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Vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật 

đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

BBT

iện nay, trên thế giới có 

khoảng 40 quốc gia lấy 

ngày ký, ban hành hoặc thông 

qua Hiến pháp để hàng năm tổ 

chức Ngày Hiến pháp, Ngày 

Pháp luật nhằm thượng tôn 

pháp luật, tôn vinh Hiến pháp - 

đạo luật gốc của mỗi nước. 

Ở Việt Nam, Ngày Pháp luật 

chính thức được luật hóa tại 

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Theo đó, ngày 09 

tháng 11 hằng năm là Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc 

lựa chọn ngày ban hành đạo 

luật cơ bản đầu tiên là Hiến 

pháp năm 1946 (ngày 

09/11/1946) làm Ngày Pháp 

luật là dấu mốc lớn, góp phần 

vào tiến trình xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam của Nhân dân, 

do Nhân dân và vì Nhân dân 

trong giai đoạn mới.  

Năm 2016, nhằm tiếp tục 

khẳng định vị trí, vai trò của 

Hiến pháp, pháp luật trong 

quản lý đất nước và kiến tạo sự 

phát triển xã hội, Ngày Pháp 

luật được tổ chức với chủ đề: 

"Nâng cao năng lực xây dựng, 

thực thi pháp luật; giáo dục ý 

thức tôn trọng, tuân thủ và 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp 

luật; tạo môi trường thuận lợi 

cho sản xuất kinh doanh; phát 

huy dân chủ, bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân", trong 

đó cao điểm là tổ chức phổ biến 

các luật liên quan trực tiếp đến 

tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức; quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân, trọng 

tâm là Bộ luật Dân sự năm 

2015, đồng thời triển khai tổ 

chức thành công Hội thi Hòa 

giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 

III. 

Trong những năm qua, Ngày 

Pháp luật đã được các Bộ, 

ngành, đoàn thể, địa phương và 

các tầng lớp nhân dân tích cực 

hưởng ứng, triển khai nghiêm 

túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu 

hút sự quan tâm của toàn xã 

hội, góp phần xây dựng lối 

sống, làm việc theo Hiến pháp 

và pháp luật. 

Cụ thể, thông qua Ngày 

Pháp luật để thông tin, giới 

thiệu đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và 

các tầng lớp nhân dân cơ chế, 

chính sách pháp luật liên quan 

trực tiếp đến đời sống, lao động 

H 
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và học tập; những văn bản pháp 

luật mới ban hành... dưới nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng, 

như: mít tinh, hội thảo, tọa 

đàm, thi tìm hiểu pháp luật, phổ 

biến pháp luật lưu động, triển 

lãm… Các hoạt động này thực 

sự trở nên gần gũi, thiết thực, 

từ đó, giúp cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và 

người dân dễ dàng tiếp cận, 

nắm bắt các quy định của pháp 

luật, tuân thủ và thực hiện pháp 

luật một cách nghiêm minh, 

giúp cho những đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước đến 

gần với người dân hơn và dễ 

dàng đi vào cuộc sống. Bên 

cạnh đó, Ngày Pháp luật còn là 

cơ hội để người dân tham gia 

thể hiện sự hiểu biết của mình 

về pháp luật và có những góp ý 

tham gia vào công tác xây dựng 

chính sách, pháp luật. 

Như vậy, kể từ năm 2013 - 

năm đầu tiên Ngày Pháp luật 

được tổ chức trong phạm vi cả 

nước, đến nay, sau 04 năm triển 

khai thực hiện, có thể khẳng 

định, Ngày Pháp luật đã và 

đang giữ vai trò quan trọng là 

một hình thức phổ biến, giáo 

dục pháp luật hiệu quả./. 

 

Bất cập quy định chứng thực bản sao từ bản chính 

Đỗ Văn Nhân

hoản 2 Điều 2 Nghị 

định số 23/2015/NĐ-

CP ngày 16/02/2015 của Chính 

phủ quy định về cấp bản sao từ 

sổ gốc, chứng thực bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký 

và chứng thực hợp đồng, giao 

dịch (gọi tắt là Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP) quy định: 

"Chứng thực bản sao từ bản 

chính là việc cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền theo quy định tại 

Nghị định này căn cứ vào bản 

chính để chứng thực bản sao là 

đúng với bản chính". Tại 

Khoản 3 Điều 23 quy định: 

"Bản sao được chứng thực từ 

bản chính theo quy định tại 

Nghị định này có giá trị sử 

dụng thay cho bản chính đã 

dùng để đối chiếu chứng thực 

trong các giao dịch, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định 

khác". Như vậy, cá nhân khi 

giao dịch, thực hiện các thủ tục 

hành chính chỉ cần xuất trình 

bản sao được chứng thực từ bản 

chính là có thể thay thế cho bản 

chính mà không cần xuất trình 

bản chính để đối chiếu. 

Theo quy định tại Điều 4 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

K 
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quy định về chế độ lưu trữ, thì 

các tài liệu được lưu trữ gồm sổ 

chứng thực; bản giấy tờ, văn 

bản đã chứng thực chữ ký và 

bản chính hợp đồng, giao dịch, 

tuy nhiên bản sao được chứng 

thực từ bản chính theo quy định 

thì cơ quan thực hiện việc 

chứng thực không phải lưu trữ. 

Chính vì Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP không quy 

định phải lưu trữ bản sao được 

chứng thực từ bản chính, do đó 

các cơ quan có thẩm quyền 

chứng thực rất lúng túng, bởi 

nếu không lưu trữ bản sao được 

chứng thực từ bản chính thì khi 

phát hiện các sai sót đối với bản 

sao được chứng thực thì không 

có cơ sở để xác minh, đối chiếu 

và xác định trách nhiệm. Ví dụ, 

khi chứng thực bản sao bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông từ 

bản chính, người yêu cầu chứng 

thực có hành vi gian dối, cố 

tình tẩy xóa, sửa chữa các 

thông tin trên bản sao đã chứng 

thực để nộp hồ sơ xét tuyển đại 

học; cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

xét tuyển đại học nghi ngờ về 

nội dung bản sao được chứng 

thực nên liên hệ đến cơ quan đã 

thực hiện việc chứng thực để 

xác minh tính xác thực của bản 

sao. Trong trường hợp này, cơ 

quan đã thực hiện chứng thực 

không có cơ sở để xác định bản 

sao được chứng thực do chính 

cơ quan mình chứng thực có 

đúng hay không, bởi vì không 

có bản sao chứng thực lưu trữ 

để đối chiếu, xác định có bị tẩy 

xóa hay sửa chữa nội dung hay 

không? 

Bên cạnh đó, hiện nay tình 

trạng sử dụng và lưu hành giấy 

tờ, văn bằng, chứng chỉ giả 

đang xảy ra phổ biến, khi đối 

tượng sử dụng bằng giả để đề 

nghị chứng thực bản sao từ bản 

chính thì cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực tiếp nhận và 

thực hiện việc chứng thực 

nhưng không có khả năng nhận 

biết những giấy tờ, văn bằng, 

chứng chỉ giả để từ chối việc 

chứng thực. Bởi vì các loại giấy 

tờ, văn bằng, chứng chỉ giả 

được làm rất tinh vi, bằng mắt 

thường không thể nhận biết, mà 

phải thông qua việc đối chiếu 

con dấu, xác nhận hồ sơ, học bạ 

tại nơi cấp giấy tờ, văn bằng, 

chứng chỉ giả. Để làm được 

điều này, chỉ có cơ quan công 

an mới có thể xác định đầy đủ, 

hợp pháp các loại giấy tờ, văn 

bằng, chứng chỉ này có bị giả 

hay không? Cơ quan chứng 

thực không đủ điều kiện và khả 

năng để xác định giấy tờ, văn 

bằng, chứng chỉ giả nên đã ký 

chứng thực bản sao từ bản 

chính bị giả mạo. Như vậy, cơ 

quan chứng thực đã vô tình hợp 
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thức hóa các giấy tờ, văn bằng, 

chứng chỉ giả thành các giấy tờ, 

văn bằng, chứng chỉ thật để các 

đối tượng xấu lợi dụng nhằm 

qua mặt các cơ quan chức năng. 

