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Một số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về Hội đồng bầu cử 

quốc gia, Kiểm toán Nhà nước; về hiệu lực, sửa đổi Hiến pháp; 

kỹ thuật lập hiến và việc thi hành Hiến pháp 

Nguyễn Văn Bảy 

ề Hội đồng bầu cử 

quốc gia và Kiểm 

toán Nhà nước: Để làm rõ 

hơn quyền làm chủ của Nhân 

dân, cơ chế phân công, phối 

hợp, kiểm soát quyền lực, 

hoàn thiện bộ máy Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

Hiến pháp bổ sung 02 thiết 

chế hiến định độc lập vào 

Chương X gồm Hội đồng bầu 

cử quốc gia và Kiểm toán 

Nhà nước. 

 Về Hội đồng bầu cử 

quốc gia: Hiến pháp bổ sung 

thiết chế Hội đồng bầu cử 

quốc gia là cơ quan do Quốc 

hội thành lập, có nhiệm vụ tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc 

hội, chỉ đạo và hướng dẫn 

công tác bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp (Điều 

117). Việc thành lập Hội 

đồng bầu cử quốc gia nhằm 

góp phần thể hiện tính khách 

quan trong chỉ đạo tổ chức 

bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân. 

Đối với quy định về Kiểm 

toán Nhà nước: Hiến pháp 

hiến định địa vị pháp lý của 

Kiểm toán Nhà nước trong 

Hiến pháp để tăng cường vị thế 

và trách nhiệm của cơ quan Kiểm 

toán Nhà nước. Đây là cơ quan 

do Quốc hội thành lập, hoạt động 

độc lập và chỉ tuân theo pháp 

luật, có chức năng kiểm toán việc 

quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 

công (Điều 118). Do các cơ quan 

này là những thiết chế hiến định 

mới nên Hiến pháp chỉ quy định 

một cách tổng quát, còn các vấn 

đề cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, 

quyền hạn, số lượng thành viên 

và nhiệm kỳ của thành viên của 

các cơ quan này do luật định. 

Về hiệu lực của Hiến pháp và 

việc sửa đổi Hiến pháp: Hiến 

pháp tiếp tục khẳng định Hiến 

pháp là luật cơ bản của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, có hiệu lực pháp lý cao 

nhất; mọi văn bản pháp luật khác 

phải phù hợp với Hiến pháp; 

đồng thời, bổ sung và quy định rõ 

mọi vi phạm Hiến pháp đều bị xử 

lý cũng như trách nhiệm của 

Quốc hội và các cơ quan Nhà 

nước, của toàn dân trong việc bảo 

vệ Hiến pháp. 

Về quy trình sửa đổi Hiến 

pháp: Hiến pháp đã cụ thể hóa 

các quy định về thẩm quyền đề 

V 
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nghị sửa đổi Hiến pháp, thủ 

tục soạn thảo Hiến pháp, quy 

trình thông qua Hiến pháp 

(Điều 120). Theo đó, Chủ 

tịch nước, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Chính phủ hoặc ít 

nhất một phần ba tổng số đại 

biểu Quốc hội có quyền đề 

nghị làm Hiến pháp, sửa đổi 

Hiến pháp. Quốc hội quyết 

định việc làm Hiến pháp, sửa 

đổi Hiến pháp khi có ít nhất 

hai phần ba tổng số đại biểu 

Quốc hội biểu quyết tán 

thành. Quốc hội thành lập Ủy 

ban dự thảo Hiến pháp. Ủy 

ban dự thảo Hiến pháp soạn 

thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân 

dân và trình Quốc hội dự 

thảo Hiến pháp. Hiến pháp 

được thông qua khi có ít nhất 

hai phần ba tổng số đại biểu 

Quốc hội biểu quyết tán 

thành. Việc trưng cầu ý dân 

về Hiến pháp do Quốc hội 

quyết định (Điều 120). Đây 

là một điểm mới quan trọng, 

thể hiện chủ quyền của Nhân 

dân.   

Về kỹ thuật lập hiến: Để 

Hiến pháp thực sự là đạo luật 

cơ bản của Nhà nước, có tính 

ổn định lâu dài, Hiến pháp 

chỉ quy định những vấn đề có 

tính nguyên tắc cần thể hiện 

khái quát, cô đọng, súc tích. 

Theo đó, những vấn đề về vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan Nhà nước được 

quy định rõ trong Hiến pháp còn 

quy trình, thủ tục, cách thức tổ 

chức thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ cần để luật điều chỉnh. Một số 

chủ trương chính sách cụ thể về 

phát triển ngành, lĩnh vực (kinh 

tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, 

công nghệ, y tế, thể dục, thể thao) 

không quy định trong Hiến pháp 

mà để luật điều chỉnh để bảo đảm 

tính linh hoạt trong bổ sung, hoàn 

chỉnh chủ trương, chính sách và 

trong quản lý, điều hành. 

Về thi hành Hiến pháp: Để có 

căn cứ pháp lý cho việc triển khai 

thi hành Hiến pháp mới, Quốc hội 

đã ban hành Nghị quyết số 

64/2013/QH13 quy định một số 

điểm thi hành Hiến pháp, trong đó 

quy định rõ thời hạn công bố 

chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày 

thông qua, thời điểm Hiến pháp 

mới có hiệu lực là từ ngày 

01/01/2014; đồng thời, quy định 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức hữu quan trong việc tổ chức 

thi hành Hiến pháp, trách nhiệm 

tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 

nhằm bảo đảm Hiến pháp được 

tuân thủ và chấp hành nghiêm 

trong tất cả các lĩnh vực của đời 

sống xã hội./. 
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Cán bộ, đảng viên phải làm gương, đi đầu 

trong các cuộc vận động 

Vĩnh Linh 

hời gian qua, Đảng, 

Nhà nước và các tổ 

chức đoàn thể đã tổ chức nhiều 

cuộc vận động lớn và đã nhận 

được sự hưởng ứng của đông 

đảo quần chúng nhân dân và rất 

nhiều cuộc vận động đạt được 

kết quả rất thiết thực, đáng 

khích lệ như cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 

cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, ủng hộ đồng bào nghèo, 

bị thiên tai, lũ lụt... Tuy nhiên, 

bên cạnh đó vẫn còn nhiều cuộc 

vận động không hiệu quả theo 

kiểu đánh trống bỏ dùi, hình 

thức, chiếu lệ không mang bất 

cứ kết quả thiết thực nào, đôi 

khi còn phản tác dụng, tiêu cực. 

Có nhiều nguyên nhân làm 

các cuộc vận động, phong trào 

thất bại, không hiệu quả nhưng 

quan trọng nhất là chưa có sự 

tham gia tích cực, gương mẫu 

của cơ quan nhà nước, cán bộ, 

đảng viên. Có thể nói sự tham 

gia tích cực, chủ động của cán 

bộ, đảng viên có ý nghĩa quan 

trọng, nhiều khi quyết định sự 

thành công của các cuộc vận 

động, phong trào. Không những 

vậy, sự tham gia của cán bộ, 

đảng viên sẽ góp phần tạo ra 

tính bền vững, lan tỏa sâu rộng 

của các cuộc vận động, phong 

trào. 

Thực tế hiện nay sự tham 

gia của cán bộ, đảng viên chỉ 

dừng lại ở những cuộc vận 

động thông thường, đơn giản, 

dễ làm như quyên góp tiền, vật 

chất hoặc tham gia lao động 

giúp dân vượt qua khó khăn... 

nói chung cứ có tiền, có sức 

khỏe, có thời gian thì đều làm 

được. Tuy nhiên, có một số 

cuộc vận động, phong trào rất 

khó, khá nhạy cảm hoặc mang 

tính tâm linh, mới mẻ mà người 

dân còn băn khoăn, do dự, ngại 

tham gia như hiến nội tạng, 

giác mạc, hiến máu... thì sự 

tham gia của cán bộ, đảng viên 

chưa nhiều. Thậm chí, nhiều 

người cho rằng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên thì gần như đứng 

ngoài cuộc, coi đó không phải 

việc của mình mà là việc... của 

dân, dân phải làm. Nhiều cuộc 

vận động, phong trào chỉ nhằm 

vào đối tượng là người dân nên 

dù được triển khai rầm rộ, chi 

phí khá lớn, tốn kém thời gian 

nhưng vẫn không đạt được hiệu 

quả như mong muốn. 

