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Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

góp phần giảm khiếu kiện phát sinh từ cơ sở 

Đỗ Văn Nhân 

ông tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) 

có vai trò rất quan trọng, là cầu 

nối để đưa các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước đến với mọi người 

dân, góp phần nâng cao ý thức tự 

giác chấp hành pháp luật trong 

toàn xã hội, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - 

xã hội phát triển. Do đó, công tác 

này phải mang tính thường 

xuyên, liên tục đòi hỏi phải có sự 

nỗ lực, phối hợp của tất cả các 

cấp, các ngành. 

Thời gian qua, Đảng và Nhà 

nước ta đã ban hành nhiều chủ 

trương, văn bản pháp luật, 

chương trình, kế hoạch cụ thể, 

thiết thực để triển khai PBGDPL 

cho cán bộ và Nhân dân như: 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-

12-2003 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khóa IX) về "Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác PBGDPL, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật 

cho cán bộ và Nhân dân"; Nghị 

quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 

07/12/2007 của Chính phủ về 

"Thực hiện Chỉ thị số 32"; Đề án 

212 của Chính phủ về Chương 

trình hành động quốc gia 

PBGDPL và nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật cho cán bộ, 

Nhân dân ở xã, phường, thị trấn 

từ năm 2005 đến năm 2010; đặc 

biệt, năm 2012, Quốc hội đã 

thông qua Luật PBGDPL và có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2013. 

Hàng năm, Ngành Tư pháp đã 

tích cực hướng dẫn các cấp, các 

ngành trên địa bàn tỉnh tăng 

cường và nâng cao công tác 

PBGDPL, trong đó chú trọng 

PBGDPL đến các đối tượng 

chính sách, người đồng bào dân 

tộc thiểu số ở vùng xa, vùng sâu, 

vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, 

nhận thức của một bộ phận 

người dân được nâng cao, ý thức 

chấp hành pháp luật được đảm 

bảo... góp phần quan trọng cho 

hoạt động quản lý nhà nước ở 

địa phương. 

Tuy nhiên, ở một số địa 

phương hiện nay, công tác 

PBGDPL vẫn chưa được quan 

tâm đúng mức hoặc tổ chức thực 

hiện nhưng còn mang tính hình 

thức, đối phó; một số địa phương 

còn hiện tượng giao khoán trực 

tiếp cho cán bộ làm công tác 

PBGDPL. Với khối lượng văn 

bản luật được ban hành ngày 

càng nhiều nên người dân không 

có điều kiện hoặc rất khó tiếp 

C 
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cận, đặc biệt là người dân ở các 

khu vực miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, do đó tình trạng vi 

phạm pháp luật vẫn còn phổ 

biến. Bên cạnh đó, tình trạng 

thiếu hiểu biết pháp luật cũng là 

nguyên nhân căn bản của tình 

trạng khiếu kiện phát sinh, kéo 

dài, phức tạp, ảnh hưởng đến an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, đặc biệt là sự phát triển kinh 

tế - xã hội của các địa phương.  

Để khắc phục tình trạng trên, 

các địa phương cần phải xác 

định công tác PBGDPL là nhiệm 

vụ trọng tâm, được ưu tiên thực 

hiện nhằm nâng cao nhận thức 

cho Nhân dân, tạo động lực cho 

phát triển kinh tế, ổn định xã hội. 

Để thực hiện tốt công tác này 

cần chú trọng các giải pháp sau: 

Một là, cần phát huy tốt vai 

trò của cấp ủy Đảng, chính 

quyền, đặc biệt là người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền đối với 

công tác PBGDPL. Đây là giải 

pháp có ý nghĩa quan trọng, do 

vậy phải có sự quan tâm, chỉ đạo 

từ khâu xây dựng kế hoạch đến 

khâu tổ chức thực hiện để đưa 

công tác PBGDPL đi vào nề nếp. 

Hai là, các địa phương cần có 

một khoản kinh phí phù hợp để 

hỗ trợ cho các hoạt động 

PBGDPL để đảm bảo cho các 

hoạt động này đạt hiệu quả cao; 

cần tranh thủ sự hỗ trợ về kinh 

phí của các tổ chức, cá nhân quan 

tâm đến các hoạt động PBGDPL. 

Tập trung thực hiện tốt công tác 

sơ, tổng kết để đánh giá lại những 

việc đã làm được, chưa làm được, 

đề ra phương hướng, giải pháp và 

xác định nội dung phổ biến cho 

những năm tiếp theo. Bên cạnh 

đó, kịp thời khen thưởng những 

tổ chức, cá nhân làm tốt công tác 

PBGDPL; phê bình, nhắc nhở 

những tổ chức, cá nhân thực hiện 

chưa nghiêm; kịp thời thay thế 

những cán bộ còn hạn chế về 

năng lực, trình độ chuyên môn 

hoặc không nhiệt tình trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

Ba là, tổ chức các hoạt động 

PBGDPL cho từng đối tượng cụ 

thể bằng nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú, kết hợp nhiều 

loại hình phổ biến như: Tổ chức 

hội nghị, sân khấu hóa, thi viết, 

phát tờ rơi, phổ biến trên loa, 

tuyên truyền lưu động xuống tại 

các thôn, xóm...; thực hiện tốt 

công tác hòa giải các tranh chấp 

nhỏ ngay tại cơ sở. 

Bốn là, nâng cao trình độ, 

năng lực cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác PBGDPL, đặc biệt là kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng 

PBGDPL, nhất là đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật. Khuyến 

khích các tuyên truyền viên pháp 

luật tự nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ; tăng cường ứng 
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dụng công nghệ thông tin vào 

phục vụ cho công tác PBGDPL. 

Năm là, biên tập nội dung 

PBGDPL ngắn gọn, súc tích, dễ 

hiểu, dễ nhớ, cô đọng những nội 

dung hết sức cần thiết có liên 

quan trực tiếp đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của người dân. 

Ngôn từ diễn đạt phải dễ nghe, 

thu hút bằng những mẩu chuyện, 

tình huống cụ thể để người dân 

tiếp thu một cách nhanh nhất. 

Đặc biệt, sau buổi PBGDPL thì 

phải hướng dẫn người dân phải 

làm gì, không được làm gì... để 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình. Đồng thời, người dân 

phải phổ biến lại những nội dung 

vừa nghe cho người thân trong 

gia đình và xung quanh cùng 

thực hiện. 

Có như vậy công tác 

PBGDPL ở cơ sở mới phát huy 

hiệu quả, nâng cao nhận thức, ý 

thức chấp hành pháp luật của 

người dân, góp phần giảm khiếu 

kiện phát sinh từ cơ sở./. 

 

Cần mạnh tay với tội phạm đường phố 

Vĩnh Linh

ình trạng cướp giật, bảo 

kê đường phố, cưỡng 

đoạt tài sản hay gài bẫy để ăn vạ 

người đi đường… nói chung là 

tội phạm đường phố đang có 

chiều hướng gia tăng hết sức 

nghiêm trọng. Đây là nguyên 

nhân gây mất an ninh trật tự xã 

hội, đe dọa cuộc sống bình yên 

của người dân, cản trở sự phát 

triển kinh tế - xã hội của đất 

nước thời gian gần đây. 

Tội phạm đường phố gia tăng 

chủ yếu là do một bộ phận thanh 

thiếu niên lười lao động, ăn chơi 

lêu lổng nhưng lại muốn có tiền 

ăn chơi, cờ bạc, nghiện hút… 

gây ra. Tuy nhiên, một phần 

cũng do cơ quan chức năng chưa 

mạnh tay truy quét, trừng trị 

thích đáng những đối tượng này. 

