hộ vì mục đích nhân 

đạo và mang thai hộ vì mục 

đích thương mại. 

Một nội dung đáng chú ý là 

chế độ tài sản trong hôn nhân, 

Luật mới chế định và quy định 

rõ hơn vấn đề tài sản riêng, tài 

sản chung của vợ, chồng; việc 

đưa tài sản riêng vào chung; 

việc đưa tài sản chung vào kinh 

doanh, chia tài sản chung trong 

thời kỳ hôn nhân./. 

 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất 

Quỳnh Nhi

gày 15/5/2014, Chính 

phủ đã ban hành Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất. Nghị định này quy định chi 

tiết một số điều, khoản của 

Luật Đất đai về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

Theo Nghị định, đối tượng 

được bồi thường chi phí đầu tư 

vào đất còn lại khi Nhà nước 

thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh 

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng là các trường hợp 

quy định tại Điều 76 của Luật 

Đất đai. 

Điều kiện xác định chi phí 

đầu tư vào đất còn lại như sau: 

Có hồ sơ, chứng từ chứng minh 

đã đầu tư vào đất. Trường hợp 

chi phí đầu tư vào đất còn lại 

không có hồ sơ, chứng từ 

chứng minh thì UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương căn cứ vào tình hình thực 

tế tại địa phương quy định việc 

xác định chi phí đầu tư vào đất 

còn lại; Chi phí đầu tư vào đất 

không có nguồn gốc từ ngân 

sách nhà nước. 

Nghị định quy định, mức 

bồi thường nhà, công trình 

bằng tổng giá trị hiện có của 

nhà, công trình bị thiệt hại và 

khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần 

N 

http://vbpl.moj.gov.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36140&Keyword=47/2014/
http://vbpl.moj.gov.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36140&Keyword=47/2014/
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trăm theo giá trị hiện có của 

nhà, công trình đó. Đối với nhà, 

công trình xây dựng khác bị 

phá dỡ một phần mà phần còn 

lại không sử dụng được thì bồi 

thường cho toàn bộ nhà, công 

trình; trường hợp nhà, công 

trình xây dựng khác bị phá dỡ 

một phần, nhưng vẫn tồn tại và 

sử dụng được phần còn lại thì 

bồi thường phần giá trị công 

trình bị phá dỡ và chi phí để 

sửa chữa, hoàn thiện phần còn 

lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

tương đương của nhà, công 

trình bị phá dỡ. Đối với nhà, 

công trình xây dựng không đủ 

tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy 

định của Bộ quản lý chuyên 

ngành ban hành thì UBND cấp 

tỉnh quy định mức bồi thường 

cụ thể cho phù hợp với điều 

kiện thực tế địa phương. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/7/2014 

và thay thế Nghị định số 

197/2004/NĐ-CP ngày 

03/12/2004 của Chính phủ về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất./. 

 

Tổ chức đợt cao điểm năm 2014 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển 

Hoa Huệ

hằm đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến pháp 

luật về biển trong cán bộ, nhân 

dân và người Việt Nam ở nước 

ngoài; tạo sự thống nhất, đồng 

thuận xã hội đối với các chủ 

trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về biển, đảo, góp phần 

thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế biển, đảo 

và bảo vệ vững chắc chủ quyền 

biển, đảo thiêng liêng của Tổ 

quốc, ngày 07/7/2014, Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật Trung ương đã 

ban hành Công văn số 

2988/HĐPH về việc tổ chức 

đợt cao điểm năm 2014 tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

biển.  

Theo đó, Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

Trung ương của các đoàn thể, 

Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương (đặc biệt 28 tỉnh, thành 

phố ven biển) tổ chức đợt cao 

điểm tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về biển trong thời 

N 
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gian từ ngày 15/7/2014 đến 

ngày 15/10/2014. 

Nội dung phổ biến bao gồm 

các văn bản pháp luật sau đây: 

Công ước Liên Hợp Quốc về 

Luật biển năm 1982; Tuyên bố 

về ứng xử của các bên ở Biển 

Đông (DOC); Luật biển Việt 

Nam; Luật biên giới quốc gia; 

Luật an ninh quốc gia; Bộ luật 

hàng hải Việt Nam; Luật thủy 

sản; Luật dầu khí. 

Việc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về biển được thực 

hiện bằng nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng, đó là: (1) 

Tăng thời lượng, tin, bài tuyên 

truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; (2) Tổ 

chức các tọa đàm, trao đổi, sinh 

hoạt, nói chuyện chuyên đề về 

các vấn đề pháp lý liên quan 

đến biển tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, trường học, thôn, tổ dân 

phố, cụm dân cư; (3) Tổ chức 

hội diễn văn nghệ, thông tin lưu 

động có lồng ghép tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

biển, tổ chức hội thi tìm hiểu 

pháp luật về biển; (4) Xây dựng 

pano, áp phích, phát miễn phí 

các tài liệu, tờ gấp, tờ rơi tại 

các vùng ven biển, tại các điểm 

du lịch biển, các địa điểm công 

cộng; (5) Kết hợp với việc tổ 

chức các cuộc triển lãm về chủ 

đề chủ quyền biển, đảo Việt 

Nam; thông qua các cuộc giao 

lưu, kết nghĩa, tặng quà cho 

nhân dân và cán bộ, chiến sĩ 

đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ 

quyền thiêng liêng của Tổ quốc 

trên các vùng biển, ven biển./.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật tiếp công dân 

                                                                                      P.TH

hính phủ vừa ban hành 

Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tiếp 

công dân. 

