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Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Văn Nhân 

ông tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) 

cho đồng bào dân tộc thiểu số 

(DTTS) là nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên và liên tục với 

mục tiêu đặt ra giúp cho người 

dân nắm vững pháp luật, hiểu rõ 

quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Được sự quan tâm của Đảng, 

Nhà nước, hiện nay đời sống vật 

chất, tinh thần của đồng bào 

DTTS vùng khó khăn trên địa 

bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt, tỷ 

lệ hộ nghèo giảm; kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội được tăng cường 

đầu tư; lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo đạt được nhiều kết quả tích 

cực; công tác chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân ngày càng tốt hơn; bản 

sắc văn hóa các dân tộc được 

quan tâm bảo tồn và phát triển, 

quốc phòng, an ninh, trật tự an 

toàn xã hội được bảo đảm… 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09-12-2003 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa IX) "về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác PBGDPL, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân" đã xác 

định rõ PBGDPL là một bộ phận 

của công tác giáo dục chính trị, 

tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn 

bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, là trách 

nhiệm của các ngành, các cấp 

nhưng đến nay vẫn có nhiều 

quan niệm cho rằng công tác 

PBGDPL chỉ là nhiệm vụ của 

ngành Tư pháp nên việc chỉ đạo, 

lãnh đạo công tác này của cấp ủy 

và chính quyền ở địa phương 

chưa sát sao, chưa gắn kết chặt 

chẽ hoạt động chuyên môn với 

PBGDPL. 

Do đó, công tác PBGDPL còn 

gặp nhiều khó khăn, hạn chế 

như: Nguồn lực cho công tác 

PBGDPL còn khó khăn, đội ngũ 

cán bộ chuyên trách về công tác 

PBGDPL hầu hết đều kiêm 

nhiệm; trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ còn hạn chế và chưa 

đồng đều; chế độ đãi ngộ lại quá 

thấp, nên chưa thực sự tâm huyết 

trong thực hiện nhiệm vụ, chưa 

thực sự làm đầu mối để chuyển 

tải pháp luật đến với người 

dân. Đặc thù của địa bàn miền 

núi, vùng sâu, vùng xa là đường 

xá đi lại khó khăn, dân cư thưa 

thớt, đồng bào DTTS sống rải 

rác trên một địa bàn rộng, trình 

độ dân trí thấp, đặc biệt một số 

nơi đồng bào còn chưa biết đọc, 

biết viết tiếng phổ thông. Kinh 

phí, cơ sở vật chất, phương tiện 

đi lại, trang thiết bị và nguồn lực 

C 
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phục vụ cho công tác PBGDPL ở 

địa phương, nhất là cơ sở còn 

hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu 

cầu thực hiện nhiệm vụ.  

Để nâng cao hiệu quả công 

tác PBGDPL cho đồng bào 

DTTS, cần thực hiện tốt các giải 

pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện 

thể chế về công tác PBGDPL ở 

vùng dân tộc, miền núi, đặc biệt 

chú trọng đồng bào DTTS. Kịp 

thời nắm được tâm tư, nguyện 

vọng chính đáng của đồng bào 

DTTS; trên cơ sở đó có những 

giải pháp xử lý phù hợp. Các cấp 

ủy, tổ chức đảng vùng đồng bào 

DTTS phải đổi mới công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác PBGDPL góp phần 

thực hiện các mục tiêu của Đảng, 

Nhà nước về xóa đói, giảm tỷ lệ 

hộ nghèo, nâng cao mức thu 

nhập; xây dựng hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh và đội 

ngũ cán bộ thực hiện PBGDPL 

có chất lượng, tỷ lệ và cơ cấu 

hợp lý... 

Thứ hai, xây dựng và nhân 

rộng các mô hình PBGDPL được 

lựa chọn phù hợp với đối tượng 

và địa bàn, tiếp tục duy trì những 

mô hình PBGDPL phát huy hiệu 

quả cao. 

Thứ ba, tăng cường mở các 

lớp tập huấn, tổ chức các cuộc 

thi tìm hiểu về pháp luật để phổ 

biến pháp luật sâu rộng cho đoàn 

viên, thanh niên, đặc biệt là học 

sinh, sinh viên là người đồng bào 

DTTS; tăng cường công tác bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đối tượng cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn về công tác 

PBGDPL; đẩy mạnh xây dựng 

và phát triển đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật để phục vụ công tác 

PBGDPL. 

Thứ tư, thường xuyên kiện 

toàn Hội đồng phối hợp 

PBGDPL các cấp, yêu cầu đủ số 

lượng, cơ cấu, chất lượng theo 

quy định. Bảo đảm tỷ lệ hợp lý 

cán bộ là người DTTS trong các 

cấp, nhất là cán bộ chuyên trách 

làm công tác PBGDPL. Chú 

trọng công tác luân chuyển, đào 

tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng 

một cách hợp lý đội ngũ cán bộ 

là người DTTS, cán bộ nữ, cán 

bộ vùng đặc biệt khó khăn. 

Thứ năm, xây dựng đội ngũ 

cán bộ làm công tác PBGDPL ở 

vùng DTTS đủ về số lượng; 

thường xuyên bám sát cuộc sống 

người dân để hướng dẫn đồng 

bào vươn lên xóa đói, giảm 

nghèo, đổi mới tập quán sản 

xuất, phát triển kinh tế hàng hóa, 

xây dựng nông thôn mới. Đề cao 

và phát huy tốt vai trò của già 

làng, trưởng bản, người có uy tín 

trong đồng bào.  
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Thứ sáu, xây dựng, bổ sung 

quy ước, hương ước của thôn, 

xóm, bản, tổ dân phố để xây 

dựng đời sống văn hóa tiến bộ, 

văn minh phù hợp với từng địa 

phương, cơ sở. 

Thứ bảy, thường xuyên đôn 

đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện, kịp thời biểu 

dương khen thưởng các tổ chức, 

cá nhân tiêu biểu có cách làm 

hay; uốn nắn những nơi có thiếu 

sót, khuyết điểm đưa công tác 

PBGDPL đi vào nề nếp đạt hiệu 

quả./. 