T 
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Theo chúng tôi, để các cuộc 

vận động mang lại kết quả thiết 

thực, trước hết cán bộ, đảng 

viên phải gương mẫu, tích cực, 

tiên phong đi đầu trong việc 

tham gia hưởng ứng. Người giữ 

chức vụ càng cao, vị trí càng 

quan trọng thì càng phải gương 

mẫu đi đầu tham gia vì người 

dân coi đó mà làm theo, hưởng 

ứng. Bởi vì, cán bộ, đảng viên 

ngoài trách nhiệm của công dân 

bình thường còn có trách nhiệm 

nêu gương, tiên phong, gương 

mẫu của người lãnh đạo, đảng 

viên, công chức. Điều này 

thường được thể hiện rất rõ tại 

các bản đăng ký thi đua, bản 

kiểm điểm, báo cáo thành tích 

hàng năm của mỗi người.  

Do đó, nếu các cuộc vận 

động như hiến mô, hiến giác 

mạc, hiến nội tạng mà cán bộ, 

đảng viên xung phong, gương 

mẫu tham gia với số lượng 

đông đảo thì nhất định hiệu quả 

đạt được sẽ rất cao. Minh 

chứng rõ ràng, cụ thể nhất là 

kết quả của cuộc vận động hiến 

máu nhân đạo thời gian qua, 

khi đông đảo cán bộ, đảng viên 

cấp cao tham gia thì phong trào 

được thúc đẩy, lan tỏa trở thành 

nếp sống, thói quen rất có ích, 

hiệu quả cao vượt cả sự mong 

đợi của Nhà nước và xã hội./.  

 

Cần khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất nông nghiệp 

của người đồng bào dân tộc thiểu số 

Minh Đức

rong những năm gần 

đây, tình trạng thiếu đất 

sản xuất nông nghiệp của người 

đồng bào dân tộc thiểu số cư 

trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn diễn ra phổ 

biến. Hệ lụy của vấn đề này là 

người dân tự ý phát rừng làm 

nương rẫy, xâm hại các cánh 

rừng nghiêm trọng để có đất 

sản xuất hoặc khai thác gỗ, 

động vật trái phép để kiếm 

nguồn thu nhập. Việc thiếu đất 

sản xuất có thể xác định với 

những lý do cơ bản sau: 

Thứ nhất, diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp là có hạn, tạo 

ra quỹ đất để cấp cho hộ gia 

đình, cá nhân hầu như không 

có, trong khi đó, lực lượng lao 

động chủ yếu là nông nghiệp 

ngày càng tăng lên nên dẫn đến 

không có quỹ đất để cấp cho 

người dân. Việc chuyển đổi 

nghề nghiệp đối với người 

đồng bào dân tộc thiểu số có 

những hạn chế nhất định, kinh 

tế phụ thuộc vào nông nghiệp 

là chủ yếu nên việc thiếu đất 

T 
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sản xuất là không thể tránh 

khỏi. 

Thứ hai, tình trạng chuyển 

nhượng, cho thuê quyền sử 

dụng đất trái pháp luật (giấy 

viết tay không có chứng thực 

của chính quyền địa phương) 

xảy ra thường xuyên mà không 

có cách hạn chế, ngăn chặn. 

Nhiều trường hợp người dân 

làm thuê trên chính mảnh đất 

của mình hoặc do không có đất 

sản xuất nên xảy ra tình trạng 

lấn, chiếm đất của người khác 

làm phát sinh tranh chấp, khiếu 

kiện. 

Thứ ba, quá trình xây dựng 

các công trình để phát triển 

kinh tế xã hội tại địa phương 

cần phải thu hồi đất nông 

nghiệp của người dân nhưng 

chưa bố trí kịp thời đất sản xuất 

nông nghiệp. 

Thứ tư, việc chuyển đổi 

nghề nghiệp chưa được quan 

tâm đúng mức, các doanh 

nghiệp tuyển dụng lao động 

chưa chú trọng đến việc tuyển 

dụng công nhân là người đồng 

bào dân tộc thiểu số hoặc chưa 

có cơ chế đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm một cách hữu 

hiệu, do đó, các thế hệ người 

dân đa số phụ thuộc vào sản 

xuất nông nghiệp. 

Thứ năm, việc áp dụng 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

nông nghiệp ở địa phương miền 

núi chưa được thường xuyên, 

đồng bộ nên sản lượng trên 

diện tích canh tác đạt năng suất 

thấp; chưa chú trọng đến việc 

cải tạo đất sản xuất nên nhiều 

diện tích canh tác bạc màu, 

hoang hóa. Mặt khác, tình trạng 

hạn hán, lũ lụt cũng ảnh hưởng 

rất lớn đến diện tích, chất lượng 

đất sản suất nông nghiệp của 

người dân. 

Đây là những lý do cơ bản 

dẫn đến tình trạng người đồng 

bào dân tộc thiểu số đang thiếu 

đất sản xuất như hiện nay. Để 

khắc phục những bất cập, 

vướng mắc nêu trên, theo tôi 

cần tập trung vào những giải 

pháp cụ thể như: Một là, rà soát 

các nông trường, lâm trường 

hoặc doanh nghiệp được giao 

đất nhưng sử dụng đất  không 

hiệu quả thì tiến hành thu hồi 

đất và giao đất lại cho người 

dân. Hai là, cần tích cực đào 

tạo nghề cho người dân trong 

độ tuổi lao động, khuyến khích, 

ưu đãi các doanh nghiệp nếu 

tuyển dụng lao động là người 

đồng bào dân tộc thiểu số. Ba 

là, hỗ trợ người dân trong sản 

xuất nông nghiệp và ứng dụng 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong sản xuất nông nghiệp và 

chú trọng bao tiêu đầu ra đối 
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với nguồn nông sản của người 

dân... 

Có như vậy mới khắc phục 

tình trạng thiếu đất sản xuất đất 

nông nghiệp của người đồng 

bào dân tộc thiểu số cư trú ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn, nhằm xóa đói, 

giảm nghèo, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân, 

cũng như góp phần giữ vững an 

ninh, chính trị và trật tự, an 

toàn xã hội tại địa phương./. 

 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên 

trên địa bàn tỉnh - Thực trạng và giải pháp 

Trung Hiếu

rong những năm qua, 

công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL), nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật 

cho thanh niên luôn được Nhà 

nước quan tâm, ban hành nhiều 

văn bản, đề án, chương trình về 

PBGDPL, trong đó thanh niên 

luôn được xác định là đối tượng 

chính. Cụ thể như: Quyết định 

số 13/2003/QĐ-TTg ngày 

17/01/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương 

trình PBGDPL từ năm 2003 

đến năm 2007; Quyết định số 

37/2008/QĐ-TTg ngày 

12/3/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương 

trình PBGDPL từ năm 2008 

đến năm 2012 xác định mục 

tiêu đến hết năm 2012 có 95% 

thanh thiếu niên được tuyên 

truyền, PBGDPL; Quyết định 

số 2160/QĐ-TTg ngày 

26/11/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án 

tăng cường công tác PBGDPL 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật 

cho thanh thiếu niên giai đoạn 

2011 - 2015. 

Công tác PBGDPL cho 

thanh niên trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum được triển khai thực 

hiện dưới nhiều hình thức đa 

dạng, thiết thực. Xác định công 

tác PBGDPL nói chung và 

PBGDPL cho thanh thiếu niên 

nói riêng là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, 

việc xây dựng và ban hành các 

văn bản chỉ đạo trên địa bàn 

tỉnh luôn được quan tâm, chú 

trọng. Hàng năm, UBND tỉnh 

Kon Tum đã ban hành kế hoạch 

PBGDPL nhằm chỉ đạo, định 

hướng cho các ngành, các cấp 

đẩy mạnh công tác phổ biến, 

giới thiệu các văn bản quy 

phạm pháp luật do các cơ quan 

có thẩm quyền ở Trung ương 

và địa phương ban hành, nhất là 

T 
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các văn bản pháp luật liên quan 

chặt chẽ đến tình hình chính trị, 

kinh tế, xã hội ở địa phương 

cũng như các cơ chế, chính 

sách liên quan trực tiếp đến đời 

sống, sinh hoạt của nhân dân. 