Từ những vấn đề bất cập nêu 

trên, đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền cần tham khảo để nghiên 

cứu sửa đổi, bổ sung nhằm 

hoàn thiện các quy định về 

chứng thực bản sao từ bản 

chính được quy định tại Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ./. 

 

Tăng cường phổ biến các quy định 

 về chế độ, quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội 

Vĩnh Linh 

ó thể nói, chế độ bảo 

hiểm xã hội (BHXH) là 

chính sách tiến bộ, mang ý 

nghĩa nhân văn sâu sắc. Người 

tham gia đóng BHXH thì đến 

khi già yếu, không còn sức lao 

động sẽ có được khoản tiền 

hàng tháng để trang trải cuộc 

sống, an hưởng tuổi già. Ngoài 

ra, ngay trong thời gian tham 

gia BHXH họ còn được hưởng 

nhiều chế độ khác như ốm đau, 

thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp và bảo hiểm thất 

nghiệp… Điều này nhằm đảm 

bảo chính sách an sinh xã hội, 

sự phát triển bền vững của đất 

nước, giảm bớt gánh nặng cho 

Nhà nước, xã hội khi có quá 

nhiều người khi về già không 

còn khả năng lao động nhưng 

không có chế độ trợ cấp, lương 

hưu.  

Tuy nhiên, trong thực tế rất 

nhiều người lao động không 

biết các chế độ mình được 

hưởng khi tham gia BHXH 

hoặc hưởng không đầy đủ các 

quyền lợi, chế độ đã được pháp 

luật quy định, thậm chí có 

người cho rằng đóng BHXH là 

chỉ để hưởng lương hưu nên 

không quan tâm đến các chế 

độ, quyền lợi khác! Có nhiều 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

này, như các cơ quan quản lý 

về lao động, tổ chức BHXH, 

nhất là người sử dụng lao động 

chưa tổ chức phổ biến, quán 

triệt đầy đủ, cụ thể các chế độ, 

quyền lợi được hưởng khi tham 

gia BHXH đến người lao động. 

Mặt khác, từ phía người lao 

động cũng chưa mấy quan tâm, 

tìm hiểu, nắm bắt các quy định 

pháp luật để bảo vệ quyền, lợi 

ích chính đáng cho bản thân và 

đồng nghiệp như yêu cầu tổ 

chức BHXH thanh toán, đảm 

bảo các chế độ, chính sách có 

liên quan, thậm chí ngay cả 

người tham gia BHXH là cán 

C 
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bộ, công chức, viên chức nhiều 

người vẫn chưa nắm rõ các quy 

định về chế độ BHXH để bảo 

vệ quyền lợi cho mình. 

Nhiều người lao động quan 

niệm đóng BHXH để được 

hưởng lương hưu hoặc lao động 

nữ mới được hưởng chế độ thai 

sản khi sinh nên có nhiều người 

tham gia BHXH rất nhiều năm 

nhưng chưa được hưởng bất cứ 

chế độ nào từ BHXH, mặc dù 

nhiều người đủ điều kiện để 

hưởng các chế độ như nghỉ 

dưỡng sức, ốm đau... Trong khi 

những người nắm vững các quy 

định về chế độ, quyền lợi khi 

tham gia BHXH thì họ đã được 

hưởng các quyền lợi cho bản 

thân, đồng nghiệp như những 

người trực tiếp giải quyết chế 

độ BHXH cho người lao động 

ở các cơ quan, doanh nghiệp 

như thủ trưởng đơn vị, chủ 

doanh nghiệp, kế toán. 

Vì vậy, các cơ quan chức 

năng bên cạnh việc tích cực 

động viên, khuyến khích người 

sử dụng lao động, người lao 

động tham gia BHXH thì cần 

tăng cường công tác phổ biến 

đến người tham gia BHXH về 

các chế độ, quyền lợi được 

hưởng theo quy định pháp luật. 

Đồng thời, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để giải quyết các chế 

độ cho người tham gia BHXH 

khi họ làm thủ tục thanh toán 

hưởng các chế độ có liên quan 

như giảm, đơn giản hóa thủ tục, 

giấy tờ, thời gian. Điều này vừa 

góp phần quảng bá, khuyến 

khích, thu hút được đông đảo 

người lao động tham gia 

BHXH và đảm bảo quyền lợi 

chính đáng, hạn chế thiệt thòi 

cho người lao động khi tham 

gia BHXH./. 

 

Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh

gày 19/8/2016, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1955/UBND-HTKT về việc 

triển khai các giải pháp nhằm 

đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông 6 tháng cuối năm 2016 

trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố 

tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công 

tác đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh; 

N 
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tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về trật tự an toàn giao 

thông, nhất là quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ tại 

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 

ngày 26/5/2016 của Chính phủ 

để người dân biết, thực hiện 

theo đúng quy định. 

Công an tỉnh tăng cường lực 

lượng, thường xuyên tuần tra, 

kiểm soát và xử lý nghiêm đối 

với các hành vi vi phạm trật tự 

an toàn giao thông trên địa bàn 

tỉnh; chỉ đạo Cảnh sát giao 

thông phối hợp với Thanh tra 

giao thông thường xuyên tuần 

lưu trên các tuyến giao thông 

trọng điểm, các khu vực phức 

tạp để kịp thời điều tiết giao 

thông và sẵn sàng giải tỏa, cứu 

nạn kịp thời khi có va chạm 

hoặc tai nạn giao thông xảy ra 

trong thời gian nhanh nhất; 

không cho xuất bến đối với các 

phương tiện vận tải hành khách 

không đảm bảo an toàn kỹ 

thuật, vi phạm thể lệ vận tải và 

điều kiện của người điều khiển 

phương tiện; kiên quyết xử lý 

xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe 

ô tô, mô tô, xe gắn máy độ chế 

không đảm bảo điều kiện tham 

gia giao thông trên địa bàn 

tỉnh… 

Sở Giao thông vận tải tăng 

cường công tác quản lý nhà 

nước về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải đối với 

các doanh nghiệp vận tải trên 

địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Thanh tra 

giao thông phối hợp với Cảnh 

sát giao thông có biện pháp 

ngăn chặn, xử lý cương quyết 

trường hợp các phương tiện 

không đảm bảo điều kiện tham 

gia giao thông, chở quá số 

người quy định; tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành lang an toàn giao 

thông; kiểm tra và kiên quyết 

đình chỉ hoạt động đối với các 

bến thủy nội địa và phương tiện 

thủy không đảm bảo an toàn, 

không có thiết bị cứu sinh cho 

hành khách; đôn đốc các đơn vị 

quản lý đường bộ kiểm tra, xử 

lý kịp thời các điểm đen, đoạn 

đường có nguy cơ mất an toàn, 

dễ gây ra tai nạn giao thông; rà 

soát, bổ sung, sửa chữa hệ 

thống biển báo, cọc tiêu, vạch 

kẻ đường, tường hộ lan, phát 

quang tầm nhìn… 

UBND các huyện, thành phố 

đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về trật tự an toàn giao 

thông nhằm nâng cao ý thức, tự 

giác chấp hành pháp luật về an 

toàn giao thông của người dân 

khi tham gia giao thông trên địa 
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bàn quản lý; chỉ đạo các lực 

lượng chức năng liên quan tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm 

soát kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trật tự 

an toàn giao thông trên địa bàn 

mình quản lý… 

 

Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 

Kim Ngân

gày 15/8/2016, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 1902/KH-UBND về thực 

hiện Chương trình giáo dục đời 

sống gia đình đến năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, Kế hoạch bao gồm 

05 nhóm nhiệm vụ, cụ thể: 

(1) Nâng cao nhận thức của 

chính quyền các cấp, các 

ngành, đơn vị, tổ chức đoàn 

thể, cơ sở giáo dục và các thành 

viên gia đình về tầm quan trọng 

của gia đình. Chuyển tải nội 

dung giáo dục đời sống gia 

đình thông qua việc đẩy mạnh 

các hoạt động thông tin, truyền 

thông và giáo dục lồng ghép; 

đa dạng về hình thức, phong 

phú về nội dung, cao điểm là 

dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia 

đình. 