 

Nghiêm cấm tuyệt đối việc lái xe ô tô vào trường học 

Vĩnh Linh

iện nay, tình trạng phụ 

huynh lái xe ô tô, xe 

máy vào trong sân trường học 

vẫn còn diễn ra, nhất là vào mùa 

mưa. Các vụ tai nạn thương tâm 

liên quan đến việc lái xe ô tô vào 

sân trường là hồi chuông cảnh 

tỉnh vẫn còn đó. Đó là vụ một 

học sinh tử vong và một học sinh 

bị thương sau cú lùi xe bất cẩn 

của một giáo viên của Trường 

tiểu học Vân Hồ (Vân Hồ, Sơn 

La). Trước đó là vụ taxi chở hiệu 

trưởng vào sân trường cũng gây 

tai nạn làm gãy chân một học 

sinh ở Hà Nội... 

Nguyên nhân gây ra các vụ 

tai nạn đều là do bất cẩn từ phía 

các lái xe. Đó là lái xe đã không 

chú ý đến đặc điểm hiếu động 

của tuổi học trò và chưa ý thức 

đầy đủ sự nguy hiểm đối với học 

sinh khi lái xe trong sân trường. 

Ngoài ra, còn có sự dễ dãi, chủ 

quan và buông lỏng của lãnh 

đạo, bảo vệ nhà trường khi 

không kiên quyết ngăn chặn việc 

lái xe tùy tiện trong trường học. 

Sân trường là nơi các em học 

sinh thư giãn, nghỉ ngơi sau thời 

gian học tập căng thẳng, là nơi 

các em vui chơi hoặc sinh hoạt 

tập thể. Do đó, rất cần không 

gian yên tĩnh, an toàn để các em 

thỏa thích vui đùa nên việc cho 

phép xe ô tô vào sân trường là 

bất hợp lý, rất nguy hiểm. 

Mặt khác, sân trường được 

coi là nơi an toàn đối với học 

sinh, vậy nên khi vui chơi 

thường các em ít khi chú ý, đề 

phòng tránh các mối nguy hiểm 

khác, nhất là xe ô tô. Vì vậy, khi 

đang vui chơi, nô đùa mà có xe ô 

tô chạy trong sân trường là rất 

nguy hiểm, rất dễ gây ra tai nạn, 

thương tích đối với các em. Đặc 

biệt là học sinh tiểu học, các em 

còn quá nhỏ để ý thức được sự 

nguy hiểm đối với bản thân để tự 

phòng tránh. 

H 
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Sân trường là nơi vui chơi, 

học tập, sinh hoạt tập thể của học 

sinh và giáo viên, không gian 

riêng dành cho việc dạy và học. 

Vì thế sự yên tĩnh và an toàn 

tuyệt đối cho các em vui chơi, 

học tập, nghỉ ngơi là quan trọng 

nhất, ưu tiên hàng đầu, không ai 

có thể chia sẻ, xâm phạm!  

Do đó, để đảm bảo an toàn 

tính mạng, sức khỏe cho các em 

cũng như tạo không gian yên 

tĩnh phục vụ học tập cho học 

sinh, các nhà trường cần cấm 

tuyệt đối việc lái xe ô tô vào sân 

trường, kể cả phụ huynh lẫn giáo 

viên. Trường hợp bố trí được 

khu để xe riêng cho giáo viên, 

phụ huynh thì phải có cổng ra 

vào riêng, tuyệt đối không đi 

chung vào khu sân trường, lối ra 

vào của học sinh. 

Có như vậy, mới đảm bảo an 

toàn cho các em học sinh, phòng 

tránh các tai nạn thương tâm, 

đáng tiếc xảy ra trong trường 

học. Đồng thời, tạo môi trường 

trong lành, yên tĩnh góp phần 

bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện 

cho các em học sinh học tập, 

sinh hoạt tốt hơn./. 

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 30/8/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn số 

2248/UBND-NNTN về việc tăng 

cường công tác quản lý nhà nước 

về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ngành: Tài 

nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Công thương, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố theo chức năng nhiệm vụ: 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, 

triển khai, thực hiện nghiêm túc, 

quyết liệt những quy định của 

pháp luật hiện hành về khoáng 

sản, các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg 

ngày 30/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ, Thông báo số 

325/TB-VPCP ngày 25/7/2017, 

Thông báo số 142/TB-VPCP 

ngày 12/4/2019 của Văn phòng 

Chính phủ và các văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 

04/CT-UBND ngày 05/4/2018, 

Công văn số 1046/UBND-NNTN 

ngày 04/5/2019. 

2. Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra, kiên quyết xử lý theo quy 

định đối với hành vi vi phạm của 

N 
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các tổ chức, cá nhân, nhất là đối 

với hành vi khai báo sai sản 

lượng khoáng sản khai thác thực 

tế; thực hiện không đúng nội 

dung Giấy phép khai thác 

khoáng sản; gây tổn thất lớn 

khoáng sản, gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng; kiểm tra, 

hướng dẫn và xử lý theo quy 

định đối với hoạt động thu hồi 

khoáng sản trong diện tích xây 

dựng công trình. 

3. Thực hiện nghiêm Phương 

án bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác đã phê duyệt tại Quyết định 

số 568/QĐ-UBND ngày 

21/6/2017 của UBND tỉnh; phối 

hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các 

địa phương liên quan trong việc 

quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm 

đối với hoạt động khoáng sản, 

nhất là ngăn chặn hoạt động khai 

thác khoáng sản khu vực giáp ranh 

địa giới hành chính, đặc biệt là cát, 

sỏi lòng sông; kiên quyết xử lý 

trách nhiệm người đứng đầu chính 

quyền địa phương, nhất là cấp xã 

khi để xảy ra hoạt động khai thác 

khoáng sản trái phép kéo dài mà 

không xử lý, khai thác trái phép 

gây hậu quả nghiêm trọng./.  