Đặc biệt, UBND tỉnh Kon Tum 

đã ban hành Kế hoạch số 

329/KH-UBND ngày 

10/3/2011 về triển khai thực 

hiện Đề án tăng cường công tác 

PBGDPL nhằm nâng cao ý 

thức pháp luật cho thanh thiếu 

niên giai đoạn 2011 - 2015 theo 

Quyết định số 2160/QĐ-TTg 

ngày 26/11/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ để tổ chức 

triển khai thực hiện trên địa bàn 

tỉnh. Bên cạnh đó, với chức 

năng là cơ quan chủ trì triển 

khai Đề án trên địa bàn tỉnh, Sở 

Tư pháp đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Văn bản số 

1154/UBND-NC ngày 

15/5/2014 về việc tiếp tục triển 

khai thực hiện Đề án năm 2014, 

theo đó yêu cầu các ngành, địa 

phương tập trung triển khai các 

hoạt động theo chức năng, 

nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với 

từng nhóm đối tượng, địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý.  

Nhìn chung công tác 

PBGDPL cho thanh, thiếu niên 

đã nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo của các cấp ủy Đảng, các 

ngành, địa phương trên địa bàn 

tỉnh và đã mang lại những kết 

quả tích cực. Thông qua đó, 

phần lớn thanh, thiếu niên trên 

địa bàn tỉnh đã được tiếp cận 

các quy định của pháp luật, từ 

đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về 

nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật kỹ năng ứng xử pháp 

luật trong đời sống của thanh 

thiếu niên, góp phần hạn chế 

các hành vi vi phạm do thiếu 

thông tin, hiểu biết pháp luật 

đồng thời nâng cao nhận thức, 

hành động, trách nhiệm của gia 

đình, nhà trường và cộng đồng 

xã hội trong việc giáo dục 

thanh thiếu niên, góp phần đảm 

bảo trật tự an toàn trên địa bàn 

tỉnh; Công tác PBGDPL được 

thực hiện nghiêm túc từ tỉnh 

xuống cơ sở, có sự đổi mới về 

nội dung và hình thức, ngày 

càng đa dạng, phong phú hơn, 

phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ của từng ngành, địa phương, 

bên cạnh các hình thức có hiệu 

quả như phổ biến pháp luật trực 

tiếp, tờ gấp, phương tiện thông 

tin đại chúng thì đã có sự đổi 

mới, việc lồng ghép thông qua 

các phong trào, hội thi, sinh 

hoạt của các tổ chức cơ sở 

đoàn, các chương trình, đề án 

khác tại các ngành, địa phương 

cũng đã đem lại hiệu quả thiết 

thực. Đặc biệt, công tác 

PBGDPL đạt hiệu quả cao khi 

có sự vào cuộc của Đoàn thanh 
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niên cộng sản Hồ Chí Minh các 

cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa 

Đoàn thanh niên với các cơ quan 

truyền thông, các Sở, ban, ngành 

của tỉnh để tuyên truyền, 

PBGDPL cho thanh niên. 

Mặc dù các cơ quan, tổ chức, 

các cấp Đảng, chính quyền đã có 

nhiều nỗ lực để PBGDPL cho 

thanh niên, nhưng hiệu quả của 

công tác này còn chưa cao, hơn 

nữa kết quả khó có thể định 

lượng bởi có nhiều trường hợp 

hiểu luật, biết luật mà vẫn cố tình 

vi phạm. Tình trạng thanh niên 

vi phạm pháp luật vẫn tiếp tục 

xảy ra, tập trung vào một số lĩnh 

vực về an toàn giao thông, trộm 

cắp, ma túy, hôn nhân - gia đình, 

xâm phạm sở hữu, sức khỏe, tính 

mạng… Đặc biệt, một bộ phận 

thanh niên đã tham gia vào các 

băng nhóm tội phạm có tổ chức, 

phạm tội có sử dụng vũ khí với 

tính chất côn đồ, phạm các tội rất 

nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm 

trọng (ví dụ như: giết người, 

cướp tài sản, chống người thi 

hành công vụ, trộm cắp tài sản 

có giá trị lớn…).  

Thực trạng nêu trên do nhiều 

nguyên nhân, như vốn sống và 

hiểu biết xã hội của thanh niên 

còn hạn chế; khả năng tiếp nhận 

thông tin nhanh nhưng ít chọn 

lọc và dễ bị kích động, lôi kéo, 

lợi dụng; đồng thời tình trạng 

thanh niên khó khăn trong cuộc 

sống, thất nghiệp, chưa có việc 

làm, quá trình đô thị hóa phát 

triển nhanh, quá trình hội nhập, 

giao lưu kinh tế  - văn hóa - xã 

hội không ngừng tăng nhưng 

chưa có sự chuẩn bị kỹ càng về 

mọi mặt đã có tác động xấu đến 

lối sống của một bộ phận thanh 

niên trong việc chấp hành pháp 

luật… trong các nguyên nhân đó 

phải kể đến nguyên nhân do 

thiếu hiểu biết về pháp luật của 

thanh niên, thể hiện công tác 

PBGDPL cho thanh thiếu niên 

chưa thực sự có hiệu quả. 

Để có thể đạt được những kết 

quả như mong muốn, công tác 

tuyên truyền, PBGDPL cho 

thanh, thiếu niên phải được xác 

định “là một bộ phận của công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống 

chính trị”. Do đó, để nâng cao 

hiệu quả PBGDPL cho thanh 

niên, giảm tình trạng thanh niên 

vi phạm pháp luật như mục tiêu 

Đề án “Tăng cường công tác 

PBGDPL nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho thanh thiếu niên” 

đề ra, công tác PBGDPL cho 

thanh niên đòi hỏi sự quan tâm 

của tất cả các cấp, các ngành, 

đoàn thể và toàn xã hội. 

Để công tác này thực sự có 

hiệu quả, cần thực hiện một số 

giải pháp sau: 

Một là, nâng cao nhận thức 

của một số cấp ủy, lãnh đạo địa 

phương về vị trí, vai trò của 

thanh niên và công tác PBGDPL 
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cho thanh niên đối với yêu cầu 

của thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa. Đặc biệt, quan 

tâm tạo điều kiện, giúp đỡ các 

đối tượng thanh thiếu niên vi 

phạm đã tái hòa nhập cộng đồng. 

Đầu tư xây dựng và quản lý tốt 

các hoạt động của các khu vui 

chơi, giải trí cho thanh thiếu 

niên, tạo sân chơi lành mạnh, an 

toàn, bổ ích, góp phần tích cực 

trong công tác giáo dục thanh 

thiếu niên. 

Hai là, các hoạt động 

PBGDPL cho thanh niên cần 

được triển khai thường xuyên, 

thực chất, có kế hoạch, có mục 

đích, phải xác định kết quả đầu 

ra rõ ràng. 

Ba là, công tác PBGDPL cho 

thanh niên cần tập trung vào đối 

tượng có nguy cơ vi phạm pháp 

luật cao. Đối tượng thanh niên có 

nguy cơ vi phạm pháp luật cao 

thường là thanh niên sống trong 

gia đình, khu vực đặc biệt như: 

thanh niên không có trình độ văn 

hóa (do bỏ học sớm); gia đình có 

bố mẹ ly hôn, bố mẹ phạm tội; 

thanh niên không có việc làm... 

đây là những đối tượng rất dễ vi 

phạm pháp luật do bị tác động 

bởi hoàn cảnh. 

Bốn là, công tác PBGDPL 

cho thanh niên cần bám sát các 

nội dung và nhiệm vụ của Đề án 

tăng cường công tác PBGDPL 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật cho thanh thiếu niên 

giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành 

kèm theo Quyết định số 

2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 

của Thủ tướng Chính phủ). 

Năm là, cần đề cao hơn nữa 

tầm quan trọng của môn học giáo 

dục công dân, Nhà nước và pháp 

luật trong các cấp học, bậc học. 