(2) Nâng cao năng lực quản 

lý nhà nước về công tác giáo 

dục đời sống gia đình thông 

qua việc tham mưu xây dựng, 

ban hành theo thẩm quyền hoặc 

trình cấp có thẩm quyền ban 

hành văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn phát triển giáo dục đời 

sống gia đình đến năm 2020 

gắn với các thiết chế văn hóa 

cơ sở và cơ sở giáo dục tại 

cộng đồng. 

(3) Đẩy mạnh việc cung cấp 

nội dung giáo dục đời sống gia 

đình dưới nhiều hình thức vào 

thời điểm phù hợp đến các 

thành viên gia đình, tập trung 

ưu tiên đối tượng thanh niên. 

Phối hợp chặt chẽ giữa các 

ngành, các cấp trong việc lồng 

ghép nội dung giáo dục đời 

sống gia đình thông qua các 

hoạt động của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, phong trào "Xã 

đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới; phường, thị trấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị", phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa". 

(4) Huy động và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn lực cho 

công tác gia đình; ưu tiên vùng 

nông thôn, vùng khó khăn, 

miền núi và đồng bào dân tộc 

thiểu số. Đẩy mạnh xã hội hóa; 

vận động, tạo điều kiện để các 

N 
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cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

hỗ trợ cho cán bộ, người lao 

động tham gia, học tập nội 

dung giáo dục đời sống gia 

đình. 

(5) Tăng cường phối hợp 

thực hiện hợp tác quốc tế và 

nghiên cứu khoa học trong 

công tác giáo dục đời sống gia 

đình. 

Để thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ nói trên, Kế hoạch 

cũng đề ra 05 nhóm giải pháp; 

đồng thời phân công trách 

nhiệm cụ thể cho các ngành, 

địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện, hàng năm báo cáo 

kết quả về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống mua bán người 

trên địa bàn tỉnh 

Như Oanh 

ể kịp thời phòng ngừa, 

ngăn chặn tội phạm 

mua bán người trên địa bàn 

tỉnh, ngày 01/9/2016, UBND 

tỉnh đã ban hành Công văn số 

2065/UBND-NC triển khai 

thực hiện công tác phòng, 

chống mua bán người trên địa 

bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện các nhiệm vụ 

sau: 

1. Các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố: 

Tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả Quyết định số 

2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về 

Chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2016 - 

2020, Kế hoạch số 1765/KH-

UBND ngày 03/8/2016 của 

UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về "Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người" 

trên địa bàn tỉnh; chủ động xây 

dựng Kế hoạch triển khai trong 

phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản 

lý. 

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực 

lượng Công an các cấp phối 

hợp với lực lượng Biên phòng 

tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra 

cơ bản, nắm chắc tình hình, 

hoạt động tội phạm mua bán 

người và các đối tượng khác có 

liên quan tại các tuyến, địa bàn 

trọng điểm; thu thập tài liệu, 

chứng cứ, xác lập chuyên án, tổ 

chức đấu tranh bóc gỡ triệt để 

các đường dây tội phạm mua 

bán người, đưa người xuất cảnh 

trái phép; phối hợp chặt chẽ với 

Đ 
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Tòa án nhân dân, Viện Kiểm 

sát nhân dân các cấp đẩy mạnh 

tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 

các vụ án mua bán người xảy ra 

trên địa bàn tỉnh (nếu có); 

thống nhất lựa chọn vụ án điển 

hình để xét xử lưu động nhằm 

răn đe tội phạm và phát động 

phong trào quần chúng... 

3. Sở Thông tin và Truyền 

thông: Chỉ đạo các cơ quan 

thông tin, tuyên truyền trên địa 

bàn tỉnh xây dựng chuyên 

trang, chuyên mục các tin bài, 

phóng sự, tăng thời lượng, tần 

suất đưa tin về phòng, chống 

mua bán người; đẩy mạnh các 

hoạt động truyền thông tại cộng 

đồng.  

4. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, địa 

phương liên quan triển khai có 

hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nhất là Luật 

phòng, chống mua bán người, 

Bộ luật Hình sự và các văn bản 

quy phạm pháp luật khác có 

liên quan nhằm nâng cao nhận 

thức cho các cấp, ngành và 

người dân chủ động phòng 

ngừa, tích cực tham gia phòng, 

chống mua bán người. 

5. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội: Phối hợp với 

các sở, ban, ngành liên quan và 

UBND các huyện, thành phố tổ 

chức điều tra, rà soát nạn nhân 

bị mua bán giai đoạn 2011 - 

2015; tổ chức khảo sát, đánh 

giá các mô hình hỗ trợ nạn 

nhân bền vững, hiệu quả; xây 

dựng cơ chế chuyển tuyến nạn 

nhân và thực hiện quy trình về 

hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng 

đồng.../. 

 

Ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước của 

Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi 

gày 30/8/2016, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 2023/KH-UBND triển khai 

Kế hoạch thực hiện Công ước 

của Liên hợp quốc về Quyền 

của người khuyết tật trên địa 

bàn tỉnh nhằm phát huy toàn 

diện trách nhiệm của các cấp, 

ngành, các tổ chức chính trị - 

xã hội trong việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch thực hiện Công 

ước của Liên hợp quốc về 

Quyền của người khuyết tật của 

Thủ tướng Chính phủ; tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ giữa các Sở, ban, 

ngành và các địa phương nhằm 

thực hiện có hiệu quả các 

Quyền của người khuyết tật, 

phù hợp với chính sách, pháp 

N 
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luật của Nhà nước và điều kiện 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nội dung thực hiện: (1) 

Tuyên truyền, phổ biến nội 

dung Công ước và chính sách, 

pháp luật về người khuyết tật; 

(2) Rà soát, kiến nghị sửa đổi, 

bổ sung và hệ thống hóa các 

văn bản quy phạm pháp luật trợ 

giúp người khuyết tật trên địa 

bàn tỉnh; (3) Thực hiện hiệu 

quả các Chương trình, đề án, 

dự án về người khuyết tật; (4) 

Hợp tác quốc tế; (5) Xây dựng 

cơ sở dữ liệu, giám sát, đánh 

giá và báo cáo. 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh 

giao trách nhiệm tổ chức thực 

hiện cho các sở, ban, ngành có 

liên quan và các địa phương, 

đồng thời giao Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội làm cơ 

quan đầu mối theo dõi, đôn đốc 

việc tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch; định kỳ sơ kết, 

tổng kết, tổng hợp, báo cáo 

theo quy định./. 

  

Tăng cường quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

Hoa Huệ 

hằm tăng cường công 

tác quản lý hoạt động, 

bảo quản, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp (VLNCN) đảm 

bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, 

ngày 12/8/2016, UBND tỉnh 

ban hành Văn bản số 

1867/UBND-HTKT về việc 

tăng cường quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh 

yêu cầu: 

1. Sở Công thương: Nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công 

tác thẩm định hồ sơ xin cấp 

giấy phép sử dụng VLNCN; 

kiểm tra thực địa khu vực sử 

dụng VLNCN; giám sát, kiểm 

tra chặt chẽ về số lượng và các 

điều kiện của người chỉ huy nổ 

mìn, thợ mìn và những người 

làm việc liên quan đến 

VLNCN... 