Thông thường trong các đợt cao 

điểm ra quân phòng, chống tội 

phạm cơ quan chức năng tiến 

hành truy quét, xử lý một số đối 

tượng nhưng sau một thời gian 

thì "đâu lại vào đấy".  

Có thể nói, tội phạm đường 

phố hiện nay rất nguy hiểm, 

manh động và lại thường tổ chức 

theo băng nhóm sẵn sàng chống 

trả lại lực lượng thực thi pháp 

luật, những người truy bắt và trả 

thù với các thủ đoạn độc ác, tàn 

bạo đối với người dân. 

Do đó, mạnh tay xử lý, trấn 

áp đối với loại tội phạm này là 

rất cần thiết, cấp bách. Việc xử 

lý tội phạm đường phố không 

quá khó so với các loại tội phạm 

T 
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khác do chúng thường thực hiện 

hành vi phạm tội công khai, 

ngang nhiên giữa ban ngày, nơi 

đông người.  

Khó khăn ban đầu trong việc 

truy đuổi các đối tượng này là  

khi chúng đang thực hiện hành vi 

phạm tội, tuy nhiên nếu quyết 

liệt, điều tra, truy bắt đến cùng 

thì các đối tượng này cũng khó 

thoát khỏi vòng pháp luật.  

Theo chúng tôi, cơ quan chức 

năng bên cạnh xử lý mạnh tay, 

triệt để đối với các loại đối tượng 

hình sự nguy hiểm, manh động 

này cũng cần nâng cao ý thức 

của người dân trong việc đấu 

tranh, phòng chống đối với tội 

phạm đường phố.  

Điều này góp phần mang lại 

bình yên cho Nhân dân, ngăn 

chặn phòng ngừa tình trạng tội 

phạm đường phố gia tăng đáng 

lo ngại hiện nay. Đồng thời, làm 

cho người dân tin tưởng vào 

quyết tâm của lực lượng chức 

năng và tích cực tham gia đấu 

tranh, tố giác tội phạm./. 

 

Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 26/6/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1611/UBND-KGVX về việc 

tăng cường công tác chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ trẻ em trên 

địa bàn tỉnh. 

Tại Văn bản này, UBND tỉnh 

yêu cầu UBND các huyện, thành 

phố đẩy mạnh triển khai thực 

hiện phong trào "Toàn dân chăm 

sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em". 

Xây dựng và duy trì các mô hình 

quần chúng tự quản về trật tự an 

toàn xã hội và phòng, chống tai 

nạn thương tích ở trẻ em. Đưa 

các chỉ tiêu về chăm sóc, bảo vệ 

trẻ em vào kế hoạch hằng năm 

của địa phương, xem đây là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

là chỉ tiêu đánh giá và phân loại 

đối với các tập thể và cá nhân. 

Xây dựng môi trường sống an 

toàn, thân thiện, lành mạnh cho 

mọi trẻ em; triển khai tích cực và 

hiệu quả biện pháp phòng, chống 

xâm hại trẻ em, đuối nước, tai 

nạn giao thông ở trẻ em (nhất là 

vào lúc cao điểm đưa, đón trẻ em 

ở các địa điểm gần trường học), 

nạn buôn bán trẻ em; can thiệp 

kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm 

hại tình dục trẻ em.  

Đồng thời, nâng cao chất 

lượng cuộc sống tinh thần cho trẻ 

em, hàng năm tổ chức các hoạt 

động thiết thực nhân tháng hành 

động vì trẻ em, ngày Quốc tế 

thiếu nhi (01-6); Ngày gia đình 

N 
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Việt Nam (28-6), Tết Trung thu... 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở 

giáo dục, nhà trường trên địa bàn 

quản lý thực hiện đồng bộ các 

biện pháp bảo vệ trẻ em trong nhà 

trường. Rà soát các tiêu chuẩn 

trường học bảo đảm môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực, xâm 

hại trẻ em; đặc biệt về đạo đức 

nghề nghiệp trong các cơ sở giáo 

dục, nhất là các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập, tư thục trên 

địa bàn quản lý. Thực hiện tốt 

công tác giáo dục kiến thức, kỹ 

năng bảo vệ trẻ em và giúp trẻ em 

tự bảo vệ, nhất là về phòng ngừa 

xâm hại tình dục và bạo lực đối 

với trẻ em. Chú trọng triển khai 

các biện pháp phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các hành vi xâm hại trẻ em; thành 

lập đường dây nóng để người dân 

kịp thời thông báo, tố giác nguy 

cơ, hành vi xâm hại trẻ em./.  

 

Quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ 

gày 21/6/2019, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 10/2019/QĐ-UBND quy 

định về quản lý, xây dựng, sử 

dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa 

táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Trong đó, nguyên tắc xây dựng, 

quản lý, sử dụng nghĩa trang và 

cơ sở hỏa táng được quy định 

như sau: 

- Khi lựa chọn địa điểm nghĩa 

trang và cơ sở hỏa táng phải 

nghiên cứu khả năng phục vụ 

cho liên vùng, liên đô thị; 

- Nghĩa trang xây dựng mới 

phải bố trí nằm ngoài đô thị, phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

phù hợp với phát triển đô thị 

hoặc khu dân cư nông thôn, 

không ảnh hưởng đến môi 

trường dân cư xung quanh, 

không ảnh hưởng đến nguồn 

nước cấp cho sinh hoạt; nghĩa 

trang và cơ sở hỏa táng phải đặt 

ở cuối hướng gió chủ đạo so với 

khu dân cư; 

- Việc táng phải phù hợp với 

tín ngưỡng, phong tục, tập quán, 

truyền thống văn hóa của địa 

phương, đảm bảo nếp sống văn 

minh, hiện đại; 

- Việc quản lý đất nghĩa trang, 

cơ sở hỏa táng phải tuân thủ theo 

pháp luật về đất đai, tiết kiệm và 

hiệu quả; bảo đảm an toàn, an 

ninh và vệ sinh môi trường; 

- Các nguyên tắc khác thực 

hiện theo Nghị định số 

23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 

của Chính phủ về xây dựng, 

N 
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quản lý, sử dụng nghĩa trang và 

cơ sở hỏa táng và các quy định 

pháp luật hiện hành khác. 

Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày 30/6/2019, thay thế 

Quyết định số 59/2009/QĐ-

UBND ngày 16/11/2009 của 

UBND tỉnh về việc giao nhiệm 

vụ và phân cấp quản lý nghĩa 

trang và Điều 7 Quyết định số 

10/2015/QĐ-UBND ngày 

31/3/2015 của UBND tỉnh 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./. 

 

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi 

gày 26/6/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 1598/KH-UBND hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2019 trên địa bàn tỉnh.  