 

UBND tỉnh chỉ đạo phòng chống, cứu trợ và khắc phục hậu quả 

thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân khi thiên tai xảy ra 

Hoa Huệ 

gày 02/8/2019, Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 1975/UBND-

NNTN về việc phòng chống, cứu 

trợ và khắc phục hậu quả thiên 

tai, bảo đảm ổn định đời sống 

Nhân dân khi thiên tai xảy ra. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ban ngành, đơn 

vị thuộc tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ chủ động: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến 

tình hình thời tiết, mưa lũ, lũ 

ống, lũ quét, sạt lở đất... để thông 

tin đến các tổ chức, cá nhân và 

người dân trên địa bàn chủ động 

ứng phó thiên tai; chuẩn bị sẵn 

sàng nhân lực, phương tiện, vật 

tư và tổ chức ứng trực để kịp 

thời ứng phó, nhanh chóng khắc 

phục hậu quả, giảm thiểu thiệt 

hại do ảnh hưởng của bão, mưa 

lũ gây ra; đồng thời có phương 

án sơ tán người dân đến nơi an 

toàn, đảm bảo hậu cần và các 

nhu yếu phẩm thiết yếu tại các 

điểm sơ tán; 

- Chỉ đạo tổng hợp, thống kê 

tình hình thiệt hại do thiên tai gây 

ra trên địa bàn theo quy định tại 

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; 

N 
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- Kịp thời thăm hỏi, động 

viên các gia đình bị thiệt hại và 

thực hiện các giải pháp đồng bộ 

khác để ổn định đời sống dân 

sinh và phát triển sản xuất; vận 

động tổ chức, cá nhân chung tay 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

Trường hợp vượt quá khả năng 

ngân sách địa phương báo cáo 

gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, tổng hợp tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ và các Bộ 

ngành Trung ương liên quan xem 

xét, hỗ trợ theo quy định./. 

 

Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ 

và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi 

gày 05/8/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 2005/KH-UBND về phát triển 

vùng nguyên liệu phục vụ cho 

công nghiệp chế biến gỗ và lâm 

sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh. 

Tại Kế hoạch này nêu rõ 

nhiệm vụ tổ chức triển khai thực 

hiện bao gồm: Triển khai thực 

hiện nghiêm túc Luật Lâm 

nghiệp năm 2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật theo 

quy định; xây dựng và triển khai 

thực hiện các dự án trồng rừng 

sản xuất nhằm đẩy mạnh công 

tác trồng rừng, trồng cây phân 

tán trên toàn bộ diện tích đất 

chưa có rừng đã quy hoạch phát 

triển lâm nghiệp, đặc biệt chú 

trọng đầu tư trồng rừng sản xuất 

theo hướng thâm canh, nâng cao 

năng suất, chất lượng phục vụ gỗ 

nguyên liệu giấy, chế biến gỗ 

nhỏ và ván nhân tạo. Giai đoạn 

từ 2020 đến 2030 trồng khoảng 

50.000 ha rừng sản xuất (kể cả 

trồng rừng sau khai thác). Trồng 

cây phân tán: 6,4 triệu cây (bình 

quân 640.000 cây/năm); tạo môi 

trường đầu tư thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực trồng rừng 

nguyên liệu; kêu gọi các tổ chức 

có tiềm lực kinh tế đầu tư trong 

lĩnh vực trồng rừng; triển khai 

thực hiện có hiệu quả các cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

và nông thôn quy định tại Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ; đẩy 

mạnh công tác trồng và chế biến 

lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là 

Sâm Ngọc Linh và dược liệu chủ 

lực của tỉnh, sớm xây dựng 03 

vườn ươm giống cây dược liệu 

tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ 

Rông, Kon Plong đảm bảo giống 

có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng 

N 
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cao đáp ứng nhu cầu phát triển 

dược liệu... 

Đồng thời, Kế hoạch này 

cũng đề ra các giải pháp cụ thể 

về cơ chế chính sách; tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức; giải 

pháp về đất đai; giải pháp về 

giống; giải pháp về vốn. Đơn cử 

giải pháp về cơ chế chính sách 

như sau: Khuyến khích, hỗ trợ 

các tổ chức, hộ gia đình tham gia 

trồng rừng gỗ lớn theo quy định; 

hỗ trợ rủi ro khi trồng rừng 

nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ vay 

vốn tín dụng thực hiện theo Điều 

3 Thông tư số 27/2015/TT-

NHNN ngày 15/12/2015 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam đối với các hộ gia đình 

thuộc đối tượng theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 

của Chính phủ có hoạt động 

trồng rừng sản xuất bằng cây lấy 

gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất 

quy hoạch phát triển rừng được 

Nhà nước giao đất.../. 

 

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ công trình 

thủy lợi cụ thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

P.T

ể triển khai kịp thời, 

đồng bộ, thống nhất, có 

hiệu quả Luật Thủy lợi và các 

văn bản quy định chi tiết thi 

hành, ngày 26/8/2019, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 

903/QĐ-UBND phê duyệt Kế 

hoạch xây dựng phương án bảo 

vệ công trình thủy lợi cụ thể trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Kế hoạch 

bao gồm các nội dung sau: 

1. Cắm mốc chỉ giới phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi. Theo 

quy định tại Điều 19 Thông tư số 

05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, hiện nay trên địa bàn tỉnh, 

các công trình thủy lợi đang khai 

thác thuộc trường hợp phải cắm 

mốc chỉ giới do Ban Quản lý khai 

thác các công trình thủy lợi tỉnh 

đang thực hiện khai thác. Nhiệm 

vụ thực hiện cắm mốc chỉ giới 

phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi: Đơn vị lập hồ sơ phương án 

cắm mốc và thực hiện cắm mốc 

chỉ giới phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi: Ban Quản lý khai 

thác các công trình thủy lợi tỉnh; 

đơn vị tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 

phương án cắm mốc chỉ giới 

phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; UBND cấp tỉnh phê 

duyệt phương án cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi; UBND các huyện, thành 

phố, UBND cấp xã nơi có công 

Đ 
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trình thực hiện cắm mốc có trách 

nhiệm phối hợp với Ban Quản lý 

khai thác các công trình thủy lợi 

tổ chức cắm mốc trên thực địa và 

quản lý, bảo vệ theo quy định. 

2. Phương án bảo vệ đập, hồ 

chứa thủy lợi. Đơn vị lập phương 

án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi: 

Ban Quản lý khai thác các công 

trình thủy lợi tỉnh; đơn vị tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ phương án 

bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi: Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; UBND cấp tỉnh phê duyệt 

phương án bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy lợi; UBND các huyện, thành 

phố, UBND cấp xã và các cơ 

quan đơn vị có liên quan có trách 

nhiệm phối hợp với Ban Quản lý 

khai thác các công trình thủy lợi 

tỉnh tổ chức thực hiện phương án 

bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi. 