2. Công an tỉnh: Tăng cường 

công tác kiểm tra thực hiện, 

duy trì các điều kiện về an ninh 

trật tự đối với các đơn vị, doanh 

nghiệp hoạt động VLNCN; 

nâng cao chất lượng công tác 

thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu 

về phòng cháy chữa cháy đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn 

phòng chống cháy nổ đối với 

kho VLNCN trước khi xây 

dựng và đưa vào sử dụng theo 

luật định... 

3. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội: Tổ chức phổ 

biến và hướng dẫn kịp thời các 

N 
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quy định của pháp luật về an 

toàn, vệ sinh lao động liên quan 

đến nhiệm vụ quản lý của 

ngành cho các tổ chức hoạt 

động VLNCN; tăng cường phối 

hợp với Sở Công thương trong 

công tác thanh, kiểm tra định 

kỳ hoặc đột xuất các hoạt động 

của các tổ chức có hoạt động 

VLNCN. 

4. Sở Tài nguyên và Môi 

trường: Kiểm tra việc thực hiện 

phương án giám sát ảnh hưởng 

chấn động nổ mìn của các tổ 

chức sử dụng VLNCN; cung 

cấp thông tin cho Sở Công 

thương về tình hình hoạt động 

khoáng sản của các đơn vị. 

5. Sở Giao thông vận tải: 

Theo chức năng nhiệm vụ thực 

hiện nghiêm các quy định về 

vận chuyển hàng nguy hiểm; 

tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát các doanh nghiệp kinh 

doanh vận tải, phương tiện vận 

tải nhằm bảo đảm an toàn trong 

quá trình vận chuyển hàng cháy 

nổ, hàng nguy hiểm tại các đầu 

mối giao thông. 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh: Thực hiện đăng ký, 

kiểm tra người, phương tiện 

vận chuyển VLNCN ra, vào 

khu vực biên giới theo đúng 

quy định; xử lý các vi phạm 

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 

các cơ quan có thẩm quyền xử 

lý các hành vi vi phạm pháp 

luật về quản lý, bảo vệ biên 

giới quốc gia. 

7. UBND các huyện, thành 

phố: Tổ chức thực hiện các nội 

dung công tác quản lý nhà nước 

về VLNCN trên địa bàn; tăng 

cường công tác nắm bắt tình 

hình sử dụng VLNCN tại địa 

phương; huy động các lực 

lượng trên địa bàn để ngăn 

chặn, giải tỏa các tụ điểm bảo 

quản, sử dụng VLNCN trái 

phép.../. 

 

 

Tăng cường quản lý nhà nước về công tác đo lường,  

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

N.Q

gày 11/8/2016, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 1860/UBND-KGVX về việc 

tăng cường quản lý nhà nước 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên 

địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh giao 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ 

trì, phối hợp với các ngành 

chức năng tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa, quyền sở 

N 
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hữu công nghiệp, ghi nhãn 

hàng hóa; ngăn chặn việc lưu 

thông hàng hóa giả, hàng hóa 

kém chất lượng, hàng hóa đã 

hết hạn sử dụng, hàng hóa 

không đảm bảo đo lường, hàng 

hóa độc hại gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe người tiêu dùng và 

môi trường.  

 Ngoài ra, đẩy mạnh các 

chương trình hỗ trợ khoa học 

và công nghệ cho doanh nghiệp 

nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa, 

như: hỗ trợ phát triển tài sản trí 

tuệ; đăng ký nhãn hiệu; đăng 

ký kiểu dáng công nghiệp; đăng 

ký sáng chế, giải pháp hữu ích; 

phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật; tham gia Giải thưởng 

chất lượng quốc gia và các hình 

thức tôn vinh khác trong lĩnh 

vực chất lượng; hướng dẫn  các 

doanh nghiệp đề xuất dự án 

tham gia Chương trình đổi mới 

công nghệ quốc gia đến năm 

2020… 

Các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật, đo lường, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa bằng nhiều 

hình thức; hướng dẫn các cơ sở, 

doanh nghiệp thực hiện việc 

chứng nhận và công bố hợp 

quy sản phẩm, hàng hóa thuộc 

lĩnh vực được phân công theo 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật... Đồng thời, chủ động 

phối hợp với Sở Khoa học và 

Công nghệ, các ngành liên 

quan và UBND các huyện, 

thành phố tăng cường quản lý, 

thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật, đo lường, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, xử 

lý vi phạm theo quy định. 

UBND các huyện, thành phố 

tăng cường chỉ đạo công tác 

quản lý chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa, an toàn vệ sinh thực 

phẩm trên địa bàn; kiểm tra, 

kiểm soát, ngăn chặn việc lưu 

thông hàng hóa kém chất 

lượng, hàng hóa đã hết hạn sử 

dụng, hàng giả, hàng hóa độc 

hại gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe người tiêu dùng và môi 

trường, đặc biệt vào các dịp lễ, 

tết... 

Các cơ quan báo chí của tỉnh 

phối hợp các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố 

đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật về tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

đưa tin, bài phản ánh các 

trường hợp vi phạm pháp luật, 
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về những nguy hại của sản 

phẩm hàng hoá, sản phẩm 

không đảm bảo yêu cầu về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng 

đến người tiêu dùng cũng như 

các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh để nắm bắt, thực 

hiện./. 
 

 

Mức thu học phí công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh 

P.T 

gày 19/8/2016, Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết số 

65/2016/NQ-HĐND quy định 

mức thu học phí giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp công lập năm học 2016 

- 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể 

như sau: 

- Đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập 

(đơn vị: 1.000 đồng/học 

sinh/tháng): (1) Mầm non: 

vùng 1: 52, vùng 2: 30, vùng 3: 

25; (2) Trung học cơ sở: vùng 

1: 40, vùng 2: 23, vùng 3: 19; 

(3) Trung học phổ thông: vùng 

1: 52, vùng 2: 30, vùng 3: 25. 

Trong đó, vùng 1 gồm 06 

phường Quyết Thắng, Thắng 

Lợi, Thống Nhất, Quang 

Trung, Duy Tân, Trường Chinh 

của thành phố Kon Tum; vùng 

2 gồm 04 phường của thành 

phố Kon Tum (Ngô Mây, Trần 

Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn 

Trãi) và 06 thị trấn thuộc 06 

huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc 

Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon 

Rẫy (trừ các thôn đặc biệt khó 

khăn theo quy định hiện hành), 

vùng 3 gồm các xã còn lại và 

các thôn đặc biệt khó khăn của 

vùng 2. 

- Đối với giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp công lập 

thuộc tỉnh quản lý (đối với 

chương trình đào tạo đại trà 

trình độ đào tạo trung cấp, cao 

đẳng tại các cơ sở giáo dục 

công lập chưa tự đảm bảo kinh 

phí chi thường xuyên và chi 

đầu tư) (đơn vị: 1.000 

đồng/tháng/sinh viên): (1) 

Nhóm khoa học xã hội, kinh tế, 

luật, nông, lâm, thủy sản: trung 

cấp: 265, cao đẳng: 302; (2) 

Nhóm khoa học tự nhiên, kỹ 

thuật, công nghệ, thể dục thể 

thao, nghệ thuật, khách sạn, du 

lịch: trung cấp: 302, cao đẳng: 

346; (3) Nhóm y dược: trung 

cấp: 360. 

- Mức thu học phí học lại: 

Mỗi tín chỉ, mô-đun học lại 

bằng 50% học phí đào tạo tính 

theo tín chỉ, mô-đun. Riêng đào 

tạo nghề bằng 80% học phí đào 

tạo tính theo tín chỉ, mô-đun. 