Tại Kế hoạch này nêu rõ, căn 

cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm 

vụ chính trị, các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật cần 

chú trọng vào các nội dung sau: 

Tập trung quán triệt, phổ biến 

nội dung chính sách, quy định 

mới, nhất là nội dung các luật 

được Quốc hội thông qua trong 

năm 2019; tập trung phổ biến, 

quán triệt các lĩnh vực pháp luật 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, 

quyền và lợi ích hợp pháp của 

người dân, doanh nghiệp; lao 

động, bảo vệ môi trường, bảo 

đảm vệ sinh, an ninh, an toàn 

trường học; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố 

cáo; phòng, chống xâm hại phụ 

nữ và trẻ em, bạo lực học đường, 

bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ 

nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm 

trật tự đô thị, an toàn giao thông, 

an toàn thực phẩm và các vấn đề 

khác của xã hội được dư luận 

quan tâm hoặc cần định hướng 

dư luận xã hội…; Phổ biến, 

thông tin về cải cách hành chính; 

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân 

thủ và chấp hành pháp luật; 

tuyên truyền gương người tốt, 

việc tốt, điển hình tiên tiến trong 

xây dựng, thực hiện và bảo vệ 

pháp luật; các mô hình hay, cách 

làm hiệu quả trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; phê 

phán, đấu tranh với hành vi vi 

phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn 

xã hội; nâng cao ý thức trách 

nhiệm của cán bộ, công chức, 

N 
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viên chức, người lao động và 

Nhân dân trong chủ động tìm 

hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục 

đổi mới nội dung, hình thức, 

nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật... 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương chủ động lựa chọn hình 

thức hưởng ứng Ngày Pháp luật 

phù hợp, thiết thực, hiệu quả, 

gắn với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị được giao và điều kiện 

thực tiễn; chú trọng đổi mới, đa 

dạng các hình thức hưởng ứng 

một cách linh hoạt, tiết kiệm và 

có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin, tăng cường xã hội hóa trong 

thực hiện. Đồng thời, căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

lĩnh vực được giao quản lý và 

tình hình thực tế, chủ động lựa 

chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ 

biến về Ngày Pháp luật năm 

2019 (có thể tham khảo và sử 

dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư 

pháp cung cấp tại chuyên mục 

"Hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam" trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Tư pháp và trên 

Trang Thông tin điện tử của Sở 

Tư pháp tỉnh từ ngày 30/8/2019). 

Về thời gian thực hiện, các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật cần tổ chức thường xuyên, 

liên tục trong cả năm, đặc biệt 

trong tháng cao điểm bắt đầu từ 

ngày 10/10/2019 đến ngày 

10/11/2019./. 
 

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền 

về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

N.Q

gày 17/6/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 1517/KH-UBND triển khai 

thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, 

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh. 

Mục đích Kế hoạch đề ra là 

nhằm đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của các tầng lớp Nhân dân 

về quan điểm, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về dân tộc, tín 

ngưỡng, những giá trị truyền 

thống lịch sử, văn hóa của tôn 

giáo đối với đời sống xã hội; 

phát huy sức mạnh của khối đại 

đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn 

giáo trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh 

phản bác lại các quan điểm sai 

trái, nhận thức lệch lạc, tư tưởng 

lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo 

gây mất đoàn kết dân tộc, tôn 

giáo, làm ảnh hưởng xấu đến trật 

tự an toàn xã hội và đời sống 

N 
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Nhân dân. Giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh, đất nước, con người 

Việt Nam nói chung và tỉnh Kon 

Tum nói riêng đến với cộng 

đồng thế giới. 

Nội dung thực hiện bao gồm: 

(1) Bồi dưỡng, tập huấn kiến 

thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông 

tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn 

giáo; (2) Xây dựng chủ đề, biên 

soạn tài liệu phục vụ hoạt động 

thông tin, tuyên truyền về dân 

tộc, tôn giáo; (3) Hướng dẫn 

tuyên truyền về dân tộc, truyền 

thống lịch sử dân tộc Việt Nam; 

các giá trị của tín ngưỡng, tôn 

giáo trong đời sống xã hội; tăng 

cường khối đại đoàn kết dân tộc, 

đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phòng, chống thiên tai 

đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng 

mùa mưa bão năm 2019 

Kim Ngân 

gày 27/6/2019, Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 1616/UBND-

NNTN về việc triển khai Công 

văn số 1416/BXD-GĐ ngày 

19/6/2019 của Bộ Xây dựng về 

việc phòng, chống thiên tai đảm 

bảo an toàn cho người, nhà ở và 

công trình xây dựng mùa mưa 

bão năm 2019.  

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

đề nghị UBND các huyện, thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ: 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ 

biến và yêu cầu người dân thực 

hiện các biện pháp phòng chống 

thiên tai ở địa phương theo 04 tài 

liệu hướng dẫn đã được đăng tải 

trên trang Thông tin điện tử của 

Bộ Xây dựng gồm: Hướng dẫn 

nhà an toàn phòng, chống bão lũ; 

hướng dẫn phân loại nhà an toàn; 

khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho 

nhà và công trình; quy trình kiểm 

định các công trình ăng ten thu 

phát sóng viễn thông, truyền 

thanh truyền hình; 

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ 

sung các giải pháp ứng phó với 

thiên tai và biến đổi khí hậu vào 

quy hoạch đô thị, khu dân cư phù 

hợp với đặc điểm địa hình, khí 

hậu và những khu vực thường 

xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên 

tai như lũ ống, lũ quét, ngập lụt, 

sạt lở đất; xác định mức độ ảnh 

hưởng với các tần suất mưa lũ 

xảy ra ở từng khu vực trên địa 

bàn để lựa chọn địa điểm tái định 

cư đảm bảo an toàn cho người 

dân; cảnh báo và chủ động di dời 

Nhân dân đến nơi an toàn ở các 

khu vực có nguy cơ ngập lụt, các 

khu vực dân cư sinh sống tại 

vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở 

N 
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đất, lũ ống, lũ quét, các khu vực 

thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa. 

Từng bước di dời dân cư đến khu 

vực an toàn theo quy hoạch; 

- Kiểm tra hệ thống tiêu thoát 

nước của khu vực đô thị nhằm 

đảm bảo việc chống ngập úng đô 

thị; kiểm tra các biện pháp đảm 

bảo an toàn cho công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật trong đô thị, kiểm 

soát quy trình cắt tỉa cây xanh đô 

thị đảm bảo an toàn trong mùa 

mưa bão, đảm bảo an toàn điện, 

cung cấp nước sạch cho các 

vùng bị úng ngập; 

- Đề nghị người dân thực hiện 

gia cố, giằng chống đảm bảo an 

toàn nhà ở trước mùa mưa bão; 

các công trình sử dụng mái tôn, 

mái fibro xi măng, trần nhựa, 

cửa kính, công trình gắn panô, 

biển quảng cáo, bồn chứa nước 

trên cao phải được kiểm tra, rà 

soát và có biện pháp sửa chữa, 

gia cường; các công trình xây 

dựng tại các khu vực có nguy cơ 

sạt lở đất như bờ sông, bờ suối, 

lũ ống, lũ quét phải có đánh giá, 

cảnh báo cho Nhân dân và có kế 

hoạch từng bước sơ tán đến địa 

điểm có công trình xây dựng an 

toàn khi cần thiết; 

- Có biện pháp đảm bảo an 

toàn cho người, thiết bị, công 

trình đang thi công và các công 

trình lân cận; đặc biệt công tác 

đảm bảo an toàn đối với cần trục 

tháp, máy vận thăng và các thiết 

bị trên cao trong mùa mưa bão; 

rà soát, kiểm tra, kiểm định an 

toàn hồ đập trước mùa mưa bão; 

kiểm tra quy trình vận hành hồ 

đập nhằm đảm bảo an toàn cho 

lưu vực hạ du./. 

 

Chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" 

trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 

Lam Hồng 

gày 25/6/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1585/UBND-NCXDPL về 

việc triển khai Đề án "Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trên 

địa bàn tỉnh trong năm 2019. 