Sáu là, quan tâm đầu tư kinh 

phí, cơ sở vật chất và điều kiện 

bảo đảm triển khai công tác 

PBGDPL cho thanh niên./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tiếp công dân 

Lệ Quỳnh 

gày 03/9/2014, UBND 

tỉnh ban hành Văn bản 

số 2193/UBND-NC về việc 

triển khai thực hiện Luật tiếp 

công dân. 

Tại Văn bản này, UBND 

tỉnh yêu cầu: 

Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành rà soát, kiện toàn lại bộ 

phận tiếp công dân của ngành, 

đơn vị mình để thực hiện nhiệm 

vụ tiếp công dân theo đúng quy 

định của Luật tiếp công dân; bố 

trí địa điểm tiếp công dân đảm 

N 
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bảo thuận lợi, tạo điều kiện tốt 

nhất cho công dân, tổ chức, 

doanh nghiệp khi đến trình bày 

sự việc tại địa điểm tiếp công 

dân của ngành, đơn vị mình; 

đảm bảo chính xác, chế độ cho 

cán bộ, công chức làm công tác 

tiếp công dân của ngành, đơn vị 

mình theo đúng quy định. 

Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố khẩn trương thành 

lập Ban Tiếp công dân cấp 

huyện theo đúng quy định tại 

khoản 2 điều 13 Luật tiếp công 

dân và khoản 3 Điều 9 Nghị 

định số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ; rà 

soát, kiện toàn, bố trí cán bộ, 

công chức đáp ứng yêu cầu về 

năng lực, trình độ, phẩm chất 

để làm nhiệm vụ tiếp công dân 

theo quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 9 Luật tiếp công 

dân và khoản 1 Điều 18 Nghị 

định 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ; bố trí 

địa điểm, đầu tư cơ sở vật chất, 

điều kiện làm việc cho trụ sở 

tiếp công dân cấp huyện, cấp xã 

để phục vụ tốt công tác tiếp 

công dân; đảm bảo chính sách, 

chế độ cho cán bộ, công chức 

làm công tác tiếp công dân theo 

đúng quy định; chỉ đạo Chủ 

tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn triển khai thực 

hiện công tác tiếp công dân 

theo đúng quy định tại Điều 15 

Luật tiếp công dân. 

Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, 

các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố tổ chức phổ 

biến tuyên truyền sâu rộng các 

quy định của Luật tiếp công 

dân cho cán bộ, công chức, 

người dân, các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trực thuộc biết, 

thực hiện; đồng thời, rà soát 

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

mới các quy định tiếp công dân 

đảm bảo phù hợp với Luật tiếp 

công dân và Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ./. 
 

Thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ 

hằm tăng cường hợp 

tác thu hút các 

nguồn lực vốn đầu tư, khoa 

học kỹ thuật, kinh nghiệm; 

đồng thời đẩy mạnh công tác vận 

động, khai thác và nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn viện trợ của 

các nước, các tổ chức quốc tế, tập 

thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ 

N 
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trợ đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội cho vùng dân tộc thiểu 

số, góp phần giảm nghèo 

nhanh, bền vững, rút ngắn 

khoảng cách phát triển giữa 

các dân tộc; từng bước hình 

thành các trung tâm kinh tế, 

văn hóa, khoa học vùng dân 

tộc thiểu số; phát triển nguồn 

nhân lực và đào tạo đội ngũ 

cán bộ người dân tộc thiểu 

số; củng cố hệ thống chính trị 

cơ sở và giữ vững khối đại 

đoàn kết các dân tộc, ngày 

05/9/2014, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 2244/KH-

UBND thực hiện Đề án Tăng 

cường hợp tác quốc tế hỗ trợ 

phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, 

giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh 

Kon Tum. 

Theo đó, nội dung thực 

hiện bao gồm: 

- Đối tượng thụ hưởng: 

Vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, trong đó ưu tiên 

các xã, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn; hộ nghèo, cận nghèo và 

các dân tộc thiểu số rất ít 

người trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

- Phạm vi hỗ trợ của Đề 

án: Hỗ trợ tài chính; kỹ thuật; 

tri thức, kinh nghiệm và 

chuyển giao khoa học, công 

nghệ. 

- Thời gian thực hiện Đề án: 

Giai đoạn 2014 - 2020. 

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn 

viện trợ không hoàn lại và vốn 

vay ưu đãi từ các Chính phủ, các 

tổ chức quốc tế, các tổ chức phi 

chính phủ và cá nhân ở nước 

ngoài; Vốn đối ứng: nguồn ngân 

sách, cộng đồng, tập thể, cá nhân 

và của các doanh nghiệp ở trong 

nước. 

- Các lĩnh vực ưu tiên thu hút 

nguồn lực và vận động viện trợ: 

(1) Phát triển giáo dục, đào tạo 

nguồn nhân lực, nâng cao trình độ 

dân trí và xây dựng đội ngũ cán 

bộ người dân tộc thiểu số; (2) 

Đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số; (3) Đầu tư hỗ trợ phát triển 

sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa 

đói giảm nghèo; (4) Đảm bảo 

nước sạch, vệ sinh môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu; (5) 

Chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và HIV/AIDS; 

(6) Bảo tồn, phát triển văn hóa 

các dân tộc thiểu số và bảo vệ 

quyền của người dân tộc thiểu số; 

(7) Nâng cao năng lực xây dựng 

chính sách cho đội ngũ cán bộ 

liên quan đến công tác dân tộc. 

- Các giải pháp chủ yếu: Hoàn 

thiện cơ chế, chính sách thu hút, 

vận động và sử dụng nguồn vốn 

viện trợ; Quản lý và đào tạo 

nguồn nhân lực; Tăng cường 
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năng lực thu hút đầu tư, vận 

động và sử dụng nguồn vốn 

nước ngoài; Hợp tác, cung 

cấp chia sẻ thông tin; Tăng 

cường công tác giám sát, 

đánh giá nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng các nguồn vốn 

nước ngoài. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại 

vụ, các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các tổ chức 

đoàn thể tỉnh nhằm tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung đề ra tại Kế hoạch./. 
 

UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra thực hiện Đề án “Tăng cường 

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

pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

  Quỳnh Nhi 

gày 20/8/2014, 

UBND tỉnh đã ban 

hành Văn bản số 

2108/UBND-NC về  việc 

kiểm tra thực hiện Đề án 

“Tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức pháp 

luật cho thanh thiếu niên” 

năm 2014 (gọi tắt là Đề án) 

trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể, UBND 

các huyện, thành phố tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án và Kế hoạch số 

329/KH-UBND ngày 

10/3/2011 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Đề 

án. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo 

dõi việc thực hiện một số 

nhiệm vụ được giao trong Đề 

án, đảm bảo các nhiệm vụ của Đề 

án được triển khai sâu rộng, đạt 

hiệu quả với nội dung, hình thức 

phù hợp; Chỉ đạo, tổ chức tự kiểm 

tra tình hình thực hiện Đề án 

trong đơn vị, địa phương thuộc 

phạm vi quản lý phù hợp với 

nhiệm vụ được giao, cụ thể: 

Nội dung kiểm tra: Công tác 

chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn triển 

khai thực hiện Đề án (Xây dựng, 

ban hành kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án 

hàng năm và việc lồng ghép triển 

khai đề án và các chương trình, 

kế hoạch về phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàng năm của ngành, 

địa phương mình…); Tình hình 

thực hiện Đề án (Kết quả thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp của Đề án; tác động của Đề 

án đến công tác PBGDPL cho 

N 
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thanh thiếu niên trên địa bàn; 

Những khó khăn, vướng mắc, 

hạn chế và nguyên nhân; bài 

học kinh nghiệm; Các giải 

pháp, biện pháp tháo gỡ, 

khắc phục khó khăn, vướng 

mắc và tổ chức thực hiện Đề 

án…). 

Hình thức kiểm tra: 

Thực hiện theo hình thức tự 

kiểm tra. 

Thời gian kiểm tra: 
Việc tự kiểm tra do các 

ngành, địa phương chủ động 

bố trí thời gian. 