N 
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Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/8/2016./. 

 

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tội phạm  giai đoạn 2016 - 2025 

và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi

hực hiện Quyết định số 

623/QĐ-TTg, ngày 

14/4/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch hành động số 

1643/KH-UBND, ngày 

20/7/2016 triển khai thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng, 

chống tội phạm giai đoạn 2016 

- 2025 và định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh  

Mục đích của Kế hoạch là tổ 

chức quán triệt sâu rộng nội 

dung Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tội phạm giai 

đoạn 2016 - 2025 và định 

hướng đến năm 2030 nhằm tạo 

ra sự chuyển biến cơ bản về 

nhận thức và hành động của 

toàn xã hội, huy động sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị trong công tác phòng, chống 

tội phạm; đặt nhiệm vụ phòng 

chống tội phạm là một trong 

những nhiệm vụ chính trị được 

ưu tiên thực hiện trong chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội 

của mỗi cơ quan, đơn vị địa 

phương. Chủ động phòng ngừa, 

ngăn chặn, kiềm chế sự gia 

tăng của tội phạm, đấu tranh 

trấn áp mạnh các băng, ổ nhóm 

tội phạm, tội phạm có tổ chức, 

tội phạm hình sự nguy hiểm, tội 

phạm có yếu tố nước ngoài, tội 

phạm trong thanh, thiếu niên, 

các loại tội phạm về ma túy, 

kinh tế, môi trường, tội phạm 

công nghệ cao, tội phạm về 

tham nhũng, tội xâm phạm về 

hoạt động tư pháp...  

Kế hoạch xác định các mục 

tiêu cụ thể, đó là: Đến năm 

2020, đẩy lùi tội phạm và tệ 

nạn xã hội, phấn đấu giảm từ 3-

5% tổng số vụ phạm tội hình sự 

so với năm 2016; nâng cao hiệu 

quả công tác phòng ngừa, đấu 

tranh phòng, chống các loại tội 

phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá 

các loại tội phạm đạt từ 75% 

trở lên, các tội phạm rất nghiêm 

trọng, đặc biệt nghiêm trọng 

đạt trên 95% trên tổng số án 

khởi tố; hằng năm, bắt giữ, vận 

động đầu thú 30% số đối tượng 

truy nã; giảm tỷ lệ tái phạm tội 

trong số người chấp hành xong 

án phạt tù xuống dưới 15%, ít 

nhất 50% số khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đạt 

T 
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tiêu chí "An toàn về an ninh, 

trật tự", chuyển hóa thành công 

60% địa bàn được xác định là 

trọng điểm, phức tạp về trật tự 

an toàn xã hội; chủ động phòng 

ngừa, điều tra, xử lý các loại tội 

phạm về kinh tế, tham nhũng 

trong các ngành, lĩnh vực trọng 

điểm... Đến năm 2030, trên cơ 

sở tổng kết đánh giá thực hiện 

các mục tiêu cụ thể đến năm 

2020, xác định nhiệm vụ trọng 

tâm để tập trung đầu tư nguồn 

lực, thực hiện đồng bộ các giải 

pháp củng cố, duy trì các mục 

tiêu đạt được, xác định mục 

tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống tội 

phạm trong từng giai đoạn 05 

năm, với định hướng: tiếp tục 

phát huy sức mạnh tổng thể của 

hệ thống chính trị và toàn dân 

trong phòng ngừa, đấu tranh, 

ngăn chặn tội phạm, giảm các 

loại trọng án, giảm tội phạm ở 

các địa bàn trọng điểm; nâng 

cao hiệu quả công tác điều tra, 

truy tố, xét xử tội phạm đảm 

bảo "đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật"... 

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện như: (1) 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của 

cấp ủy, tổ chức đảng, sự chỉ 

đạo, quản lý, điều hành của thủ 

trưởng các cấp, các ngành, các 

tổ chức chính trị - xã hội trong 

công tác phòng, chống tội 

phạm; (2) Nâng cao hiệu quả 

công tác phòng ngừa tội 

phạm (đổi mới và hoàn thiện 

chính sách kinh tế - xã hội góp 

phần bảo đảm an sinh xã hội, 

nâng cao hiệu quả phòng, 

chống tội phạm; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

quản lý, giáo dục cải tạo và tái 

hòa nhập cộng đồng đối với 

người phạm tội, vi phạm pháp 

luật và đối tượng có nguy cơ 

phạm tội; tăng cường hiệu lực 

công tác quản lý nhà nước; đẩy 

mạnh hoạt động phòng ngừa 

nghiệp vụ); (3) Nâng cao hiệu 

quả tấn công trấn áp tội phạm, 

điều tra, truy tố, xét xử tội 

phạm; (4) Công tác hợp tác 

quốc tế phòng, chống tội phạm; 

(5) Tăng cường nguồn lực 

phòng, chống tội phạm. 

UBND tỉnh giao Công an 

tỉnh có trách nhiệm giúp Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, điều 

phối, tổ chức thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch này; thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp và phối 

hợp với các sở, ngành xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện 

các Chương trình, Đề án. Các 

sở, ban, ngành, các tổ chức, 
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đoàn thể căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của mình có trách 

nhiệm phối hợp với Công an 

tỉnh, các sở, ngành khác có liên 

quan xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện các Chương 

trình, Đề án hiệu quả; tổ chức 

thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm gắn liền với 

việc thực hiện các kế hoạch 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội, coi đây là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm thường 

xuyên trong chức năng hoạt 

động quản lý của ngành mình; 

tích cực tham gia phối hợp các 

đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện tốt các nội dung, yêu 

cầu, nhiệm vụ đề ra./. 

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính nhà nước 

Như Oanh

ể tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, 

tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng 

cao chất lượng phục vụ và uy 

tín của Chính phủ, chính quyền 

các cấp đối với Nhân dân, tổ 

chức và doanh nghiệp, bảo đảm 

sự nghiêm minh trong thực thi 

pháp luật và củng cố niềm tin 

của Nhân dân, ngày 05/9/2016, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong 

các cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp. 

Theo đó, Thủ tướng Chính 

phủ Chỉ thị: 

1. Rà soát, bổ sung, hoàn 

chỉnh nội quy, quy chế, quy 

trình làm việc của cơ quan, đơn 

vị; quán triệt, triển khai đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

văn hóa công sở và sử dụng có 

hiệu quả thời giờ làm việc; cụ 

thể hóa trách nhiệm của từng cá 

nhân, đơn vị trong việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao, bảo 

đảm cấp dưới phục tùng sự 

lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành 

nghiêm chỉnh các quyết định 

của cấp trên. Xây dựng và tổ 

chức thực hiện chương trình, kế 

hoạch công tác cụ thể trên cơ 

sở nhiệm vụ được giao và 

nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; đánh giá đúng chất 

lượng, trình độ của cán bộ, 

công chức, viên chức làm cơ sở 

sắp xếp, điều chuyển, bố trí 

nhân sự phù hợp với vị trí việc 

làm để nâng cao hiệu quả hoạt 

động; kiên quyết thực hiện tinh 

giản số công chức, viên chức 

Đ 
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năng lực yếu, thiếu tinh thần 

trách nhiệm, không hoàn thành 

nhiệm vụ được giao theo đúng 

quy định của pháp luật. Thực 

hiện đồng bộ các biện pháp đẩy 

mạnh cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục 

hành chính; thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính tại các cơ quan 

hành chính nhà nước... 

2. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát về 

kỷ luật, kỷ cương hành chính 

bao gồm cả giám sát từ Nhân 

dân; về văn hóa công sở; về 

trách nhiệm và đạo đức, văn 

hóa giao tiếp của cán bộ, công 

chức, viên chức khi thi hành 

nhiệm vụ, công vụ. Các cơ 

quan báo chí, phương tiện 

thông tin đại chúng phát huy 

mạnh mẽ vai trò giám sát, tích 

cực tham gia phát hiện và góp 

ý, phê phán trước công luận 

những hành vi vi phạm, gây 

sách nhiễu, phiền hà về thủ tục 

hành chính; đồng thời, cổ vũ, 

động viên kịp thời những điển 

hình tốt về tinh thần và thái độ 

phục vụ trong thi hành nhiệm 

vụ, công vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức. 

3. Cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động không 

sử dụng thời giờ làm việc để 

làm việc riêng. Nghiêm túc 

thực hiện công việc, nhiệm vụ 

được giao, không để quá hạn, 

bỏ sót nhiệm vụ được phân 

công; không đùn đẩy trách 

nhiệm, không né tránh công 

việc; phải đeo thẻ công chức, 

viên chức, nhân viên khi thực 

hiện nhiệm vụ. Trong thực thi 

nhiệm vụ, công vụ phải tuân 

thủ tính thứ bậc, kỷ cương và 

trật tự hành chính, đúng thẩm 

quyền. Thực hiện nghiêm các 

quy định về đạo đức, văn hóa 

giao tiếp của người cán bộ, 

công chức, viên chức; không sử 

dụng thời giờ làm việc để làm 

việc riêng; thực hiện đúng quy 

định trong văn hóa hội họp; 

không hút thuốc lá trong phòng 

làm việc, phòng họp, hội 

trường; nghiêm cấm việc sử 

dụng rượu, bia, đồ uống có cồn 

trong giờ làm việc, giờ nghỉ 

trưa của ngày làm việc, ngày 

trực; không được vào casino 

đánh bạc dưới mọi hình thức. 

Nghiêm cấm cán bộ, công 

chức, viên chức lợi dụng chức 

năng, nhiệm vụ để gây nhũng 

nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử 

lý, giải quyết công việc liên 

quan đến người dân và doanh 

nghiệp. Cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động vi 

phạm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính phải bị xem xét xử lý kỷ 
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luật theo quy định của pháp luật./. 
 

Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

Hải Hà

hủ tướng Chính phủ vừa 

ban hành Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg ngày 

08/8/2016 về chính sách trợ 

giúp pháp lý (TGPL) cho người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu 

số tại các huyện nghèo, xã 

nghèo, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2016 - 2020 và 

hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng 

có tính chất phức tạp hoặc điển 

hình. 

Theo đó, đối tượng thụ 

hưởng và địa bàn áp dụng 

chính sách TGPL là người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu 

số và người được TGPL khác 

theo quy định của pháp luật 

về TGPL sinh sống tại các địa 

bàn: huyện nghèo theo Nghị 

quyết số 30a/2008/NQ-CP; các 

xã nghèo không thuộc các 

huyện nghèo theo Nghị quyết 

số 30a/2008/NQ-CP (xã đặc 

biệt khó khăn, xã biên giới, xã 

an toàn khu; xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển 

và hải đảo); thôn, bản đặc biệt 

khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc miền núi không thuộc các 

xã nghèo theo quy định trên.  

Đối tượng thụ hưởng và địa bàn 

áp dụng hỗ trợ vụ việc tham gia 

tố tụng là người được TGPL 

theo pháp luật về TGPL ở các 

địa phương chưa tự cân đối 

ngân sách (ngoài địa bàn huyện 

nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn). 

Các hoạt động hỗ trợ bao 

gồm: (1) Hỗ trợ thực hiện vụ 

việc tham gia tố tụng có tính 

chất phức tạp hoặc điển hình; 

(2) Hỗ trợ học phí cho viên 

chức của Trung tâm TGPL Nhà 

nước tại các địa phương có 

huyện nghèo, xã nghèo, thôn, 

bản đặc biệt khó khăn đủ điều 

kiện tham gia khóa đào tạo 

nghề luật sư và cam kết làm 

việc trong lĩnh vực TGPL tại 

địa phương ít nhất 02 năm kể từ 

khi đi đào tạo về; tăng cường 

năng lực cho người thực hiện 

TGPL; (3) Truyền thông về 

TGPL tại các địa phương có 

huyện nghèo, xã nghèo, thôn, 

bản đặc biệt khó khăn: thiết lập 

đường dây nóng về TGPL; xây 

dựng, phát chuyên 

trang, chuyên mục về TGPL 

bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc 

trên Đài Truyền thanh xã; tổ 

chức các đợt truyền thông về 

TGPL ở cơ sở. 

T 
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Quyết định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 22/9/2016, 

thay thế Quyết định 

số 52/2010/QĐ-TTg ngày 

18/8/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ 

pháp lý nhằm nâng cao nhận 

thức, hiểu biết pháp luật cho 

người nghèo, đồng bào dân tộc 

thiểu số tại các huyện nghèo 

giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết 

định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 

24/12/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách TGPL 

cho người nghèo, đồng bào dân 

tộc thiểu số tại các xã nghèo 

giai đoạn 2013 - 2020./. 

 

 Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm  

về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 

Lệ Quỳnh

gày 29/8/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 1675/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án tăng 

cường xử lý vi phạm về quản 

lý, sử dụng đất đai giai đoạn 

đến 2020.  

Đề án được triển khai thực 

hiện trên phạm vi cả nước từ 

tháng 01/2016 đến tháng 

12/2020 với mục tiêu thực hiện 

đồng bộ các giải pháp để khắc 

phục khó khăn, vướng mắc, hạn 

chế hiện nay nhằm tăng cường 

phát hiện và xử lý dứt điểm các 

vi phạm trong quản lý, sử dụng 

đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng 

cường quản lý nhà nước về đất 

đai; góp phần nâng cao hiệu lực 

pháp luật đất đai, ngăn chặn, 

hạn chế tình trạng vi phạm 

pháp luật đất đai trên phạm vi 

cả nước. 

Đề án sẽ thực hiện tăng 

cường năng lực cho hệ thống tổ 

chức thực hiện chức năng thanh 

tra chuyên ngành về đất đai để 

đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh 

thanh tra, kiểm tra, phát hiện, 

xử lý vi phạm trong quản lý, sử 

dụng đất đai; đẩy mạnh thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong quản lý, sử dụng đất đai 

trên phạm vi cả nước đối với 

một số loại đối tượng chủ yếu 

đang có nhiều vi phạm, gây bức 

xúc, tác động tiêu cực đến quản 

lý nhà nước về đất đai; thông 

qua việc thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm pháp luật đất đai để 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật đất 

đai trong các cơ quan nhà nước 

và các tổ chức, cá nhân; rà soát 

đánh giá hệ thống pháp luật đất 

đai và đánh giá tình hình chấp 

hành pháp luật đất đai; đề xuất 

N 
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hoàn thiện chính sách, pháp 

luật và các biện pháp tổ chức 

thực hiện nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về đất 

đai. 

Theo Đề án, năm 2016, tập 

trung thanh tra việc chấp hành 

pháp luật trong quản lý đất đai 

của UBND các cấp huyện, xã 

trên phạm vi cả nước; năm 

2017, tập trung thanh tra việc 

thực hiện thủ tục hành chính về 

đất đai ở các cấp; năm 

2018, tập trung thanh tra việc 

quản lý, sử dụng đất tại các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu kinh tế; năm 2019, tập 

trung thanh tra việc quản lý, sử 

dụng đất tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh ngoài khu công 

nghiệp; năm 2020, tập trung 

thanh tra việc chấp hành pháp 

luật đất đai trong việc quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa./. 