Tại Văn bản này, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các 

huyện, thành phố tiến hành rà 

soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa 

giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải 

viên; vận động, thuyết phục đội 

ngũ luật sư, luật gia, người đang 

và đã từng là Thẩm phán, Kiểm 

sát viên, Điều tra viên, Chấp hành 

viên, Thẩm tra viên trong cơ quan 

tiến hành tố tụng, cán bộ, công 

N 
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chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, 

đang thường trú ở cơ sở tham gia 

làm hòa giải viên ở cơ sở. Tiến 

hành bầu bổ sung, thay thế hòa 

giải viên đối với những tổ hòa 

giải còn thiếu hòa giải viên hoặc 

có hòa giải viên hoạt động mang 

tính hình thức, hiệu quả chưa cao; 

bảo đảm các tổ hòa giải đủ số 

lượng, thành phần, tiêu chuẩn, 

đáp ứng nhu cầu của công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

Đồng thời, tổ chức xây dựng 

đội ngũ tập huấn viên cấp huyện 

theo hướng dẫn của Sở Tư pháp; 

cân đối nguồn lực, bố trí bổ sung 

kinh phí cho việc triển khai thực 

hiện Đề án tại địa phương trong 

năm 2019; báo cáo kết quả thực 

hiện Đề án theo quy định./. 

 

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh

gày 18/6/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 1526/KH-UBND triển khai 

thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Văn hóa 

công vụ trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung văn hóa công vụ 

bao gồm: Tinh thần, thái độ làm 

việc của cán bộ, công chức, viên 

chức; Chuẩn mực giao tiếp, ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên 

chức; Chuẩn mực về đạo đức, lối 

sống của cán bộ, công chức, viên 

chức; Trang phục của cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Giải pháp thực hiện đó là: (1) 

Hoàn thiện quy định về văn hóa 

công vụ: Nghiên cứu, sửa đổi các 

quy định, nội quy, quy chế làm 

việc của cơ quan, tổ chức nhằm 

tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một 

cách căn cơ, bài bản những vi 

phạm về văn hóa công vụ; (2) 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức, tăng cường bồi 

dưỡng cho cán bộ, công chức, 

viên chức về văn hóa công vụ: 

Tuyên truyền, phổ biến các nội 

dung của văn hóa công vụ cho 

cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động nhằm nâng cao 

nhận thức về tinh thần, thái độ 

làm việc, các chuẩn mực giao 

tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, 

góp phần tạo chuyển biến mạnh 

mẽ trong tổ chức triển khai thực 

hiện. Tổ chức bồi dưỡng về văn 

hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; (3) Tổ 

chức thực hiện các quy định về 

văn hóa công vụ góp phần tăng 

cường kỷ luật kỷ cương hành 

chính, nâng cao hiệu lực hiệu 

quả của nền công vụ: Triển khai 

đồng bộ các quy định về văn hóa 

công vụ trong tất cả các sở, ban 

N 
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ngành cấp tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố. Ứng dụng 

rộng rãi công nghệ thông tin 

trong hoạt động nội bộ, hướng 

tới nâng cao năng suất lao động, 

giảm hội họp, giấy tờ hành chính 

và chế độ báo cáo, tạo nền tảng 

phát triển Chính quyền điện tử. 

Cung cấp thông tin, dịch vụ công 

trực tuyến mức độ cao trên diện 

rộng cho người dân và doanh 

nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ 

tục hành chính tại trụ sở nhằm 

làm cho hoạt động của cơ quan, 

tổ chức được minh bạch hơn, 

phục vụ người dân và doanh 

nghiệp tốt hơn. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

văn hóa công vụ theo chương 

trình, kế hoạch hằng năm của 

tỉnh và các đơn vị, địa phương. 

Kiên quyết xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ 

"tham nhũng vặt", biểu hiện 

nhũng nhiễu phiền hà trong giải 

quyết công việc đối với người 

dân và doanh nghiệp; xử lý 

nghiêm việc chậm trễ trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao.../. 

 

Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng 

bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030 

trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi 

gày 24/6/2019, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 633/QĐ-UBND về Kế 

hoạch thực hiện Đề án bảo vệ, 

khôi phục và phát triển rừng bền 

vững vùng Tây nguyên giai đoạn 

2016 - 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, giải pháp thực hiện 

được đề ra trong giai đoạn 2016 - 

2020, tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả các cơ chế, chính sách hiện 

hành; giai đoạn 2021 - 2030, 

nghiên cứu, xây dựng cơ chế, 

chính sách lâm nghiệp đặc thù 

phù hợp với tỉnh Kon Tum theo 

hướng khuyến khích hình thành 

hệ thống quản lý rừng cộng 

đồng, trên cơ sở giao rừng cho 

hộ gia đình, nhóm hộ, thôn làng; 

sử dụng hợp lý một phần đất lâm 

nghiệp không có rừng để bố trí 

đất sản xuất cho người dân, góp 

phần ổn định đời sống gắn với 

bảo vệ, phát triển rừng lâu dài; 

xã hội hóa đầu tư hình thành 

vùng lâm sản ngoài gỗ (sâm 

Ngọc Linh, Song Mây...).  

Đồng thời, tăng cường công 

tác đấu tranh, ngăn ngừa, xử lý 

các hành vi vi phạm Luật Lâm 

nghiệp; tổ chức phối hợp bảo vệ, 

phòng cháy chữa cháy rừng giữa 

các lực lượng Kiểm lâm, Công 

an, Quân đội và các tổ chức 

chính trị, xã hội. Tăng cường 

kiểm tra và thanh tra việc chuyển 

N 
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mục đích sử dụng rừng và đất có 

rừng tự nhiên sang mục đích 

khác. Tăng cường sự phối hợp 

đồng bộ, nâng cao vai trò trách 

nhiệm của lực lượng vũ trang 

trong quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng, nhất là đối với lực 

lượng Kiểm lâm, Công an, Quân 

đội. Chủ động thành lập các 

chốt, trạm liên ngành để tăng 

cường khả năng kiểm tra, kiểm 

soát và điều động tăng cường các 

Đội kiểm lâm cơ động để hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ. Kiểm điểm 

và xử lý trách nhiệm đối với các 

tập thể, cá nhân thiếu trách 

nhiệm để rừng bị phá trái phép, 

không phát hiện ngăn chặn xử lý 

kịp thời... 

Thường xuyên tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về giá trị kinh tế, xã 

hội, môi trường, an ninh quốc 

phòng của rừng; nâng cao ý thức, 

trách nhiệm về bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng. Vận 

động các hộ gia đình sống trong 

và gần rừng ký cam kết bảo vệ 

rừng; xây dựng và thực hiện các 

quy ước bảo vệ rừng; tăng cường 

hoạt động khuyến lâm, xây dựng 

các mô hình lâm nghiệp chất 

lượng cao, khuyến khích phát 

triển nông lâm kết hợp, canh tác 

hiệu quả bền vững. Tăng cường 

đào tạo nghiệp vụ chuyên môn 

cho đội ngũ trực tiếp bảo vệ 

rừng; ứng dụng khoa học công 

nghệ và những sáng kiến kinh 

nghiệm trong quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng.../. 

 

Thêm trường hợp đặc biệt thanh toán trực tiếp 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

P.T 

ây là nội dung đáng chú 

ý nêu tại Thông tư số 

09/2019/TT-BYT ngày 

10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế hướng dẫn thẩm định điều 

kiện ký hợp đồng khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế 

(BHYT) ban đầu, chuyển thực 

hiện dịch vụ cận lâm sàng và 

một số trường hợp thanh toán 

trực tiếp chi phí trong khám 

bệnh, chữa bệnh BHYT.  