3. Nội dung chính phương án 

bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi: Đặc 

điểm địa hình, thông số thiết kế, 

sơ đồ mặt bằng bố trí công trình 

và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo 

vệ đập, hồ chứa nước; tình hình 

quản lý, khai thác và bảo vệ đập, 

hồ chứa nước; chế độ báo cáo, 

kiểm tra thường xuyên, định kỳ, 

đột xuất; quy định việc giới hạn 

hoặc cấm các loại phương tiện 

giao thông có tải trọng lớn lưu 

thông trong phạm vi bảo vệ công 

trình; quy định về phòng cháy 

chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu 

trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật 

liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại; 

tổ chức lực lượng và phân công 

trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa 

nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác 

bảo vệ; tổ chức kiểm tra, kiểm 

soát người và phương tiện ra, vào 

công trình; phòng ngừa, phát hiện, 

ngăn chặn các hành vi xâm phạm, 

phá hoại công trình và vùng phụ 

cận của đập, hồ chứa nước; bảo 

vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước 

xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy 

ra sự cố; nguồn lực tổ chức thực 

hiện phương án; trách nhiệm của 

chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, 

cá nhân khai thác đập, hồ chứa 

nước, chính quyền các cấp và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

Kinh phí thực hiện phương án 

này được bố trí từ nguồn vốn đầu 

tư phát triển theo khả năng ngân 

sách tỉnh hàng năm, các nguồn 

vốn hợp pháp khác theo phân 

cấp và quy định của pháp luật 

hiện hành./. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện 

công tác cải cách hành chính 

N.Q 

gày 27/8/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2231/UBND-KTTH về 

việc tiếp tục thực hiện tốt công N 
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tác cải cách hành chính, trọng 

tâm là cải cách thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

UBND tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức 

thực hiện tốt các chương trình, 

kế hoạch về cải cách hành chính, 

nhất là cải cách thủ tục hành 

chính, công chức, công vụ gắn 

với việc thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TU ngày 09-01-2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển 

khai các lĩnh vực đột phá trong 

năm 2019. Nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị trong chỉ đạo thực hiện 

cải cách hành chính, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức và hành động trong đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc phạm vi quản lý. 

2. Chủ động phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội 

cùng cấp tuyên truyền sâu rộng 

về công tác cải cách hành chính 

tới tất cả tầng lớp nhân dân, cán 

bộ, công chức, viên chức, trong 

đó tập trung tuyên truyền những 

chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về cải 

cách hành chính có ảnh hưởng 

trực tiếp đến doanh nghiệp và 

Nhân dân. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm 

Quy chế văn hóa công sở gắn với 

việc thực hiện Kết luận số 1663-

KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra về 

cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong phạm vi 

quản lý; quán triệt cán bộ, công 

chức, viên chức nâng cao ý thức, 

trách nhiệm trong thực thi công 

vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm, gây phiền hà, 

nhũng nhiễu cho tổ chức, cá 

nhân; đồng thời đề xuất, biểu 

dương các sáng kiến, giải pháp 

mới trong cải cách hành chính./. 

 

Tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, 

định hướng đến năm 2025 

Hải Hà 

gày 13/8/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2091/UBND-KGVX về việc 

tiếp tục thực hiện Quy hoạch 

phát triển sự nghiệp chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân tỉnh 

N 
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Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, 

định hướng đến năm 2025. Theo 

đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND 

các huyện, thành phố: 

- Xem xét xử lý trách nhiệm 

đối với các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong việc chưa 

thực hiện việc xây dựng kế hoạch 

của địa phương để cụ thể hóa và 

triển khai thực hiện Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Quyết định của UBND tỉnh; 

- Tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

Nghị quyết và phối hợp trong 

thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Triển 

khai các giải pháp tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả các nội dung 

của quy hoạch, nhất là việc thực 

hiện các chỉ tiêu y tế trong quy 

hoạch như: Tăng dân số tự 

nhiên; tử vong trẻ em dưới 1 

tuổi, dưới 5 tuổi; suy dinh dưỡng 

trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân; 

tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em 

dưới 1 tuổi; xây dựng xã đạt Bộ 

tiêu chí quốc gia y tế xã; 

- Quan tâm bố trí ngân sách 

địa phương chi cho các hoạt 

động phòng chống dịch, an toàn 

thực phẩm và cải thiện vệ sinh 

môi trường trên địa bàn (nhà 

tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh...); 

- Kiện toàn tổ chức và nâng 

cao vai trò tham mưu công tác 

quản lý nhà nước về y tế của 

Phòng Y tế. Chỉ đạo các cơ quan, 

ban ngành địa phương phối hợp 

với các đơn vị y tế trên địa bàn 

đẩy mạnh các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền, nhất là trong 

các lĩnh vực phòng chống dịch, 

vệ sinh môi trường, chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế 

hoạch hóa gia đình... nhằm thay 

đổi ý thức của Nhân dân trong tự 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho 

bản thân, gia đình và cộng đồng; 

- Tham mưu, chỉ đạo đưa các 

chỉ tiêu về dinh dưỡng (tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

thể thấp còi, cân nặng), chỉ tiêu 

về sức khỏe môi trường (tỷ lệ nhà 

tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 

sạch), chỉ tiêu về sức khỏe sinh 

sản (tỷ lệ quản lý phụ nữ sinh đẻ 

tại các cơ sở y tế) thành chỉ tiêu 

trong Nghị quyết Hội đồng nhân 

dân cấp huyện và xã./. 

 

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh 

Hồng Lam

hằm tiếp tục kéo giảm 

tai nạn giao thông, phấn 

đấu giảm số vụ, số người chết và 

số người bị thương do tai nạn N 
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giao thông mỗi năm từ 5% đến 

10%; đồng thời thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp 

luật, đẩy mạnh triển khai các đề 

án, dự án về bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông (ATGT) và 

chống ùn tắc giao thông, ngày 

21/8/2019, UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 2170/KH-UBND về 

tăng cường công tác bảo đảm trật 

tự ATGT và ùn tắc giao thông 

giai đoạn 2019 - 2021 trên địa 

bàn tỉnh. 

Theo đó, Kế hoạch này đề ra 

09 nhiệm vụ trọng tâm cần triển 

khai thực hiện bao gồm: 

1. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, 

bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật và chính sách về công 

tác đảm bảo trật tự ATGT, chống 

ùn tắc giao thông; lồng ghép mục 

tiêu ATGT, tránh ùn tắc giao 

thông trong các đề án, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình… 

đang triển khai thực hiện trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Tiếp tục đổi mới công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về trật tự ATGT, trật tự 

đô thị, trật tự xây dựng; kiên trì 

xây dựng văn hóa giao thông an 

toàn và thân thiện cho mọi tầng 

lớp nhân dân.  

3. Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả quản lý nhà nước về giao 

thông vận tải, xây dựng, đất đai 

và du lịch có liên quan đến 

nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT 

và chống ùn tắc giao thông; nâng 

cao năng lực, hiệu lực của lực 

lượng tuần tra, kiểm soát và xử 

lý vi phạm về trật tự ATGT. 

4. Tập trung triển khai bảo 

đảm tiến độ và nâng cao chất 

lượng công tác đầu tư xây dựng, 

nâng cấp hệ thống kết cấu hạ 

tầng giao thông gắn với duy tu, 

bảo dưỡng nhằm bảo đảm ATGT 

và khai thác có hiệu quả các 

công trình hạ tầng hiện hữu; 

nâng cao hiệu quả công tác bảo 

vệ hành lang ATGT đường bộ 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ 

thống dịch vụ vận tải, nâng cao 

năng lực, chất lượng và giảm giá 

thành; phát triển hệ thống vận tải 

công cộng trong đô thị, nội tỉnh 

và liên tỉnh. Tăng cường quản lý 

các đơn vị kinh doanh vận tải 

đảm bảo các điều kiện quy định 

về ATGT, kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải; trong 

đó, chú trọng công tác hậu kiểm. 

6. Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý, điều 

hành, tổ chức giao thông, hướng 

dẫn người tham gia giao thông 

cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, 

kiểm soát và xử lý vi phạm pháp 

luật về trật tự ATGT. 

7. Kiểm soát chặt điều kiện về 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của các phương tiện cơ 
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giới, đặc biệt là trong các khu 

vực trung tâm đô thị. 

8. Nâng cao chất lượng công 

tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe, đào tạo và cấp giấy 

chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn lái 

phương tiện thủy nội địa; đăng ký, 

đăng kiểm phương tiện cơ giới 

đường bộ và đường thủy nội địa. 

9. Quản lý chặt chẽ việc đầu 

tư xây dựng hoặc điều chỉnh, sắp 

xếp các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu đô thị, các 

trung tâm thương mại, trường 

học, bệnh viện... trong khu vực 

đô thị phù hợp với năng lực kết 

cấu hạ tầng giao thông và vận tải 

công cộng./. 

 

Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

và xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực 

giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 05/8/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 1996/KH-UBND về xây dựng 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu 

nổi trội từng lĩnh vực giai đoạn 

2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu là nâng cao chất 

lượng các tiêu chí tại các xã đã 

được công nhận xã nông thôn 

mới. Phát triển nông thôn bền 

vững, có kinh tế phát triển, hạ 

tầng kinh tế xã hội theo hướng 

hiện đại, phù hợp; môi trường 

sinh thái trong lành; bản sắc văn 

hóa làng quê được giữ gìn và 

phát huy; an ninh trật tự xã hội 

đảm bảo; hệ thống chính trị cơ 

sở vững mạnh, Nhân dân hài 

lòng và đồng tình ủng hộ. 

Cụ thể, phấn đấu đến năm 

2020, toàn tỉnh có ít nhất 06 xã 

đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng 

cao, bình quân mỗi huyện, thành 

phố có ít nhất 01 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao (gồm: 

thành phố Kon Tum, các huyện Đăk 

Hà, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, 

Kon Rẫy). Các xã đã đạt chuẩn 

nông thôn mới còn lại phấn đấu 

đạt chuẩn từ 05/10 tiêu chí xã 

nông thôn mới nâng cao; Phấn 

đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít 

nhất 02 xã đạt chuẩn xã nông 

thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng 

lĩnh vực tại thành phố Kon Tum 

và huyện Đăk Hà. Các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao 

còn lại phấn đấu đạt chuẩn 02/04 

tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 

mẫu quy định tại Quyết định số 

691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 

của Thủ tướng Chính phủ. 

N 
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Nội dung trọng tâm thực hiện 

bao gồm: (1) Xây dựng xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao: 

Tiêu chí, chỉ tiêu xét đạt chuẩn 

xã nông thôn mới nâng cao thực 

hiện theo Quyết định số 825/QĐ-

UBND ngày 08/8/2018 của 

UBND tỉnh, tập trung vào các 

nội dung về lĩnh vực hạ tầng 

kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế 

nông thôn, nâng cao đời sống; 

giáo dục - văn hóa; môi trường; 

(2) Xã nông thôn mới kiểu mẫu 

nổi trội từng lĩnh vực: Tiêu chí, 

chỉ tiêu xét đạt chuẩn xã nông 

thôn mới kiểu mẫu thực hiện 

theo Quyết định số 691/QĐ-TTg 

ngày 05/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 

691/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 

của UBND tỉnh; tập trung vào 

các nội dung tiêu chí sản xuất - 

thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y 

tế - văn hóa; môi trường; an ninh 

trật tự - hành chính công; đạt 

chuẩn 01 trong 05 tiêu chí nổi 

trội về văn hóa, du lịch, môi 

trường, an ninh trật tự, tổ chức 

sản xuất./. 

 

Nhiệm vụ của bác sĩ gia đình 

Kim Ngân 

ây là nội dung đáng chú 

ý được điều chỉnh tại 

Thông tư số 21/2019/TT-BYT 

ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về 

hoạt động y học gia đình. Theo 

đó, bác sĩ gia đình thực hiện các 

nhiệm vụ theo phân công của 

người phụ trách chuyên môn của 

cơ sở y học gia đình, bao gồm: 

- Quản lý sức khỏe cộng 

đồng: Lập hồ sơ quản lý sức 

khỏe cá nhân theo Quyết định 

số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 

của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá 

nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; quản lý, chăm sóc sức 

khỏe theo nguyên lý y học gia 

đình cho cá nhân, hộ gia đình 

theo phân công của Sở Y tế. 

- Tư vấn nâng cao sức khỏe 

và phòng bệnh: Tư vấn về dinh 

dưỡng, hoạt động thể lực, phòng 

chống tác hại của thuốc lá, rượu 

bia và các yếu tố nguy cơ khác 

đối với sức khỏe, tư vấn về khám 

bệnh, chữa bệnh cho cá nhân, hộ 

gia đình, cộng đồng; truyền 

thông, giáo dục sức khỏe, nâng 

cao nhận thức của người dân về 

phòng bệnh tích cực và chủ 

động, phòng ngừa các yếu tố 

nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khỏe; hướng dẫn vệ sinh môi 

trường, an toàn thực phẩm; tham 

gia giám sát, phát hiện sớm, 

phòng chống dịch bệnh trong 

cộng đồng; tiêm chủng; phòng 

Đ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-831-qd-byt-mau-ho-so-quan-ly-suc-khoe-ca-nhan-phuc-vu-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-2017-342334.aspx
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chống các bệnh không lây 

nhiễm: ung thư, tim mạch, tăng 

huyết áp, đái tháo đường, bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và hen 

phế quản. 