Tổng hợp kết quả kiểm tra 

vào Báo cáo kết quả thực hiện Đề 

án năm 2014 gửi về UBND tỉnh 

(qua Sở Tư pháp) trước ngày 

05/11/2014. Giao Sở Tư pháp có 

trách nhiệm theo dõi đôn đốc việc 

kiểm tra, tổng hợp tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp 

theo quy định. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh 

hoặc vướng mắc, các ngành, địa 

phương kịp thời phản ánh về 

UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để 

hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời./. 

 
Quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập internet 

công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

P.TH

BND tỉnh vừa ban 

hành Quyết định số 

47/2014/QĐ-UBND ngày 

04/9/2014 về việc quy định thời 

gian hoạt động của điểm truy 

nhập internet công cộng không 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử. 

Theo đó, thời gian mở, 

đóng cửa của đại lý internet và 

điểm truy nhập internet công 

cộng của doanh nghiệp không 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử từ 06 giờ đến 23 giờ trong 

ngày. Thời gian hoạt động của 

điểm truy nhập internet công 

cộng tại khách sạn, nhà hàng, 

sân bay, bến tàu, bến xe, quán 

cà phê và điểm công cộng khác 

không cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử tuân theo giờ mở, 

đóng cửa của địa điểm. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 

ký và thay thế Quyết định số 

30/2009/QĐ-UBND ngày 

15/5/2009 của UBND tỉnh Kon 

Tum về quy định thời gian mở 

cửa, đóng cửa hàng ngày đối 

với các đại lý internet trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum./. 

 

U 
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Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

NQ 

hằm xác định trách 

nhiệm và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các sở, 

ban, ngành, địa phương triển 

khai thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và Chữa cháy 

(Luật PCCC), đảm bảo kịp 

thời, thống nhất, hiệu quả, đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn; Tổ 

chức tốt việc phổ biến Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật PCCC đến các tầng 

lớp nhân dân, cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang; làm tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến, tập 

huấn, bồi dưỡng, huấn luyện 

nghiệp vụ cho lực lượng làm 

công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ 

(PCCC và CNCH), ngày 

18/8/2014, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 2084/KH-

UBND về triển khai thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và 

Chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Kế hoạch đề ra 05 nội 

dung cần thực hiện gồm: (1) 

Triển khai và phổ biến, giới 

thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC 

và các văn bản thi hành; (2) 

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ pháp luật PCCC và CNCH; 

(3) Rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật PCCC và 

CNCH; (4) Bảo đảm điều kiện 

về cơ sở vật chất, nguồn nhân 

lực và tổ chức công tác PCCC 

và CNCH; (5) Kinh phí triển 

khai thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

PCCC. 

Theo đó, Kế hoạch này 

phân công trách nhiệm triển 

khai thực hiện cụ thể cho các 

sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp có 

liên quan. Đồng thời, giao 

Công an tỉnh giúp Chủ tịch 

UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc hướng dẫn các sở, 

ban, ngành, địa phương trong 

việc thực hiện kế hoạch và 

tổng hợp, báo cáo theo quy 

định./. 

N 
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Phê duyệt định mức chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đi khám và phẫu thuật bệnh tim 

bẩm sinh 

Hoa Huệ 

gày 11/8/2014 UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 45/2014/QĐ-UBND 

phê duyệt định mức chi hỗ trợ 

tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đi 

khám và phẫu thuật bệnh tim 

bẩm sinh. 

Theo đó, định mức hỗ trợ 

tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em bị 

bệnh tim bẩm sinh đi khám và 

phẫu thuật theo Quyết định số 

55a/2013/QĐ-TTg ngày 

04/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ 

trợ phẫu thuật tim cho trẻ em 

bị bệnh tim bẩm sinh được quy 

định cụ thể như sau: 

(1) Hỗ trợ tiền ăn: 70.000 

đồng/em/ngày trong mỗi đợt 

khám và phẫu thuật tim - thời 

gian tính hỗ trợ không quá 15 

ngày/đợt. 

(2) Hỗ trợ tiền đi lại cho 

trẻ em tham gia các đợt khám 

và phẫu thuật tim: 

- Đối với trường hợp khám, 

phẫu thuật trong tỉnh: 

+ Mức hỗ trợ không quá 

100.000 đồng/em/lượt đi, về đối 

với trường hợp khoảng cách từ nhà 

đến điểm khám, phẫu thuật từ 15 

đến dưới 30 km; 

+ Mức hỗ trợ không quá 

150.000 đồng/em/lượt đi, về đối 

với trường hợp có khoảng cách từ 

nhà đến điểm khám, phẫu thuật từ 

30 đến dưới 50 km; 

+ Mức hỗ trợ không quá 

200.000 đồng/em/lượt đi, về đối 

với trường hợp có khoảng cách từ 

nhà đến điểm khám, phẫu thuật từ 

50 km trở lên. 

- Đối với trường hợp khám, 

phẫu thuật ngoài tỉnh: Hỗ trợ theo 

giá vé phương tiện giao thông công 

cộng thực tế. 

Quyết định này có hiệu lực 

sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

 

Thông tư hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất 

Đ.V.N 

gày 30/6/2014, Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban 

hành Thông tư số 37/2014/TT-

BTNMT quy định chi tiết về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

N 

N 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=37%2f2014%2fTT-BTNMT.&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=37%2f2014%2fTT-BTNMT.&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Nhà nước thu hồi đất. 

Theo đó, Thông tư hướng 

dẫn một số nội dung cụ thể 

như xác định chi phí đầu tư 

vào đất còn lại; tái định cư trên 

diện tích đất còn lại của thửa 

đất có nhà ở khi Nhà nước thu 

hồi đất; xác định diện tích đất 

nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn 

định đời sống khi Nhà nước 

thu hồi đất; giấy tờ xác định về 

việc đã nộp tiền để được sử 

dụng đất đối với trường hợp 

đất được giao không đúng 

thẩm quyền trước ngày 

01/7/2004; việc thẩm tra 

khung chính sách về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; nội 

dung phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư do Bộ, 

ngành có dự án đầu tư 

lập,thẩm định và phê duyệt; 

việc di chuyển các công trình 

gắn liền với đất do tổ chức, 

cộng đồng dân cư, cơ sở tôn 

giáo đang quản lý sử dụng khi 

Nhà nước thu hồi đất; Xử lý 

trường hợp tổ chức bị thu hồi 

đất nhưng không được bồi 

thường về đất và thẩm định 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư. 

- Việc xác định diện tích đất 

nông nghiệp bị thu hồi để tính hỗ 

trợ ổn định đời sống phải dựa trên 

từng quyết định thu hồi đất, không 

được cộng dồn diện tích đất bị thu 

hồi của các quyết định thu hồi 

trước đó. 

- Phần diện tích đất nông 

nghiệp còn lại sau khi phần đất có 

nhà ở bị thu hồi có thể được 

chuyển mục đích sử dụng sang đất 

ở để tái định cư nếu đủ điều kiện 

để tách thửa; Trường hợp không 

tách thửa được thì Nhà nước thu 

hồi hoặc người sử dụng tiếp tục sử 

dụng theo quy hoạch, kế hoạch. 

- Người không là cán bộ, công 

chức, viên chức  trong hộ gia đình 

có người là cán bộ, công chức, viên 

chức đang sử dụng đất nông nghiệp 

để sản xuất nông nghiệp khi bị thu 

hồi đất được hỗ trợ ổn định đời 

sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, 

thay đổi nghề nghiệp hoặc tìm việc 

làm mới. 

Thông tư có hiệu lực thi hành 

từ ngày 13/8/2014./. 

Quy định mới chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch 

trong tố tụng 

Lệ Quỳnh 

gày 14/8/2014, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 81/2014/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều của Pháp lệnh 

chi phí giám định, định giá; chi 

phí cho người làm chứng, người 

phiên dịch trong tố tụng. 