Theo đó, ngoài các trường 

hợp thanh toán trực tiếp chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 

31 Luật BHYT được sửa đổi, bổ 

sung theo quy định của Luật số 

46/2014/QH13, người có thẻ 

BHYT được thanh toán trực tiếp 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

trong các trường hợp sau đây: 

- Người bệnh có thời gian 

tham gia BHYT 05 năm liên 

Đ 
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tục trở lên và có số tiền cùng chi 

trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

trong năm lớn hơn 06 tháng 

lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi 

khám bệnh, chữa bệnh không 

đúng tuyến) nhưng chưa được 

thanh toán số tiền cùng chi trả 

lớn hơn 06 tháng lương cơ sở; 

- Trường hợp dữ liệu thẻ 

BHYT không được cung cấp 

hoặc cung cấp không chính xác 

về thông tin thẻ BHYT; 

- Trường hợp người bệnh 

không xuất trình được thẻ BHYT 

trước khi ra viện, chuyển viện 

trong ngày do tình trạng cấp cứu, 

mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị 

mất thẻ nhưng chưa được cấp lại. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/8/2019./. 
 

Không sửa chữa ngày, tháng, năm sinh 

của công chức là Đảng viên 

N.Q

ây là nội dung được quy 

định tại Thông tư số 

06/2019/TT-BNV ngày 

01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

11/2012/TT-BNV ngày 

17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định về chế độ báo 

cáo thống kê và quản lý hồ sơ 

công chức. 

Theo đó, việc sửa chữa thông 

tin trong hồ sơ công chức được 

quy định như sau: 

- Đối với trường hợp thông 

tin trong các hồ sơ lý lịch cán bộ, 

công chức, giấy khai sinh, sổ bảo 

hiểm xã hội... không thống nhất 

thì việc hoàn thiện, bổ sung và 

thống nhất các thành phần hồ sơ 

khác theo giấy khai sinh. Nếu 

không có giấy khai sinh thì căn 

cứ vào quyển Lý lịch cán bộ, 

công chức lập khi tuyển dụng lần 

đầu vào cơ quan, tổ chức, đơn vị 

của Nhà nước. 

- Không thực hiện việc sửa 

chữa, điều chỉnh ngày, tháng, 

năm sinh trong hồ sơ đối với 

công chức là Đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam mà thống 

nhất xác định ngày, tháng, năm 

sinh (tuổi) của công chức theo 

tuổi khai trong hồ sơ lý lịch 

Đảng viên (hồ sơ gốc) khi được 

kết nạp vào Đảng. 

- Việc sửa chữa các thông tin 

trong hồ sơ công chức phải được 

người đứng đầu cơ quan quản lý 

công chức quyết định bằng văn 

bản, sau khi có bản kết luận điều 

tra, xác minh của cơ quan sử 

dụng công chức. 

Đ 
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Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 15/7/2019, bãi bỏ quy định 

tại Khoản 4, 5, 6 Điều 11 Thông 

tư số 11/2012/TT-BNV ngày 

17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ./. 
 

Hồ sơ viên chức tuyển dụng lần đầu 

Hải Hà

ây là một trong những 

nội dung nổi bật được 

điều chỉnh tại Thông tư số 

07/2019/TT-BNV ngày 

01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ viên 

chức, cụ thể: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày có quyết định tuyển dụng, 

đơn vị sử dụng viên chức có 

trách nhiệm hướng dẫn viên 

chức kê khai, kiểm tra, xác minh 

các thông tin do viên chức tự kê 

khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển 

dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do 

cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Người đứng đầu đơn vị sử dụng 

viên chức xác nhận, đóng dấu và 

nộp cho cơ quan quản lý hồ sơ 

viên chức để đưa vào hồ sơ quản 

lý. Hồ sơ này là hồ sơ gốc của 

viên chức. 

Hồ sơ gốc bao gồm các thành 

phần sau đây: 

- Quyển "Lý lịch viên chức" 

theo mẫu HS01-VC/BNV ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Quyển "Lý lịch viên chức" phản 

ánh toàn diện về bản thân, các 

mối quan hệ gia đình, xã hội của 

viên chức. Quyển "Lý lịch viên 

chức" do viên chức tự kê khai và 

được đơn vị sử dụng viên chức 

kiểm tra, xác minh và xác nhận; 

- "Sơ yếu lý lịch viên chức" 

theo mẫu HS02-VC/BNV ban 

hành kèm theo Thông tư này. Sơ 

yếu lý lịch là tài liệu quan trọng 

phản ánh tóm tắt thông tin về bản 

thân, mối quan hệ gia đình và xã 

hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch 

do viên chức tự kê khai hoặc do 

người có trách nhiệm ghi từ 

quyển "Lý lịch viên chức" và các 

tài liệu bổ sung khác của viên 

chức. Sơ yếu lý lịch viên chức 

được đơn vị sử dụng viên chức 

kiểm tra, xác minh và xác nhận; 

- Bản sao giấy khai sinh có 

công chứng của cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

- Phiếu lý lịch tư pháp của cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe 

do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên 

cấp còn giá trị sử dụng theo quy 

định của pháp luật; 

- Bản sao có công chứng các 

loại giấy tờ có liên quan đến 

Đ 
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trình độ đào tạo, bồi dưỡng của 

viên chức như: Bảng điểm, văn 

bằng, chứng chỉ về trình độ đào 

tạo chuyên môn, lý luận chính 

trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng 

nghiệp vụ do cơ quan có thẩm 

quyền cấp. Trường hợp các văn 

bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở 

đào tạo nước ngoài cấp ngoài 

lãnh thổ Việt Nam thì phải 

được cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo công nhận; 

- Bản sao các quyết định tuyển 

dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận 

viên chức có công chứng của cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

Trường hợp phát hiện có dấu 

hiệu sai phạm, nhầm lẫn về 

thông tin trong hồ sơ gốc của 

viên chức thì đơn vị sự nghiệp 

công lập giải quyết theo thẩm 

quyền hoặc báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/7/2019./. 

 

Cán bộ, công chức, viên chức không được kén chọn vị trí công tác 

Lam Hồng

ây là nội dung đáng chú 

ý được nêu tại Quyết 

định số 733/QĐ-TTg ngày 

14/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch 

tổ chức thực hiện Phong trào thi 

đua "Cán bộ, công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở" giai đoạn 2019 - 2025. 

Để thực hiện có hiệu quả 

Phong trào này, trong công việc, 

mỗi cán bộ, công chức, viên 

chức không được kén chọn vị trí 

công tác, chọn việc dễ, bỏ việc 

khó mà luôn sẵn sàng nhận và nỗ 

lực hoàn thành mọi nhiệm vụ 

được phân công. Bên cạnh đó, có 

tinh thần cầu thị, lắng nghe; luôn 

tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, 

nghiêm túc, trách nhiệm trong 

công việc; có tính thần đấu tranh 

tránh hiện tượng trung bình chủ 

nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, 

kém hiệu quả. Đặc biệt, không 

gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, 

kéo dài thời gian xử lý công việc 

của cơ quan, tổ chức và người 

dân hay thờ ơ, vô cảm, thiếu 

trách nhiệm trước những khó 

khăn, bức xúc của người dân. 