- Thực hiện các chương trình, 

hoạt động chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng, phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng, chăm sóc 

giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời; các 

chương trình mục tiêu y tế dân số, 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, 

người cao tuổi, dân số - kế hoạch 

hóa gia đình, kết hợp Y học cổ 

truyền với Y học hiện đại. 

- Khám bệnh, chữa bệnh: Sơ 

cứu, cấp cứu; khám sàng lọc, phát 

hiện sớm bệnh tật, đặc biệt các 

bệnh dịch; bệnh mạn tính, bệnh 

không lây nhiễm; chăm sóc, 

khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối 

với người bệnh theo danh mục 

quy định; thực hiện các dịch vụ 

kỹ thuật trong các gói dịch vụ y tế 

cơ bản quy định tại Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, danh mục kỹ 

thuật của tuyến 3, tuyến 4 quy 

định tại Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về phân tuyến chuyên 

môn kỹ thuật, danh mục kỹ thuật, 

các kỹ thuật chuyên môn khác, ở 

tuyến cao hơn khi đủ điều kiện 

theo quy định. 

- Chuyển người bệnh lên 

tuyến trên theo yêu cầu chuyên 

môn phù hợp; tiếp nhận người 

bệnh đã được điều trị ổn định từ 

tuyến trên chuyển về để tiếp tục 

điều trị theo quy định tại Thông 

tư số 14/2014/TT-BYT ngày 

14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định việc chuyển tuyến giữa 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tham gia nghiên cứu khoa 

học, đào tạo, chuyển giao kỹ 

thuật về y học gia đình; là cơ sở 

thực hành trong đào tạo chuyên 

ngành y học gia đình theo quy 

định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác 

do cấp có thẩm quyền quy định. 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/10/2019. Thông 

tư số 16/2014/TT-BYT ngày 

22/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế hướng dẫn thí điểm về bác sĩ 

gia đình và phòng khám bác sĩ 

gia đình hết hiệu lực kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực./. 

 

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 

N.Q

ây là nội dung nổi bật tại 

Quyết định số 1066/QĐ-

TTg ngày 22/8/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt biên chế công chức hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước của 
Đ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-14-2014-tt-byt-viec-chuyen-tuyen-giua-co-so-kham-chua-benh-228285.aspx
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các cơ quan hành chính nhà nước 

và biên chế của các Hội có tính 

chất đặc thù hoạt động trong 

phạm vi cả nước năm 2020. 

Theo đó, tổng biên chế công 

chức năm 2020 của các cơ quan, 

tổ chức hành chính nhà nước, cơ 

quan đại diện của Việt Nam ở 

nước ngoài (không bao gồm biên 

chế của Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng; biên chế công chức trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập và 

cán bộ, công chức cấp xã), biên 

chế của các Hội có tính chất đặc 

thù hoạt động trong phạm vi cả 

nước và biên chế công chức dự 

phòng là 253.517 biên chế. 

Cụ thể, biên chế công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính nhà nước là 251.135 biên 

chế, trong đó: Các cơ quan, tổ 

chức hành chính thuộc bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, tổ chức do Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ thành 

lập mà không phải là đơn vị sự 

nghiệp công lập 108.368 biên 

chế; các cơ quan, tổ chức hành 

chính thuộc cơ quan của Hội 

đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện 142.767 biên chế; các 

cơ quan đại diện của Việt Nam ở 

nước ngoài 1.068 biên chế. 

Tổng biên chế của các Hội có 

tính chất đặc thù hoạt động trong 

phạm vi cả nước là 686 biên chế. 

Biên chế công chức dự phòng là 

628 biên chế./. 

 

Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ 

T.H

hằm đảm bảo môi 

trường kinh doanh bình 

đẳng giữa các doanh nghiệp kinh 

doanh theo mô hình kinh tế chia 

sẻ và kinh tế truyền thống; đảm 

bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi 

ích hợp pháp của các bên tham 

gia mô hình kinh tế chia sẻ; 

khuyến khích đổi mới sáng tạo, 

ứng dụng công nghệ số và phát 

triển nền kinh tế số, ngày 

12/8/2019, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 999/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy 

mô hình kinh tế chia sẻ. 

Quan điểm của Đề án là ủng 

hộ và thích ứng với xu thế phát 

triển mới của mô hình kinh tế 

chia sẻ trong điều kiện phát triển 

rất nhanh của công nghệ số trên 

thế giới; không cần thiết phải có 

các chính sách riêng biệt cho hình 

thức kinh doanh theo mô hình 

kinh tế chia sẻ do kinh tế chia sẻ 

không phải là một bộ phận tách 

rời hoặc một thành phần kinh tế 

riêng trong nền kinh tế. 

Đề án cũng đưa ra 04 nhóm 

giải pháp quản lý nhà nước nhằm 

thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, 

N 
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bao gồm: (1) Nhóm các giải 

pháp thực hiện quyền và trách 

nhiệm của người cung cấp dịch 

vụ trong kinh tế chia sẻ; (2) 

Nhóm giải pháp thực hiện quyền 

và trách nhiệm của người sử 

dụng dịch vụ trong kinh tế chia 

sẻ; (3) Nhóm giải pháp thực hiện 

quyền và trách nhiệm của doanh 

nghiệp công nghệ/doanh nghiệp 

cung cấp nền tảng trong kinh tế 

chia sẻ; (4) Nhóm giải pháp đối 

với Nhà nước nhằm xây dựng và 

phát triển hệ sinh thái cho kinh 

doanh, đầu tư theo mô hình kinh 

tế chia sẻ. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 

 

Hệ thống kế hoạch ứng phó các thảm họa cơ bản 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Quỳnh Nhi

ây là nội dung nổi bật 

được nêu tại Quyết định 

số 1042/QĐ-TTg ngày 

19/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị định số 

02/2019/NĐ-CP ngày 

02/01/2019 của Chính phủ về 

phòng thủ dân sự. 