 

UNICEF hỗ trợ khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn 

P.T 

hủ tướng Chính phủ 

vừa phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ 

khẩn cấp nhằm khắc phục hạn 

hán và xâm nhập mặn khu vực 

Nam Trung bộ, Tây Nguyên và 

đồng bằng Sông Cửu Long" do 

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 

(UNICEF) tài trợ tại Quyết 

định số 1588/QĐ-TTg ngày 

11/8/2016 với mục tiêu góp 

phần cải thiện điều kiện cấp 

nước, vệ sinh môi trường và 

dinh dưỡng cho 366.000 người 

dân trong khu vực chịu ảnh 

hưởng nặng nề của hạn hán và 

xâm nhập mặn. 

Dự án trên được thực hiện từ 

5 - 9 tháng với nguồn vốn ODA 

viện trợ không hoàn lại là 4 

triệu USD. 

Dự kiến Dự án được thực 

hiện tại 10 tỉnh: Bến Tre, Cà 

Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, 

Trà Vinh, Bình Thuận, Ninh 

Thuận, Đăk Lăk, Kon Tum và 

Gia Lai. 

Kết quả chủ yếu là các can 

thiệp về nước sạch, vệ sinh, 

truyền thông khuyến khích thực 

hành vệ sinh cho trẻ em tại các 

tỉnh bị ảnh hưởng hạn hán và 

xâm nhập mặn tại Việt Nam 

được thực hiện; hỗ trợ dinh 

dưỡng và các hoạt động truyền 

thông để đảm bảo điều kiện 

sống cơ bản của trẻ em tại các 

tỉnh bị ảnh hưởng hạn hán và 

xâm nhập mặn tại Việt Nam 

được thực hiện. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký./. 
 

T 
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Phòng, chống oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự 

N.Q 

gày 30/8/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 1681/QĐ-

TTg về việc ban hành Chương 

trình thực hiện Nghị quyết số 

96/2015/QH13 của Quốc hội về 

tăng cường các biện pháp 

phòng, chống oan, sai và bảo 

đảm bồi thường cho người bị 

thiệt hại trong hoạt động tố 

tụng hình sự. 

Chương trình nhằm thực 

hiện có hiệu quả các mục tiêu, 

yêu cầu đề ra trong Nghị quyết 

số 96/2015/QH13: Chấp hành 

nghiêm pháp luật trong hoạt 

động tố tụng hình sự. Không bỏ 

lọt tội phạm, không để xảy ra 

oan, sai. Khi xác định đã có 

oan, sai phải kịp thời minh oan 

cho người bị oan, bồi thường 

cho người bị thiệt hại theo quy 

định pháp luật. Chủ động, tích 

cực điều tra, khám phá kịp thời 

các loại tội phạm. Giảm tối đa 

các trường hợp bắt, tạm giữ 

hình sự sau đó chuyển xử lý 

hành chính. Hạn chế đến mức 

thấp nhất việc đình chỉ điều tra 

do hành vi không cấu thành tội 

phạm. Không để xảy ra bức 

cung, dùng nhục hình, người 

đang bị giam giữ và chấp hành 

án tại các cơ sở giam giữ chết 

do tự sát, đánh nhau. Tạo điều 

kiện thuận lợi cho luật sư tham 

gia các vụ án theo quy định của 

pháp luật. Xử lý nghiêm minh 

đối với người thi hành công vụ 

sai phạm và trách nhiệm liên 

đới của người đứng đầu cơ 

quan gây ra oan, sai, để xảy ra 

bức cung, dùng nhục hình trong 

hoạt động điều tra, tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án hình sự. 

Chương trình đề ra 06 nhiệm 

vụ: (1) Nâng cao năng lực phát 

hiện, điều tra, khám phá kịp 

thời các loại tội phạm. Tăng 

cường công tác tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố. 

Khắc phục việc làm oan người 

vô tội. Hoàn thiện, ban hành 

hướng dẫn quy trình điều tra 

các loại án, về khám nghiệm 

hiện trường, khám nghiệm tử 

thi, công tác điều tra ban đầu, 

nhất là đối với các vụ án giết 

người, hiếp dâm không quả 

tang; (2) Cơ quan điều tra Bộ 

Công an tiếp nhận, điều tra giải 

quyết các vụ án mà Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao hủy bản án có hiệu lực 

pháp luật kết án bị cáo hình 

phạt chung thân hoặc tử hình để 

điều tra lại. Bộ Công an chỉ đạo 

các cơ quan có thẩm quyền 

phối hợp với các cơ quan chức 

N 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=186125
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=186125
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năng của Viện kiểm sát nhân 

dân và Tòa án nhân dân khẩn 

trương giải quyết các vụ án đã 

quá thời hạn luật định, xử lý 

dứt điểm những vụ án kéo dài 

và các vụ án khác được dư 

luận, cử tri quan tâm; sớm kết 

thúc điều tra đề nghị truy tố đối 

với các vụ án mà Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao đã hủy bản án có hiệu lực 

pháp luật để điều tra lại; minh 

oan và phối hợp giải quyết bồi 

thường kịp thời cho người bị 

oan đã có đơn yêu cầu bồi 

thường thiệt hại theo quy định 

của pháp luật; (3) Bảo đảm các 

cơ quan được giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động 

điều tra thực hiện nghiêm thẩm 

quyền tố tụng do luật định; 

khắc phục tình trạng bỏ lọt tội 

phạm, nâng cao chất lượng điều 

tra các vụ án thuộc thẩm quyền, 

bảo đảm không để xảy ra oan, 

sai; (4) Thực hiện có hiệu quả 

việc phân loại, xử lý vụ án; 

chấn chỉnh việc đình chỉ điều 

tra, đình chỉ vụ án không đúng 

pháp luật để tránh oan, sai hoặc 

bỏ lọt tội phạm; kịp thời giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là 

đơn kêu oan, đơn tố cáo bức 

cung, dùng nhục hình; (5) Tăng 

cường công tác quản lý, đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng 

cao chất lượng công tác điều 

tra, giám định pháp y, giám 

định pháp y tâm thần, giám 

định tài chính, ngân hàng, xây 

dựng, giao thông, cổ vật, di vật, 

bản quyền tác giả...; đồng thời 

sớm hoàn thiện, ban hành quy 

trình, quy chuẩn giám định 

trong các lĩnh vực này, tạo cơ 

sở tin cậy cho cơ quan có thẩm 

quyền tố tụng xem xét, quyết 

định việc truy cứu trách nhiệm 

hình sự; (6) Khẩn trương rà 

soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ 

sung các văn bản pháp luật về 

hình sự, tố tụng hình sự… 

Ngoài ra, Chương trình nêu 

rõ căn cứ Nghị quyết số 

96/2015/QH13 và Chương trình 

này, các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương xây dựng kế 

hoạch cụ thể và tổ chức triển 

khai, thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả các nội dung đã đề ra, 

đồng thời  quan tâm chỉ đạo 

chấn chỉnh công tác báo cáo, 

thống kê đầy đủ các vụ án oan, 

sai để kịp thời minh oan cho 

người bị oan, bồi thường cho 

người bị thiệt hại theo quy định 

của pháp luật; định kỳ hằng 

năm hoặc đột xuất báo cáo, 

đánh giá kết quả việc thực hiện 

theo quy định./.  
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Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn 

Hoa Huệ

hằm thực hiện bảo 

đảm cấp nước an toàn, 

quản lý rủi ro và khắc phục sự 

cố có thể xảy ra từ nguồn 

nước, cơ sở xử lý nước và hệ 

thống truyền dẫn, phân phối 

nước đến khách hàng sử dụng; 

bảo đảm cung cấp nước liên 

tục, đủ lượng nước, duy trì đủ 

áp lực, chất lượng nước đạt 

quy định, góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống và 

bảo vệ sức khỏe con người, 

ngày 09/8/2016, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết 

định số 1566/QĐ-TTg về phê 

duyệt Chương trình Quốc gia 

đảm bảo cấp nước an toàn giai 

đoạn 2016 - 2025. 