Riêng các cán bộ, công chức, 

viên chức giữ vị trí lãnh đạo, 

quản lý thì phải công tâm, khách 

quan trong sử dụng, đánh giá cán 

bộ thuộc quyền quản lý; không 

lợi dụng chức vụ của mình để bổ 

nhiệm người thân, người quen; 

chủ động xin thôi giữ chức vụ 

Đ 
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khi nhận thấy bản thân còn hạn 

chế về năng lực và uy tín hoặc để 

xảy ra hậu quả nghiêm trọng 

trong nhiệm vụ được giao… 

Quyết định này có hiệu lực từ 

ngày ký./. 

 

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán 

T.H 

gày 17/6/2019, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư số 36/2019/TT-BTC về 

hướng dẫn hoạt động kinh doanh 

xổ số tự chọn số điện toán. 

Theo đó, về đối tượng tham 

gia dự thưởng, Thông tư quy 

định như sau: 

1. Đối tượng tham gia dự 

thưởng xổ số tự chọn số điện 

toán phải đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện quy định sau: Là công 

dân Việt Nam ở trong nước hoặc 

người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài nhập cảnh hợp pháp vào 

Việt Nam hoặc người nước 

ngoài nhập cảnh hợp pháp vào 

Việt Nam; là người từ đủ 18 tuổi 

trở lên; là người có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, trừ 

trường hợp điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên có quy 

định khác. 

2. Quyền hạn của người tham 

gia dự thưởng: Được công ty xổ 

số điện toán trả thưởng đầy đủ 

khi trúng thưởng theo quy định 

tại Thể lệ tham gia dự thưởng; 

được yêu cầu công ty xổ số điện 

toán giữ bí mật về thông tin 

trúng thưởng và nhận thưởng; 

được hưởng các quyền lợi hợp 

pháp khác theo quy định tại Thể 

lệ tham gia dự thưởng. 

3. Trách nhiệm của người tham 

gia dự thưởng: Tuân thủ Thể lệ 

tham gia dự thưởng và các quy 

định có liên quan tại Thông tư 

này; khi trúng thưởng người tham 

gia dự thưởng phải xuất trình vé 

xổ số trúng thưởng và các giấy tờ 

chứng minh thuộc đối tượng tham 

gia dự thưởng theo quy định để 

làm thủ tục lĩnh thưởng; thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy 

định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Thông tư còn 

điều chỉnh các nội dung khác, 

như: Phát hành và phân phối vé 

xổ số tự chọn số điện toán; tổ 

chức mở thưởng và giám sát mở 

thưởng; trả thưởng và quản lý vé 

trúng thưởng... 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/8/2019; thay 

thế Thông tư số 136/2013/TT-

BTC ngày 03/10/2013 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn hoạt động kinh 

doanh xổ số tự chọn số điện toán./.

N 
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Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan 

Công an nhân dân chuyển ngành 

Lệ Quỳnh 

ây là nội dung được quy 

định tại Nghị định số 

49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành một số 

điều của Luật Công an nhân dân. 

Theo đó, Nghị định này quy 

định sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển 

ngành sang làm việc trong biên 

chế tại các cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị và tổ chức 

chính trị - xã hội hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước được hưởng 

các chế độ sau: 

1. Được ưu tiên bố trí việc làm 

phù hợp với ngành nghề chuyên 

môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; được 

đào tạo, bồi dưỡng về chuyên 

môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp 

với công việc đảm nhận; 

2. Được miễn thi tuyển nếu 

chuyển ngành về cơ quan cũ hoặc 

chuyển ngành theo yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

3. Được xếp và hưởng lương 

theo công việc mới, chức vụ mới kể 

từ ngày có quyết định chuyển ngành; 

4. Được hưởng trợ cấp một 

lần của thời gian tăng thêm do 

quy đổi theo quy định; 

5. Trường hợp do yêu cầu 

điều động trở lại phục vụ trong 

Công an nhân dân thì thời gian 

chuyển ngành được tính vào thời 

gian công tác liên tục để xét 

thăng cấp bậc hàm, tính thâm 

niên công tác. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 25/7/2019, thay 

thế Nghị định số 103/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều của 

Luật Công an nhân dân./. 
 

Các trường hợp chống chỉ định 

trong khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em 

Hoa Huệ

ây là một trong những 

nội dung nổi bật được 

nêu tại Quyết định 2470/QĐ-

BYT ngày 14/6/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 

khám sàng lọc trước tiêm chủng 

cho trẻ em, cụ thể như sau: 

1. Đối với trẻ em ≥ 1 tháng tuổi: 

- Có tiền sử sốc hoặc phản 

ứng nặng sau tiêm chủng vắc xin 

Đ 

Đ 
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lần trước (có cùng thành phần): 

sốt cao trên 39°C kèm co giật 

hoặc dấu hiệu não/màng não, tím 

tái, khó thở; 

- Suy giảm miễn dịch (bệnh 

suy giảm miễn dịch bẩm sinh, trẻ 

nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng 

IV hoặc có biểu hiện suy giảm 

miễn dịch nặng) chống chỉ định 

tiêm chủng các vắc xin sống 

giảm độc lực; 

- Các trường hợp chống chỉ 

định khác theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất đối với từng loại 

vắc xin. 

2. Đối với trẻ sơ sinh: 

- Không tiêm vắc xin BCG 

phòng bệnh Lao cho trẻ sinh ra 

từ mẹ nhiễm HIV mà mẹ không 

được điều trị dự phòng tốt lây 

truyền từ mẹ sang con; 

- Các trường hợp chống chỉ 

định khác theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất đối với từng loại 

vắc xin. 

Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ 

Quyết định số 2301/QĐ-BYT 

ngày 12/6/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành hướng 

dẫn khám sàng lọc trước tiêm 

chủng đối với trẻ em./. 

 

Cứu được tài sản giá trị từ 50 triệu đồng được xem xét đặc xá 

Quỳnh Nhi 

ây là nội dung được quy 

định tại Nghị định 

số 52/2019/NĐ-CP ngày 

14/6/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Đặc xá. 

Theo đó, người bị kết án phạt 

tù được xem xét đặc xá do lập 

công lớn trong thời gian chấp 

hành án phạt tù thuộc một trong 

các trường hợp sau: Đã có hành 

động giúp trại giam, trại tạm 

giam phát hiện, truy bắt, điều tra, 

xử lý tội phạm; Cứu được tính 

mạng người khác hoặc tài sản 

lớn (từ 50 triệu đồng trở lên) của 

Nhà nước, tập thể, công dân 

trong thiên tai, hỏa hoạn… 

Bên cạnh đó, Nghị định này 

cũng quy định, người đang mắc 

bệnh hiểm nghèo được xem xét 

đặc xá phải là người đang bị ung 

thư giai đoạn cuối; liệt; lao nặng 

kháng thuốc; xơ gan cổ chướng; 

suy tim độ III trở lên; suy thận 

độ IV trở lên; HIV giai đoạn lâm 

sàng IV đang có nhiễm trùng cơ 

hội, không có khả năng phục vụ 

bản thân, có tiên lượng xấu, 

nguy cơ tử vong cao… 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/8/2019. Nghị 

định số 76/2008/NĐ-CP ngày 

Đ 
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04/7/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Đặc xá năm 2007 hết hiệu 

lực kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành./. 