Tại Kế hoạch này nêu rõ hệ 

thống kế hoạch ứng phó các 

thảm họa cơ bản cấp tỉnh, cấp 

huyện thuộc thẩm quyền ban 

hành, phê duyệt của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện bao 

gồm: Kế hoạch khảo sát, quy 

hoạch khu sơ tán các sở, ban, 

ngành; Kế hoạch ứng phó thảm 

họa động đất, sóng thần; Kế 

hoạch phòng không nhân dân; 

Kế hoạch ngụy trang nghi binh; 

Kế hoạch xây dựng đường hầm, 

công trình ngầm, cải tạo hang 

động thiên nhiên; Kế hoạch ứng 

phó thảm họa cháy lớn nhà cao 

tầng, khu đô thị, khu công 

nghiệp, khu dân cư; Kế hoạch, 

phương án tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trong 

vùng, khu vực xảy ra thảm họa, 

sự cố, thiên tai, dịch bệnh; Kế 

hoạch nghiên cứu âm mưu, thủ 

đoạn của các thế lực thù địch, 

chống đối lợi dụng thảm họa, sự 

cố để kích động chống phá, trao 

đổi thông tin cho các bộ, ngành 

trung ương, địa phương tuyên 

truyền cho quần chúng nhân dân 

nhận thức, phòng tránh; Kế 

hoạch ứng phó thảm họa bão, áp 

thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ 

quét, lũ ống, sạt lở... đất và các 

sự cố khác do thiên nhiên gây ra; 

Kế hoạch ứng phó thảm họa 

cháy; Kế hoạch ứng phó thảm 

họa dịch bệnh trên vật nuôi, cây 

Đ 
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trồng và thủy sản; Kế hoạch ứng 

phó thảm họa vỡ đê, đập hồ thủy 

lợi, đê, đập hồ thủy điện và xả 

lũ; Kế hoạch ứng phó thảm họa 

đường bộ, đường sắt và đường 

thủy nội địa; Kế hoạch ứng phó 

thảm họa sập đổ công trình, nhà 

cao tầng; Kế hoạch bảo đảm y tế 

ứng phó với các thảm họa; Kế 

hoạch ứng phó thảm họa trong 

các lễ hội, sự kiện thể thao lớn, 

điểm du lịch... 

Đồng thời, Kế hoạch cũng nêu 

rõ nhiệm vụ cụ thể trong việc xây 

dựng kế hoạch phòng thủ dân sự; 

kế hoạch ứng phó các thảm họa 

cơ bản cấp bộ, cấp xã.../. 

 

Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

Hồng Lam

gày 23/8/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 70/2019/NĐ-CP quy 

định về thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân. 

Tại Nghị định này quy định 

đối tượng được tuyển chọn tham 

gia Công an nhân dân bao gồm: 

Công dân nam trong độ tuổi gọi 

nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ 

quân sự theo quy định của Luật 

Nghĩa vụ quân sự năm 2015. 

Công dân nữ trong độ tuổi gọi 

nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ 

quân sự theo quy định của Luật 

Nghĩa vụ quân sự năm 2015, có 

trình độ chuyên môn phù hợp 

với yêu cầu của Công an nhân 

dân, nếu tự nguyện và Công an 

nhân dân có nhu cầu thì được 

xem xét, tuyển chọn thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân 

dân. Thời gian thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân là 

24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an 

quyết định kéo dài thời gian 

phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, 

chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không 

quá 06 tháng trong các trường 

hợp theo quy định. 

Công dân được tuyển chọn 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công 

an nhân dân khi có đủ các tiêu 

chuẩn sau: (1) Có lý lịch rõ ràng; 

(2) Nghiêm chỉnh chấp hành 

đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; không có tiền án, tiền sự, 

không bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự, quản chế, không trong 

thời gian bị áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt 

buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có 

phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, 

được quần chúng nhân dân nơi cư 

trú hoặc nơi học tập, công tác tín 

nhiệm; (3) Bảo đảm tiêu chuẩn 

chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ 

phục vụ theo chế độ nghĩa vụ 

N 
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trong Công an nhân dân; (4) Có 

bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông trở lên. Các xã miền núi, 

hải đảo, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn được 

tuyển công dân có bằng tốt 

nghiệp trung học cơ sở; (5) Thể 

hình cân đối, không dị hình, dị 

dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn 

sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân. 

Đồng thời, Nghị định này cũng 

nêu rõ Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa 

vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 

15 tháng đến dưới 24 tháng (tính 

đến thời điểm dự thi), kết quả 

phân loại hằng năm đạt hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm 

các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ 

theo chế độ chuyên nghiệp trong 

Công an nhân dân thì được xét, dự 

tuyển vào các học viện, trường 

Công an nhân dân theo quy định 

về tuyển sinh Công an nhân dân, 

tốt nghiệp ra trường được phong 

cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan 

chuyên nghiệp. 

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ 

không thuộc trường hợp quy 

định trên, hết thời hạn phục vụ 

tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng 

yêu cầu sử dụng của Công an 

nhân dân, nếu tự nguyện và 

Công an nhân dân có nhu cầu thì 

được xét chuyển sang chế độ 

phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu 

chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế 

độ phục vụ chuyên nghiệp đối 

với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn 

phục vụ tại ngũ thực hiện theo 

quy định của Bộ Công an. Việc 

xét tuyển phải đảm bảo công 

khai, dân chủ, minh bạch và 

công bằng với mọi đối tượng./. 

 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu 

Hoa Huệ 

gày 13/8/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết 

định số 35/2015/QĐ-TTg 

ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

02/2012/QĐ-TTg ngày 

13/01/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành danh mục 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải 

đăng ký hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao hàng chung. 

Theo đó, bỏ Khoản 3 Điều 2 

"Bổ sung số thứ tự 11: Bảo hiểm 

nhân thọ" của Quyết định số 

35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Như vậy, kể từ ngày Quyết 

định này có hiệu lực thi hành 

(ngày 01/10/2019), danh mục 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải 

N 
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đăng ký hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung chỉ 

còn 09 loại hàng hóa, dịch vụ, 

bao gồm: Cung cấp điện sinh 

hoạt; cung cấp nước sinh hoạt; 

truyền hình trả tiền; dịch vụ điện 

thoại cố định mặt đất; dịch vụ 

thông tin di động mặt đất; dịch 

vụ truy nhập internet; vận 

chuyển hành khách đường hàng 

không; vận chuyển hành khách 

đường sắt; mua bán căn hộ 

chung cư, các dịch vụ sinh hoạt 

do đơn vị quản lý khu chung cư 

cung cấp./. 