N 
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Nghị định quy định rõ, căn 

cứ vào từng trường hợp cụ thể, 

chi phí cho người làm chứng, 

người phiên dịch được xác định 

bao gồm một hoặc một số chi 

phí: Tiền lương hoặc thù lao 

cho người làm chứng; tiền công 

cho người phiên dịch; chi phí đi 

lại (nếu có); chi phí lưu trú (nếu 

có); các chi phí khác phát sinh 

(nếu có). Chi phí cho người làm 

chứng, người phiên dịch được 

tính theo ngày và thời gian thực 

tế tham gia phiên tòa, phiên 

họp và các hoạt động tố tụng 

khác giải quyết vụ án hình sự, 

vụ án hành chính, vụ việc dân 

sự. Người làm chứng, người 

phiên dịch tại phiên họp giải 

quyết vụ việc dân sự, vụ án 

hành chính và các hoạt động tố 

tụng khác giải quyết vụ án hình 

sự, được hưởng chế độ tiền 

lương, thù lao cho người làm 

chứng, chế độ tiền công cho 

người phiên dịch bằng 50% 

mức chi phí đối với người làm 

chứng, người phiên dịch khi 

tham gia phiên tòa. 

Chi phí tiền lương cho 

người làm chứng tham gia 

phiên tòa giải quyết vụ án hình 

sự, vụ án hành chính, vụ việc 

dân sự như sau: Chi phí tiền 

lương áp dụng trong trường 

hợp cơ quan tiến hành tố tụng 

triệu tập đối với người thực 

hiện giám định, người thực 

hiện định giá tham gia phiên 

tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ 

án hành chính, vụ việc dân sự 

với vai trò người làm chứng. 

Mức tiền lương cho người làm 

chứng được hưởng bằng 200% 

mức lương cơ sở đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang, tính theo ngày 

lương do Nhà nước quy định. 

Thù lao cho người làm chứng 

tham gia phiên tòa giải quyết 

vụ án hình sự, vụ án hành 

chính, vụ việc dân sự như sau: 

Thù lao cho người làm chứng 

áp dụng cho các trường hợp 

không hưởng tiền lương theo 

quy định nêu trên; mức thù lao 

cho người làm chứng được 

hưởng bằng 100% mức lương 

cơ sở đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang, tính theo ngày lương 

do Nhà nước quy định. 

Tiền công cho người phiên 

dịch tham gia phiên tòa giải 

quyết vụ án hình sự, vụ án hành 

chính, vụ việc dân sự được xác 

định như sau:  Tiền công đối 

với người phiên dịch dịch nói 

và dịch tài liệu bằng tiếng nước 

ngoài thực hiện theo quy định 

của pháp luật về mức chi phí 

dịch thuật trong chế độ chi tiêu, 

tiếp khách nước ngoài vào làm 

việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ 
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chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

tại Việt Nam. Tiền công đối với 

người phiên dịch dịch nói và 

dịch tài liệu bằng tiếng dân tộc 

thiểu số thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về mức chi 

phiên dịch tiếng dân tộc thiểu 

số, mức chi biên dịch tiếng dân 

tộc tài liệu phổ biến, giáo dục 

pháp luật đảm bảo cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Bên cạnh đó, Nghị định 

cũng quy định chi phí giám 

định, chi phí định giá tài sản. 

Trong đó bao gồm một hoặc 

một số chi phí: Chi phí tiền 

lương, thù lao cho người thực 

hiện giám định, định giá; chi 

phí khấu hao máy móc, phương 

tiện, thiết bị; chi phí thu thập, 

phân tích thông tin về đối 

tượng định giá; chi phí vật tư 

tiêu hao… 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

01/10/2014./. 

 

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 

giai đoạn 2015 - 2020 

 Kim Ngân

gày 04/9/2014, Thủ 

tướng Chính phủ vừa 

ban hành Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTg về chính sách 

hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 

2020, bao gồm một số chính 

sách hỗ trợ hộ chăn nuôi về 

phối giống nhân tạo gia súc, 

con giống vật nuôi, xử lý chất 

thải chăn nuôi nhằm nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi nông hộ và 

bảo vệ môi trường. 

Đối tượng được hưởng 

chính sách nêu trên là các hộ 

gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, 

trâu, bò, gia cầm, trừ các hộ 

chăn nuôi gia công cho các 

doanh nghiệp (gọi chung là hộ 

chăn nuôi); người làm dịch vụ 

phối giống nhân tạo gia súc. 

Các hộ chăn nuôi sẽ được 

hỗ trợ phối giống nhân tạo hằng 

năm đối với lợn, trâu, bò; hỗ trợ 

mua lợn, trâu, bò đực giống hay 

gà, vịt giống bố mẹ hậu bị; hỗ 

trợ về xử lý chất thải chăn nuôi.  

Ngoài ra, Quyết định cũng 

quy định về chính sách hỗ trợ 

khuyến khích phát triển phối 

giống nhân tạo gia súc bao gồm 

hỗ trợ đào tạo, tập huấn và hỗ 

trợ mua bình chứa Nitơ lỏng để 

vận chuyển, bảo quản tinh phối 

giống nhân tạo gia súc. Theo 

đó, hỗ trợ một lần đến 100% 

kinh phí đào tạo, tập huấn cho 

các cá nhân về kỹ thuật phối 

N 
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giống nhân tạo gia súc, mức hỗ 

trợ không quá 6.000.000 

đồng/1 người. Hỗ trợ một lần 

đến 100% giá trị bình chứa 

Nitơ lỏng từ 1,0 đến 3,7 lít cho 

người làm dịch vụ phối giống 

nhân tạo gia súc, mức hỗ trợ 

không quá 5.000.000 đồng/1 

bình/1 người. 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện 

Quyết định này bao gồm ngân 

sách nhà nước và kinh phí từ 

các chương trình, dự án Trung 

ương và địa phương; của các tổ 

chức kinh tế xã hội; các chương 

trình hợp tác quốc tế khác. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/01/2015 

đến ngày 31/12/2020./. 

 
Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch 

lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất 

trong nông nghiệp 

Đỗ Văn Nhân 

gày 07/7/2014 Bộ Tài 

chính ban hành Thông 

tư số 89/2014/TT-BTC hướng 

dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và 

cấp bù chênh lệch lãi suất do 

thực hiện chính sách hỗ trợ 

nhằm giảm tổn thất trong nông 

nghiệp. 

Thông tư này hướng dẫn về 

điều kiện, hồ sơ, thủ tục, quy 

trình hỗ trợ lãi suất và cấp bù 

chênh lệch lãi suất thông qua 

các ngân hàng thương mại để 

thực hiện cho vay theo quy 

định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết 

định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 

14/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ 

nhằm giảm tổn thất trong nông 

nghiệp. 

Đối tượng áp dụng của 

Thông tư là các Ngân hàng 

thương mại được thành lập và 

hoạt động theo Luật các tổ chức 

tín dụng (gọi chung là ngân 

hàng thương mại) thực hiện cho 

vay theo quy định tại Điều 1 và 

Điều 2 Quyết định số 

68/2013/QĐ-TTg và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

Mức hỗ trợ, cấp bù được 

quy định như sau: Các khoản 

vay để mua máy móc, thiết 

bị quy định tại Khoản 2 Điều 1 

Quyết định số 68/2013/QĐ-

TTg được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ 100% lãi suất trong 02 

năm đầu, 50% lãi suất trong 

năm thứ ba. Các khoản vay để 

thực hiện dự án đầu tư dây 

N 
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chuyền máy, thiết bị; dự án chế 

tạo máy, thiết bị sản xuất nông 

nghiệp quy định tại Khoản 2 

Điều 2 Quyết định số 

68/2013/QĐ-TTg được ngân 

sách nhà nước cấp bù chênh 

lệch giữa lãi suất cho vay 

thương mại của các ngân hàng 

thương mại và lãi suất tín dụng 

đầu tư phát triển của nhà 

nước. Thời gian được nhà nước 

cấp bù chênh lệch lãi suất bằng 

thời hạn cho vay quy định tại 

khoản 5 Điều 2 Quyết định số 

68/2013/QĐ-TTg, tối đa không 

quá 12 năm. Nguồn vốn hỗ trợ 

lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi 

suất thực hiện chính sách hỗ trợ 

giảm tổn thất trong nông 

nghiệp được bố trí trong dự 

toán chi cấp bù chênh lệch lãi 

suất cho vay tín dụng ưu đãi 

(vốn đầu tư phát triển) của ngân 

sách nhà nước hàng năm. 