 

Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh 

theo hướng đa phương thức 

Kim Ngân 

hằm xây dựng thị trường 

vận tải cạnh tranh lành 

mạnh, phát huy thế mạnh của 

từng phương thức vận tải và phát 

triển vận tải đa phương thức; ứng 

dụng các công nghệ vận tải tiên 

tiến để tạo thuận lợi cho lưu 

thông hàng hóa, giảm chi phí 

logistics của nền kinh tế trong 

điều kiện hội nhập, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia, 

ngày 07/6/2019, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định 

số 703/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

"Xây dựng thị trường vận tải 

cạnh tranh theo hướng phát triển 

vận tải đa phương thức, kết nối 

giữa các hình thức vận tải khác 

nhau, chú trọng áp dụng công 

nghệ thông tin để giảm thiểu chi 

phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu 

thông, phân phối hàng hóa và 

dịch vụ của doanh nghiệp". 

Để đạt được mục tiêu tổng quát 

nêu trên, Quyết định đề ra 10 

nhóm giải pháp chủ yếu, bao gồm: 

(1) Hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật. 

(2) Phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông trọng yếu có vai trò 

thúc đẩy phát triển vận tải và nâng 

cao chất lượng dịch vụ vận tải. 

(3) Phát triển hài hòa, hợp lý 

các phương thức vận tải, vận tải đa 

phương thức và dịch vụ logistics. 

(4) Tạo thuận lợi cho vận tải 

quá cảnh, vận tải qua biên giới. 

(5) Tăng cường ứng dụng 

khoa học công nghệ và năng lực 

tiếp cận cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

(6) Nâng cao sức cạnh tranh 

của doanh nghiệp vận tải; phát 

huy vai trò và hiệu quả hoạt động 

của các hiệp hội chuyên ngành. 

(7) Tăng cường hợp tác quốc 

tế về giao thông vận tải. 

(8) Nâng cao chất lượng đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

(9) Công tác thanh tra, kiểm tra. 

(10) Các giải pháp, nhiệm vụ 

cụ thể phát triển thị trường vận 

tải hàng hóa đến năm 2025 theo 

quy định. 

Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày ký./. 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 04/2019 

22 

Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

do phụ nữ làm chủ 

N.Q 

ây là nội dung được quy 

định tại Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 

của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo đó, khi thực hiện hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nhiệp nhỏ và 

vừa, cơ quan, tổ chức căn cứ vào 

nguồn lực, chương trình hỗ trợ 

để quyết định hỗ trợ theo thứ tự 

ưu tiên như sau: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa do 

phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử 

dụng nhiều lao động nữ hơn nộp 

hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được 

hỗ trợ trước; 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử 

dụng 30% tổng số lao động trở 

lên là người khuyết tật theo quy 

định của Luật Người khuyết tật; 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện 

hỗ trợ trước được hỗ trợ trước. 

 Nhà nước khuyến khích và 

có chính sách hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân tham gia thực 

hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; huy động các 

nguồn lực xã hội đóng góp cho 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 16/8/2019 và thay thế 

Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 

28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp./. 
 

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

P.T  

gày 17/6/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Chỉ thị số 15-CT/TTg về 

việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 

Theo đó, nội dung kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất của từng đơn vị hành 

chính các cấp trong năm 2019, 

bao gồm: 

- Diện tích các loại đất theo 

quy định tại Điều 10 Luật Đất 

đai năm 2013; diện tích các loại 

đối tượng đang sử dụng đất, đối 

tượng đang quản lý đất theo quy 

định tại Điều 5, 8 Luật Đất đai 

năm 2013. Trong đó, kiểm kê chi 

tiết các loại đất trồng lúa, đất 

rừng sản xuất, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng. 

Đ 
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- Diện tích đất ngập nước, đất 

khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học theo 

quy định tại Điều 16, 35 Luật Đa 

dạng sinh học. 

- Tình hình sử dụng đất do 

doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp cổ phần hóa quản lý sử 

dụng; đất do các ban quản lý 

rừng và các doanh nghiệp sản 

xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; 

đất tại các dự án xây dựng nhà ở 

thương mại; đất xây dựng các 

công trình sự nghiệp ngoài công 

lập, công trình công cộng có 

mục đích kinh doanh; đất nông 

nghiệp sử dụng vào mục đích 

công ích. 

Việc kiểm kê đất đai năm 

2019 phải đánh giá được thực 

trạng tình hình quản lý, sử dụng 

đất; tình hình biến động đất đai 

trong 05 năm qua của từng địa 

phương và cả nước; nhất là việc 

quản lý, thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; việc chấp 

hành pháp luật đất đai của các tổ 

chức, cá nhân đang sử dụng đất; 

làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn 

tại; đề xuất đổi mới cơ chế, 

chính sách, pháp luật đất đai và 

các biện pháp tăng cường quản 

lý, sử dụng đất để khắc phục hạn 

chế, tồn tại hiện nay. 

Thời điểm triển khai thực 

hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất được thực 

hiện thống nhất trên phạm vi cả 

nước từ ngày 01/8/2019. Số liệu 

kiểm kê đất đai năm 2019 được 

tính đến ngày 31/12/2019./. 

 

8 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

Lam Hồng 

ây là nội dung được nêu 

tại Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 25/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và Dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020. 

Theo đó, Thủ tướng Chính 

phủ đã đặt ra 8 định hướng và 

nhiệm vụ để phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2020, cụ thể: 

1. Điều hành đồng bộ các 

chính sách vĩ mô, phối hợp chặt 

chẽ, kết hợp hài hòa giữa các 

chính sách tiền tệ, tài khóa, đầu 

tư, thương mại; giá và các chính 

sách khác, thực hiện nhất quán 

mục tiêu xuyên suốt là duy trì ổn 

định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 

lạm phát, bảo đảm các cân đối 

lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh. 

Đ 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 04/2019 

24 

2. Đẩy mạnh cải cách thể chế 

và khơi thông các nguồn lực, tạo 

động lực mới cho phát triển. 

3. Phát triển kinh tế đi đôi với 

phát triển toàn diện, đồng bộ các 

lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo 

đảm an sinh, phúc lợi xã hội, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân. 

4. Tiếp tục hoàn thiện đồng 

bộ khung khổ cơ chế, chính sách, 

pháp luật về quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường; xử lý 

nghiêm cơ sở gây ô nhiễm 

nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ 

cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường và các nguồn 

xả thải; tập trung xử lý rác thải 

đô thị, nông thôn, nhân rộng mô 

hình xử lý rác thải hiệu quả, bền 

vững; thực hiện nghiêm quy định 

về quản lý, bảo vệ, phát triển 

rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học... 

5. Tăng cường, nâng cao hiệu 

quả công tác thanh tra, kiểm tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

6. Xây dựng bộ máy tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn 

thiện pháp luật, nâng cao hiệu 

quả thi hành pháp luật; xây dựng 

Chính phủ điện tử phục vụ người 

dân và doanh nghiệp. 

7. Tăng cường quốc phòng, 

an ninh, nâng cao hiệu quả công 

tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, 

giữ vững môi trường hòa bình, 

ổn định để phát triển. 

8. Tăng cường công tác thông 

tin, truyền thông và công tác 

phối hợp giữa Chính phủ và các 

cơ quan của Đảng, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức chính trị xã hội, các đoàn 

thể nhân dân nhằm tạo sự đồng 

thuận xã hội, khơi dậy niềm tin 

và khát vọng của dân tộc.../. 