Theo đó, Chương trình 

được triển khai thực hiện tại 

các đô thị, khu dân cư nông 

thôn tập trung của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trên phạm vi cả 

nước. Đối tượng áp dụng là 

các hệ thống cấp nước tập 

trung. Thời gian thực hiện 

Chương trình từ năm 2016 

đến năm 2025. 

Chương trình đề ra các 

nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau: 

(a) Xây dựng, hoàn thiện cơ 

chế chính sách về bảo đảm 

cấp nước an toàn; (b) Quản lý 

khai thác sử dụng và bảo vệ 

nguồn nước; (c) Thực hiện kế 

hoạch cấp nước an toàn và 

đầu tư xây dựng, cải tạo hệ 

thống cấp nước; (d) Ứng dụng 

công nghệ thông tin bảo đảm 

cấp nước an toàn; (đ) Nâng 

cao năng lực về cấp nước an 

toàn; (e) Kiểm tra, giám sát và 

đánh giá kết quả thực hiện cấp 

nước an toàn; (g) Truyền 

thông nâng cao nhận thức 

cộng đồng; (h) Mở rộng quan 

hệ hợp tác quốc tế. 

Cộng đồng dân cư, hộ gia 

đình, các tổ chức, cá nhân có 

trách nhiệm bảo vệ nguồn 

nước, bảo vệ hệ thống cấp 

nước, bảo vệ môi trường, sử 

dụng nước tiết kiệm; giám sát, 

kiểm tra chất lượng nước; 

phát hiện và thông báo, kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền 

xử lý các vi phạm nhằm đảm 

bảo thực hiện cấp nước an 

toàn. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký ban 

hành./. 
 

N 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1566%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020 

Hải Hà

gày 16/8/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 1600/QĐ-

TTg phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020.  

Chương trình được thực hiện 

từ năm 2016 đến hết năm 2020 

tại các xã trên phạm vi cả nước, 

đối tượng thụ hưởng là người 

dân và cộng đồng dân cư trên 

địa bàn nông thôn, đối tượng 

thực hiện là người dân và cộng 

đồng dân cư nông thôn; hệ 

thống chính trị từ Trung ương 

đến cơ sở; doanh nghiệp và các 

tổ chức kinh tế, xã hội với 11 

nội dung thành phần, gồm: (1) 

Quy hoạch nông thôn mới; (2) 

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội; (3) Phát triển sản xuất gắn 

với tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn, nâng cao thu 

nhập cho người dân; (4) Giảm 

nghèo và an sinh xã hội; (5) 

Phát triển giáo dục ở nông 

thôn; (6) Phát triển y tế cơ sở, 

nâng cao chất lượng chăm sóc 

sức khỏe người dân nông thôn; 

(7) Nâng cao chất lượng đời 

sống văn hóa của người dân 

nông thôn; (8) Vệ sinh môi 

trường nông thôn, khắc phục, 

xử lý ô nhiễm và cải thiện môi 

trường tại các làng nghề; (9) 

Nâng cao chất lượng, phát huy 

vai trò của tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã 

hội trong xây dựng nông thôn 

mới; cải thiện và nâng cao chất 

lượng các dịch vụ hành chính 

công; bảo đảm và tăng cường 

khả năng tiếp cận pháp luật cho 

người dân; (10) Giữ vững quốc 

phòng, an ninh và trật tự xã hội 

nông thôn; (11) Nâng cao năng 

lực xây dựng nông thôn mới và 

công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình, truyền 

thông về xây dựng nông thôn 

mới. 

Như vậy, một trong những 

điểm mới quan trọng của 

Chương trình là việc bổ sung 

vào nội dung thành phần thứ 9 

về "đánh giá, công nhận, xây 

dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo 

đảm và tăng cường khả năng 

tiếp cận pháp luật cho người 

dân" nhằm đạt yêu cầu tiêu chí 

số 18 về hệ thống chính trị, 

dịch vụ hành chính công và tiếp 

cận pháp luật của Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới.  

N 
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Để thực hiện được nội dung 

các thành phần trên, Thủ tướng 

Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện 

một số giải pháp cơ bản; phân 

công cụ thể trách nhiệm cho 

các bộ, ngành, địa phương 

trong tổ chức thực hiện. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký ban 

hành, thay thế Quyết định số 

800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 

và Quyết định số 695/QĐ-TTg 

ngày 08/6/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ. Bãi bỏ toàn bộ các 

văn bản trước đây trái với quy 

định tại Quyết định này./. 

 

Tiêu chuẩn nhân viên thú y xã, phường, thị trấn 

Kim Ngân

gày 05/8/2016, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban 

hành Thông tư số 29/2016/TT-

BNNPTNT quy định tiêu chuẩn 

đối với nhân viên thú y xã, 

phường, thị trấn, cụ thể như 

sau: 

- Về trình độ đào tạo: có 

trình độ trung cấp trở lên một 

trong các chuyên ngành về: thú 

y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, 

bệnh học thủy sản, nuôi trồng 

thủy sản; có trình độ sơ cấp trở 

lên một trong các chuyên ngành 

theo quy định đối với địa bàn 

cấp xã thuộc khu vực miền núi, 

biên giới, hải đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

- Về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ: hiểu biết và chấp 

hành các quy định của pháp 

luật về thú y và pháp luật khác 

có liên quan; nắm bắt và đánh 

giá được tình hình phát triển 

chăn nuôi động vật, nuôi trồng 

thủy sản trên địa bàn quản lý; 

có kiến thức nhận biết dịch 

bệnh động vật trên địa bàn 

quản lý; có năng lực tham mưu, 

tổ chức, thực hiện công tác thú 

y; có kỹ năng tuyên truyền, vận 

động quần chúng thực hiện quy 

định pháp luật về thú y; có ý 

thức trách nhiệm, tinh thần học 

hỏi nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ để hoàn thành 

các nhiệm vụ được giao; hằng 

năm, được đánh giá hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Có đủ sức khỏe để thực 

hiện nhiệm vụ theo quy định. 

- Bảo đảm độ tuổi làm việc 

theo quy định của pháp luật về 

lao động. 

N 
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Trong thời hạn 05 năm kể từ 

ngày Thông tư này có hiệu lực, 

nhân viên thú y xã đã được 

tuyển dụng phải có trình độ đào 

tạo theo quy định nói trên.  

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 19/9/2016./. 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Con trai tôi bị khuyết 

tật đặc biệt nặng, suy giảm 

khả năng lao động 81%, đang 

được hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng. Vậy, đề nghị cho 

biết, trường hợp của con trai 

tôi có được Nhà nước cấp thẻ 

bảo hiểm y tế hay không? 

(Phan Nghệ B, huyện Sa 

Thầy). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Điểm a Khoản 3 Điều 4 

Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP ngày 10/4/2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Người khuyết 

tật; Điểm c Khoản 1 Điều 9 

Nghị định số 136/2013/NĐ-

CP ngày 21/10/2013 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội; 

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 

liên tịch số 41/2014/TTLT-

BYT-BTC ngày 24/11/2014 

của Bộ Y tế, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện bảo 

hiểm y tế thì người khuyết tật bị 

suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên được xác định là 

người khuyết tật đặc biệt nặng, 

được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm 

y tế theo đối tượng bảo trợ xã hội; 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm lập danh sách tham gia bảo 

hiểm y tế gửi cơ quan bảo hiểm 

xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Như vậy, trường hợp con trai 

của ông bị khuyết tật, suy giảm 

khả năng lao động 81% thì thuộc 

đối tượng là người khuyết tật đặc 

biệt nặng, được Nhà nước cấp thẻ 

bảo hiểm y tế./. 

 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178474
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178474