Thông tư cũng quy định về 

điều kiện được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ lãi suất vay vốn và 

cấp bù chênh lệnh lãi 

suất; hướng dẫn lập hồ sơ, thủ 

tục hỗ trợ lãi suất vay vốn và 

cấp bù chênh lệch lãi suất. Định 

kỳ hàng quý (chậm nhất là 

ngày 30 của tháng đầu quý tiếp 

theo), các ngân hàng thương 

mại tổng hợp số liệu về kết quả 

thực hiện hỗ trợ lãi suất của 

chính sách hỗ trợ nhằm giảm 

tổn thất trong nông nghiệp của 

toàn hệ thống, đánh giá tình 

hình thực hiện và gửi về Bộ Tài 

chính. Trong vòng 90 ngày kể 

từ ngày kết thúc năm tài chính, 

các ngân hàng thương mại gửi 

báo cáo thực hiện năm cho Bộ 

Tài chính gồm: Số tiền hỗ trợ 

lãi suất vay vốn và chênh lệch 

lãi suất đã được tạm cấp trong 

năm; số tiền hỗ trợ lãi suất vay 

vốn và chênh lệch lãi suất phát 

sinh thực tế đề nghị được cấp 

cả năm; hồ sơ đề nghị quyết 

toán khoản vay được hỗ trợ lãi 

suất vay vốn và khoản vay 

được cấp bù chênh lệch lãi suất. 

Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 22/8/2014./. 

 

Quy định mới về điều kiện phòng cháy chữa cháy 

đối với hộ gia đình, khu dân cư 

NQ

gày 31/7/2014, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy. 

Nghị định này áp dụng đối 

với cơ quan, tổ chức, hộ gia 

N 
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đình trong hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan đến hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy (PCCC) tại 

Việt Nam. 

Theo đó, Nghị định này quy 

định có 3 điều kiện an toàn về 

PCCC đối với hộ gia đình gồm: 

Nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi 

có sử dụng nguồn lửa, nguồn 

nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh 

nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử 

dụng điện phải bảo đảm an toàn 

về PCCC; Tài sản, vật tư, chất 

cháy phải được bố trí, sắp xếp, 

bảo quản và sử dụng đúng quy 

định an toàn về PCCC; Có 

phương tiện chữa cháy phù hợp 

với đặc điểm hoạt động và điều 

kiện của từng hộ gia đình. 

Nghị định cũng quy định 7 

điều kiện an toàn PCCC đối với 

khu dân cư gồm: Có quy định, 

nội quy về PCCC, về sử dụng 

điện, sử dụng lửa và các chất dễ 

cháy, nổ; có biển cấm, biển 

báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về 

PCCC, thoát nạn phù hợp với 

đặc điểm của khu dân cư; Có 

thiết kế và phải được thẩm 

duyệt thiết kế về PCCC đối với 

khu dân cư xây dựng mới; Hệ 

thống điện đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn về PCCC; Có hệ thống 

giao thông, nguồn nước phục 

vụ chữa cháy, giải pháp chống 

cháy lan, phương tiện PCCC 

bảo đảm số lượng và chất 

lượng theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc 

theo quy định của Bộ Công an; 

Có phương án chữa cháy và 

thoát nạn đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định; 

Có lực lượng dân phòng được 

huấn luyện nghiệp vụ PCCC và 

tổ chức thường trực sẵn sàng 

chữa cháy đáp ứng yêu cầu 

chữa cháy tại chỗ; Có hồ sơ 

quản lý, theo dõi hoạt động 

PCCC theo quy định của Bộ 

Công an. 

Bên cạnh đó, Nghị định 

cũng quy định điều kiện an 

toàn PCCC đối với phương tiện 

giao thông cơ giới; đối với 

công trình cao tầng, nhà khung 

thép mái tôn... 

Nghị định này có hiệu lực 

từ ngày 15/9/2014 và thay thế 

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP 

ngày 04/4/2003 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Điều 1 Nghị định số 

46/2012/NĐ-CP ngày 

22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

35/2003/NĐ-CP ngày 

04/4/2003 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy./. 
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Quy định mới về kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 

Kim Ngân

gày 30/7/2014, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban 

hành Thông tư liên tịch số 

100/2014/TTLT-BTC-BTP quy 

định việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở. Theo 

đó, Thông tư liên tịch này quy 

định việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước thực hiện 

hoạt động quản lý nhà nước về 

hòa giải ở cơ sở; kinh phí hỗ 

trợ cho tổ hòa giải và hòa giải 

viên; kinh phí thực hiện các 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

về hòa giải ở cơ sở và áp dụng 

đối với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến việc lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở. 

So với Thông tư liên tịch số 

73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 

14/5/2010 của Bộ Tài chính và 

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc 

lập, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bảo đảm cho 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, có một số mức chi 

mới hỗ trợ cho hòa giải viên 

như: Hỗ trợ chi phí y tế cho 

việc cứu chữa, phục hồi sức 

khỏe và chức năng bị mất hoặc 

giảm sút đối với hòa giải viên 

bị tai nạn trong khi thực hiện 

hoạt động hòa giải ở cơ sở mà 

không tham gia bảo hiểm y tế; 

hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất 

hoặc bị giảm sút đối với hòa 

giải viên bị tai nạn trong thời 

gian cứu chữa, phục hồi sức 

khỏe và chức năng bị mất hoặc 

giảm sút; hỗ trợ chi phí mai 

táng cho người tổ chức mai 

táng hòa giải viên gặp tai nạn 

hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính 

mạng trong khi thực hiện hoạt 

động hòa giải ở cơ sở bằng 05 

tháng lương cơ sở... 

Bên cạnh đó, Thông tư liên 

tịch cũng quy định mức chi thù 

lao cho hòa giải viên (đối với 

hòa giải viên trực tiếp tham gia 

vụ, việc hòa giải) tối đa là 

200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa 

giải; chi bồi dưỡng thành viên 

Ban tổ chức bầu hòa giải viên 

tham gia họp chuẩn bị cho việc 

bầu hòa giải viên tối đa là 

70.000 đồng/người/buổi; chi 
tiền nước uống cho người tham 

dự cuộc họp bầu hòa giải viên tối 

đa 10.000 đồng/người/buổi. 

N 
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Thông tư liên tịch này có 

hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014 và 

bãi bỏ các quy định về nội dung 

chi, mức chi phục vụ công tác 

hòa giải ở cơ sở tại Thông tư liên 

tịch số 73/2010/TTLT-BTP-

BTC./. 

 

Hướng dẫn mới về việc thực hiện bảo hiểm y tế 

Đ.V.N

gày 14/7/2014, Bộ Y tế 

và Bộ Tài chính đã ban 

hành Thông tư liên tịch số 

24/2014/TTLT-BYT-BTC sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 

09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 

14/8/2009 hướng dẫn thực hiện 

bảo hiểm y tế (BHYT). 

Thông tư liên tịch đã sửa đổi 

và bổ sung một số nội dung về 

đối tượng tham gia BHYT, việc 

theo dõi, điều chỉnh và sử dụng 

quỹ định suất. Cụ thể: Mở rộng 

thêm đối tượng tham gia BHYT, 

ngoài 02 đối tượng theo quy định 

cũ (là Cựu chiến binh đã tham 

gia kháng chiến từ ngày 

30/4/1975 trở về trước theo 

Khoản 6 Điều 5 Nghị định 

số 150/2006/NĐ-CP ngày 

12/12/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh 

Cựu chiến binh; thanh niên xung 

phong theo Quyết định 

số 170/2008/QĐ-TTg ngày 

18/12/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ BHYT và trợ cấp 

mai táng phí đối với thanh niên 

xung phong thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp), Thông tư liên tịch 

mới mở rộng thêm đối tượng là 

thanh niên xung phong được quy 

định tại Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về chế độ đối với 

thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến.  

Thông tư liên tịch mới bổ 

sung quy định khám bệnh, chữa 

bệnh ở khu vực biên giới, hải 

đảo, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn thì Sở Y tế chủ trì, phối 

hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 

hướng dẫn việc ký hợp đồng 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

đối với cơ sở quân y để phục vụ 

người bệnh có thẻ BHYT trong 

địa bàn. 