Cơ quan hành chính nhà 

nước, thủ trưởng cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, người tiếp công dân; 

người khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh; cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến 

công tác tiếp công dân thuộc 

đối tượng áp dụng của Nghị 

định này. 

Theo Nghị định, người 

đứng đầu cơ quan thuộc Chính 

phủ, đơn vị sự nghiệp công lập 

C 

http://www.moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/DeCuongVanBan/View_Detail.aspx?ItemId=126
http://www.moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/DeCuongVanBan/View_Detail.aspx?ItemId=126
http://www.moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/DeCuongVanBan/View_Detail.aspx?ItemId=55
http://www.moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/DeCuongVanBan/View_Detail.aspx?ItemId=38
http://www.moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/DeCuongVanBan/View_Detail.aspx?ItemId=38
http://www.moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/DeCuongVanBan/View_Detail.aspx?ItemId=167
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lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công 

tác tiếp công dân của cơ quan, 

đơn vị mình; trực tiếp thực hiện 

việc tiếp công dân ít nhất 01 

ngày trong 01 tháng tại địa 

điểm tiếp công dân của cơ 

quan, đơn vị mình; đồng thời, 

thực hiện tiếp công dân đột 

xuất trong các trường hợp: vụ 

việc gay gắt, phức tạp, có nhiều 

người tham gia, liên quan đến 

trách nhiệm của nhiều cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, hoặc ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

còn khác nhau; vụ việc nếu 

không chỉ đạo, xem xét kịp thời 

có thể gây ra hậu quả nghiêm 

trọng hoặc có thể dẫn đến hủy 

hoại tài sản của Nhà nước, của 

tập thể, xâm hại đến tính mạng, 

tài sản của nhân dân, ảnh 

hưởng đến an ninh, chính trị, 

trật tự, an toàn xã hội. 

Cũng theo quy định tại 

Nghị định, lịch tiếp công dân 

của các cơ quan, tổ chức tham 

gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp 

công dân phải được niêm yết 

công khai. Người tiếp công dân 

có trách nhiệm tiếp công dân 

theo lịch tiếp công dân đã được 

công bố. Trường hợp tiếp công 

dân đột xuất thực hiện theo sự 

phân công của Trưởng Ban 

Tiếp công dân hoặc theo yêu 

cầu của lãnh đạo cơ quan, tổ 

chức mình. 

Ngoài ra, Nghị định cũng 

quy định cụ thể về nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của 

Ban Tiếp công dân các cấp 

Trung ương, tỉnh, huyện; quy 

chế phối hợp hoạt động tiếp 

công dân tại trụ sở tiếp công 

dân... 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/8/2014. 

Những quy định về tiếp công 

dân tại Chương V của Nghị 

định số 75/2012/NĐ-CP ngày 

03/10/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Khiếu nại và Nghị định số 

89/CP ngày 07/8/1997 của Chính 

phủ ban hành quy chế tổ chức tiếp 

công dân hết hiệu lực thi hành 

kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành./. 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Pháp luật quy 

định xử phạt như thế nào đối 

với hành vi không đội mũ bảo 

hiểm, đội mũ bảo hiểm không 

đúng quy cách khi tham gia giao 

thông bằng xe đạp máy? (Ông 
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Phạm Duy L, huyện Kon 

Plong). 

Đáp: Điểm d, điểm đ 

Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 

171/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 của Chính phủ 

Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định xử phạt 

đối với hành vi không đội mũ 

bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm 

không đúng quy cách khi 

tham gia giao thông bằng xe 

đạp máy như sau: 

Phạt tiền từ 100.000 đồng 

đến 200.000 đồng đối với 

một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 

- Người điều khiển, người 

ngồi trên xe đạp máy không 

đội “mũ bảo hiểm cho người 

đi mô tô, xe máy” hoặc đội 

“mũ bảo hiểm cho người đi 

mô tô, xe máy” không cài 

quai đúng quy cách khi tham 

gia giao thông trên đường bộ; 

- Chở người ngồi trên xe 

đạp máy không đội “mũ bảo 

hiểm cho người đi mô tô, xe 

máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm 

cho người đi mô tô, xe máy” 

không cài quai đúng quy 

cách, trừ trường hợp chở 

người bệnh đi cấp cứu, trẻ 

em dưới 06 tuổi, áp giải 

người có hành vi vi phạm pháp 

luật./. 

 

 

 

 

 

 
 

 