 

Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025 

Hải Hà

ây là một trong những 

nội dung đáng chú ý 

được nêu tại Chỉ thị số 17/CT-

TTg ngày 27/6/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng kế 

hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 

2021 - 2025, cụ thể như sau: 

- Dự báo tình hình kinh tế, tài 

chính, chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ 

yếu tại địa phương có ảnh hưởng 

đến khả năng huy động và nhu cầu 

Đ 
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sử dụng các nguồn lực tài chính - 

ngân sách địa phương trong 05 

năm giai đoạn 2021 - 2025; 

- Xác định mục tiêu tổng quát 

của kế hoạch tài chính 05 năm 

của địa phương; mục tiêu, định 

hướng huy động và phân phối 

các nguồn lực của địa phương 

trong thời gian 05 năm kế hoạch; 

- Xác định mục tiêu cụ thể, chủ 

yếu; khung về tài chính - ngân 

sách của địa phương trên cơ sở 

các chính sách, chế độ hiện hành; 

- Các chỉ tiêu về quản lý nợ của 

địa phương, gồm: Hạn mức vay, 

dư nợ vay của chính quyền địa 

phương; dự kiến vay, trả nợ; các 

giải pháp về chính sách và quản lý 

nhằm đảm bảo an toàn, bền vững 

nợ của chính quyền địa phương; 

- Dự báo những rủi ro tác 

động đến khung cân đối ngân 

sách địa phương và các chỉ tiêu 

quản lý về nợ của chính quyền 

địa phương; 

- Các giải pháp tài chính khác 

nhằm thực hiện kế hoạch tài 

chính 05 năm tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương./. 

 

Quy định mới về trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 

T.H

gày 19/6/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường. 

Trong đó, trách nhiệm chung 

của doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

khi kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường được quy định 

như sau: 

- Chỉ sử dụng các bài hát 

được phép phổ biến, lưu hành; 

- Chấp hành pháp luật lao 

động với người lao động theo 

quy định của pháp luật. Cung 

cấp trang phục, biển tên cho 

người lao động; 

- Bảo đảm đủ điều kiện cách 

âm và âm thanh thoát ra ngoài 

phòng hát hoặc phòng vũ trường 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn; 

- Tuân thủ quy định tại Nghị 

định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu; 

- Tuân thủ quy định của pháp 

luật về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; 

- Tuân thủ quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường; vệ 

N 
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sinh an toàn thực phẩm; bản 

quyền tác giả; hợp đồng lao 

động; an toàn lao động; bảo 

hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội 

và các quy định của pháp luật 

khác có liên quan. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/9/2019./. 
 

Điều kiện chung về nhân lực để cấp giấy phép hoạt động 

đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội 

Hoa Huệ 

gày 07/6/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 50/2019/NĐ-CP quy định cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với 

người hành nghề khám bệnh 

chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trong quân đội. 

Theo đó, điều kiện chung về 

nhân lực để cấp giấy phép hoạt 

động đối với các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trong quân đội, 

bao gồm: 

- Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh phải có một người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 

- Trưởng các khoa chuyên 

môn của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh là bác sỹ có chứng chỉ hành 

nghề có phạm vi hoạt động 

chuyên môn phù hợp phạm vi 

hoạt động chuyên môn của khoa 

chuyên môn đó; 

- Ngoài người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các 

đối tượng khác làm việc trong cơ 

sở nếu có thực hiện việc khám 

bệnh, chữa bệnh thì phải có 

chứng chỉ hành nghề và chỉ được 

thực hiện việc khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi công việc 

được phân công. Căn cứ vào 

phạm vi hoạt động chuyên môn, 

văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

đào tạo và năng lực của người 

hành nghề, người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

phân công người hành nghề 

được thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn bằng văn bản; 

- Kỹ thuật viên xét nghiệm có 

trình độ đại học, được đọc và ký 

kết quả xét nghiệm. Trường hợp 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

không có bác sỹ chuyên khoa xét 

nghiệm hoặc kỹ thuật viên xét 

nghiệm có trình độ đại học thì 

bác sỹ chỉ định xét nghiệm đọc 

và ký kết quả xét nghiệm; 

- Cử nhân X-quang có trình 

độ đại học, được đọc và mô tả 

hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

không có bác sỹ chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ 

N 
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X-quang thì bác sỹ chỉ định kỹ 

thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và 

ký kết quả chẩn đoán hình ảnh; 

- Các đối tượng khác tham gia 

vào quá trình khám bệnh, chữa 

bệnh nhưng không cần phải cấp 

chứng chỉ hành nghề theo quy 

định của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh thì được phép thực hiện các 

hoạt động theo phân công của 

người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (kỹ sư vật lý y 

học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, 

tâm lý trị liệu và các đối tượng 

khác), việc phân công phải phù 

hợp với văn bằng chuyên môn 

của người đó. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 24/7/2019. Thông 

tư số 18/2014/TT-BQP ngày 

17/4/2014 của Bộ Quốc phòng 

quy định cấp chứng chỉ hành 

nghề đối với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

Bộ Quốc phòng hết hiệu lực kể 

từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành./. 
 

Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng 

Kim Ngân

gày 12/6/2019, Bộ 

trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Thông tư số 

22/2019/TT-BGTVT quy định 

về đăng ký xe máy chuyên dùng. 

Thông tư này quy định về 

cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký, biển số đối với xe 

máy chuyên dùng; áp dụng đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến việc cấp, đổi, thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký, 

biển số xe máy chuyên dùng theo 

danh mục; không áp dụng đối 

với việc cấp, đổi, thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng của quân đội, 

công an sử dụng vào mục đích 

quốc phòng, an ninh. 

Cũng theo Thông tư, Giấy tờ 

xác định quyền sở hữu xe máy 

chuyên dùng là một trong những 

giấy tờ sau: (1) Hợp đồng mua 

bán, cho tặng hoặc văn bản thừa 

kế theo quy định của pháp luật; 

(2) Hóa đơn bán hàng theo quy 

định của Bộ Tài chính; (3) Văn 

bản của cấp có thẩm quyền đồng 

ý thanh lý xe theo quy định của 

pháp luật; (4) Văn bản của bên 

cho thuê tài chính đồng ý cho bên 

thuê xe máy chuyên dùng được 

đăng ký quyền sở hữu theo quy 

định của pháp luật; (5) Quyết 

định tiếp nhận viện trợ của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật; (6) Quyết 

định xuất, bán hàng dự trữ quốc 

N 
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gia của cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

Thông tư này có hiệu lực kể 

từ ngày 01/8/2019; thay thế 

Thông tư số 20/2010/TT-

BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định cấp, đổi, thu hồi đăng 

ký, biển số xe máy chuyên dùng 

có tham gia giao thông đường bộ 

và Thông tư số 59/2011/TT-

BGTVT ngày 05/12/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi một số điều của Thông 

tư số 20/2010/TT-BGTVT./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Tôi thấy trên thẻ 

bảo hiểm y tế có 

thông tin về thời điểm đủ 05 

năm liên tục. Đề nghị cho biết, 

theo quy định của pháp luật, 

thời gian tham gia bảo hiểm y 

tế liên tục được hiểu như thế 

nào? (Bạn Lê Thùy T, Huyện 

Đăk Glei). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: Theo quy định tại 

Khoản 5 Điều 12 Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số điều của 

Luật Bảo hiểm y tế thì "Thời 

gian tham gia bảo hiểm y tế 05 

năm liên tục trở lên đối với đối 

tượng phải cùng chi trả chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh. Thời 

gian tham gia bảo hiểm y tế 

liên tục là thời gian sử dụng 

ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần 

sau nối tiếp lần trước; trường 

hợp gián đoạn tối đa không quá 03 

tháng"./. 
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