Về việc theo dõi, điều chỉnh 

quỹ định suất, Thông tư liên tịch 

mới quy định Bảo hiểm xã hội 

tỉnh có trách nhiệm thông báo 

cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khi có sự thay đổi về suất phí, 

nhóm đối tượng và số thẻ theo 

nhóm đối tượng tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (quy định cũ là 

N 

http://www.moh.gov.vn/legaldoc/pages/legaldocument.aspx?ItemID=144
http://www.moh.gov.vn/legaldoc/pages/legaldocument.aspx?ItemID=144
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=150/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=170/2008/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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thông báo hàng quý). Việc sử 

dụng quỹ định suất khi có kết dư 

thì cơ sở y tế được hạch toán vào 

nguồn thu của đơn vị sự nghiệp. 

Nếu quỹ định suất bao gồm cả 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại 

tuyến xã thì đơn vị được giao ký 

hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh 

tại các Trạm y tế tuyến xã có 

trách nhiệm trích một phần kết 

dư cho các Trạm y tế tuyến xã 

theo số thẻ đăng ký tại từng trạm 

y tế. Số kết dư để lại không quá 

20% quỹ định suất, phần còn lại 

chuyển vào quỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chung của tỉnh (quy 

định cũ là phần còn lại tính vào 

quỹ khám bệnh, chữa bệnh năm 

sau của đơn vị). 

Đặc biệt, Thông tư liên tịch 

quy định mới về cấp thẻ BHYT 

đối với người đã hiến bộ phận cơ 

thể theo quy định của pháp luật 

về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận 

cơ thể người và hiến, lấy xác. 

Theo đó, người đã hiến bộ phận 

cơ thể hoặc thân nhân mang theo 

Giấy ra viện do cơ sở y tế nơi lấy 

bộ phận cơ thể cấp (trên giấy ghi 

rõ bộ phận cơ thể đã hiến) đến 

Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi 

cư trú để được cấp thẻ BHYT lần 

đầu. Bảo hiểm xã hội tỉnh có 

trách nhiệm cấp thẻ những lần 

tiếp theo. 

Thông tư liên tịch cũng 

hướng dẫn trường hợp công 

chức, viên chức đang trong thời 

gian bị tạm giữ, tạm giam hoặc 

tạm đình chỉ công tác để xem 

xét, xử lý kỷ luật vẫn được 

hưởng 50% mức lương hiện 

hưởng theo ngạch bậc và được 

truy lĩnh 50% còn lại của mức 

lương hiện hưởng nếu không bị 

xử lý kỷ luật hoặc được kết luận 

là oan sai theo quy định tại Điều 

24 Nghị định số 34/2011/NĐ-

CP ngày 17/5/2011 và Điều 23 

Nghị định số 27/2012/NĐ-

CP ngày 06/4/2012 của Chính 

phủ thì vẫn phải đóng BHYT 

theo mức tiền lương thực tế bằng 

50% mức lương hiện hưởng theo 

ngạch bậc. 

Những thay đổi này có hiệu 

lực kể từ ngày 01/9/2014./. 

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học 

P.TH

ộ Giáo dục và Đào tạo 

vừa ban hành Thông tư 

số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 

28/8/2014 ban hành quy định 

đánh giá học sinh tiểu học. 

Theo đó, nội dung đánh giá 

bao gồm: 1- Đánh giá quá trình 

học tập, sự tiến bộ và kết quả 

học tập của học sinh theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng từng môn học 

và hoạt động giáo dục khác 

B 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2011/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2011/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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theo chương trình giáo dục phổ 

thông cấp tiểu học; 2- Đánh giá 

sự hình thành và phát triển một 

số năng lực của học sinh (tự 

phục vụ, tự quản; giao tiếp, 

hợp tác; tự học và giải quyết 

vấn đề); 3- Đánh giá sự hình 

thành và phát triển một số 

phẩm chất của học sinh (chăm 

học, chăm làm; tích cực tham 

gia hoạt động giáo dục; tự tin, 

tự trọng, tự chịu trách nhiệm; 

trung thực, kỉ luật, đoàn kết; 

yêu gia đình, bạn và những 

người khác; yêu trường, lớp, 

quê hương, đất nước). 

Trong quá trình dạy học, 

căn cứ vào đặc điểm và mục 

tiêu của bài học, của mỗi hoạt 

động mà học sinh phải thực 

hiện trong bài học, giáo viên 

nhận xét bằng lời nói trực tiếp 

với học sinh hoặc viết nhận xét 

vào phiếu, vở của học sinh về 

những kết quả đã làm được 

hoặc chưa làm được; mức độ 

hiểu biết và năng lực vận dụng 

kiến thức; mức độ thành thạo 

các thao tác, kĩ năng cần thiết, 

phù hợp với yêu cầu của bài 

học, hoạt động của học sinh. 

Khi nhận xét, giáo viên cần đặc 

biệt quan tâm động viên, khích 

lệ, biểu dương, khen ngợi kịp 

thời đối với từng thành tích, 

tiến bộ giúp học sinh tự tin 

vươn lên. Thông tư cũng nhấn 

mạnh không dùng điểm số để 

đánh giá thường xuyên. 

Về định kỳ đánh giá kết quả 

học tập, hiệu trưởng chỉ đạo 

việc đánh giá định kỳ kết quả 

học tập, mức độ đạt chuẩn kiến 

thức, kĩ năng theo chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

vào cuối học kì I và cuối năm 

học đối với các môn học: Tiếng 

Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử 

và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, 

Tiếng dân tộc bằng bài kiểm tra 

định kỳ. 

Bài kiểm tra định kỳ được 

giáo viên sửa lỗi, nhận xét 

những ưu điểm và góp ý những 

hạn chế, cho điểm theo thang 

điểm 10, không cho điểm 0 và 

điểm thập phân.  

Vào cuối học kì I và cuối 

năm học, hiệu trưởng chỉ đạo 

giáo viên chủ nhiệm họp với 

các giáo viên dạy cùng lớp, 

thông qua nhận xét quá trình và 

kết quả học tập, hoạt động giáo 

dục khác để tổng hợp đánh giá 

mức độ hình thành và phát triển 

năng lực, phẩm chất của từng 

học sinh. 

Giáo viên chủ nhiệm ghi 

nhận xét, kết quả tổng hợp 

đánh giá vào học bạ. 

Học sinh được xác nhận 

hoàn thành chương trình lớp 

học phải đạt các điều kiện: 

Đánh giá thường xuyên đối với 
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tất cả các môn học, hoạt động 

giáo dục: Hoàn thành; Đánh giá 

định kì cuối năm học các môn 

học theo quy định: đạt điểm 5 

trở lên; Mức độ hình thành và 

phát triển năng lực: Đạt; Mức 

độ hình thành và phát triển 

phẩm chất: Đạt. 

Thông tư này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/10/2014 

và thay thế Thông tư số 

32/2009/TT-BGDĐT ngày 

27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành quy định đánh giá và 

xếp loại học sinh tiểu học./. 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Chuẩn hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được pháp luật 

hiện hành quy định như thế 

nào? (Bà Vũ Minh T, huyện 

Tu Mơ Rông) 

Đáp: Điều 1 Quyết định 

số 09/2011/QĐ-TTg ngày 

30/01/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành 

chuẩn hộ nghèo, hộ cận 

nghèo áp dụng cho giai đoạn 

2011 - 2015 quy định chuẩn 

hộ nghèo, hộ cận nghèo áp 

dụng cho giai đoạn 2011 - 

2015 như sau: 

- Hộ nghèo ở nông thôn 

là hộ có mức thu nhập bình 

quân từ 400.000 

đồng/người/tháng (từ 

4.800.000 đồng/người/năm) 

trở xuống. 

- Hộ nghèo ở thành thị là 

hộ có mức thu nhập bình 

quân từ 500.000 

đồng/người/tháng (từ 

6.000.000 đồng/người/năm) trở 

xuống. 

- Hộ cận nghèo ở nông thôn là 

hộ có mức thu nhập bình quân từ 

401.000 đồng đến 520.000 

đồng/người/tháng. 

- Hộ cận nghèo ở thành thị là 

hộ có mức thu nhập bình quân từ 

501.000 đồng đến 650.000 

đồng/người/tháng./. 

 

 

 

 

 
 