 

Triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019 

Lệ Quỳnh 

gày 19/8/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 1041/QĐ-TTg ban 

hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Thi hành án hình sự 

năm 2019. 

Mục đích nhằm xác định nội 

dung công việc, thời hạn, tiến độ 

hoàn thành và trách nhiệm, cơ 

chế phối hợp của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, UBND các cấp, Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 

dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức thành 

viên, cơ quan, tổ chức có liên 

quan nhằm bảo đảm triển khai 

thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, 

thống nhất và hiệu quả; nâng cao 

nhận thức về Luật, trách nhiệm 

triển khai thi hành Luật. 

Theo đó, nội dung triển khai 

thực hiện bao gồm: 

1. Tuyên truyền và phổ biến 

Luật: Bộ Công an chủ trì tuyên 

truyền, phổ biến Luật, các văn 

bản quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ 

trong Công an nhân dân, cán bộ, 

công chức và Nhân dân; Bộ 

Quốc phòng chủ trì, phối hợp với 

Bộ Công an tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến Luật, các văn 

bản quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán 

bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm 

công tác tham mưu, trực tiếp 

thực hiện công tác thi hành án 

hình sự trong Quân đội nhân 

dân; Bộ Tư pháp chủ trì, phối 

hợp với Bộ Công an tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến Luật, các 

văn bản quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành cho cán bộ 

của cơ quan thi hành án dân sự 

và cơ quan, đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ liên quan đến công tác 

thi hành án hình sự thuộc phạm 

vi quản lý; Các bộ, cơ quan 

ngang bộ, UBND các cấp và cơ 

quan, tổ chức có liên quan tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến Luật 

và văn bản quy định chi tiết thi 

N 
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hành bằng hình thức phù hợp với 

từng đối tượng, điều kiện, tình 

hình thực tế của từng cơ quan, 

đơn vị, địa phương... 

2. Rà soát, hệ thống hóa các 

văn bản quy phạm pháp luật về 

thi hành án hình sự: Các bộ, cơ 

quan ngang bộ, UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

và đề nghị Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Tòa án nhân dân tối 

cao căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, tổ chức 

rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến thi hành án 

hình sự để kịp thời sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới, bảo đảm sự thống nhất 

trong hệ thống pháp luật về thi 

hành án hình sự. 

3. Xây dựng văn bản quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật: Bộ Công an chủ trì, phối 

hợp xây dựng 07 Nghị định của 

Chính phủ, 02 Thông tư liên tịch, 

04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Công an; phối hợp với Tòa án 

nhân dân tối cao xây dựng 04 

Thông tư liên tịch; Bộ Quốc 

phòng phối hợp với Bộ Công an 

xây dựng các nghị định do Bộ 

Công an chủ trì và các văn bản 

quy phạm pháp luật khác quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật; chủ trì xây dựng 04 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng; Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với Bộ Công an 

xây dựng các nghị định hướng 

dẫn về thi hành án hình sự đối 

với pháp nhân thương mại.../. 
 

Mức chi thù lao biên soạn tài liệu giáo dục tại địa phương 

Quỳnh Nhi 

gày 15/8/2019, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư số 51/2019/TT-BTC về 

kinh phí biên soạn, thẩm định tài 

liệu giáo dục của địa phương thực 

hiện chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông. 

Theo đó, thù lao biên soạn tài 

liệu giáo dục gồm: 

- Thù lao cho tác giả: Tối đa 

450.000 đồng/tiết; 

- Thù lao cho chủ biên: Tối đa 

50.000 đồng/tiết; 

- Thù lao cho tổng chủ biên: 

Tối đa 35.000 đồng/tiết; 

- Thù lao đọc góp ý bản thảo: 

Tối đa 10.000 đồng/1 trang bản 

thảo/người (trang bản thảo khổ 

14,5cm x 20,5 cm). 

Thù lao minh họa tài liệu gồm: 

- Thù lao trang bìa: Tối đa 

350.000 đồng/bìa; 

- Thù lao can, vẽ kỹ thuật: 

Tối đa 15.000 đồng/hình; 

N 
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- Thù lao vẽ hình minh họa có 

tính nghệ thuật: Tối đa 200.000 

đồng/hình. 

Ngoài ra, Thông tư này còn 

quy định các nội dung chi khác 

như: chi thẩm định tài liệu, chi 

hoàn thiện tài liệu, chi bồi 

dưỡng, tập huấn cho người tham 

gia biên soạn tài liệu... 

Thông tư này có hiệu lực kể 

từ ngày 30/9/2019./. 

 

Công bố thông tin bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu 

của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ 

Kim Ngân 

ây là một trong những 

nội dung được điều 

chỉnh tại Thông tư số 

50/2019/TT-BTC ngày 

08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn bán đấu giá lô 

cổ phần kèm nợ phải thu của 

doanh nghiệp nhà nước có chức 

năng mua, bán, xử lý nợ. 

Theo đó, việc thực hiện công 

bố thông tin thực hiện theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 29a Nghị 

định số 91/2015/NĐ-CP (được 

bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP), 

cụ thể như sau: 

- Doanh nghiệp mua bán 

nợ/tổ chức đấu giá thực hiện 

công khai thông tin hồ sơ đấu giá 

đã lập theo quy định cho các nhà 

đầu tư trước ngày đấu giá tối 

thiểu là 20 (hai mươi) ngày tại 

trụ sở chính của doanh nghiệp 

mua bán nợ, trụ sở chính của 

công ty cổ phần có lô cổ phần và 

nợ bán đấu giá, địa điểm bán đấu 

giá, trên phương tiện thông tin 

đại chúng (ba số báo liên tiếp 

của một tờ báo phát hành trong 

toàn quốc và một tờ báo địa 

phương nơi doanh nghiệp nhà 

nước có chức năng mua bán nợ 

có trụ sở chính, công ty cổ phần 

có trụ sở chính) và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của 

tổ chức đấu giá, doanh nghiệp 

nhà nước có chức năng mua bán 

nợ, công ty cổ phần có lô cổ 

phần và nợ bán đấu giá (nếu có). 

- Doanh nghiệp mua bán nợ/tổ 

chức đấu giá khi thực hiện công 

bố thông tin về việc đấu giá đồng 

thời gửi hồ sơ đấu giá đã lập theo 

quy định đến cơ quan đại diện 

chủ sở hữu và Bộ Tài chính (Cục 

Tài chính doanh nghiệp), không 

phải gửi hồ sơ đến Ủy ban Chứng 

khoán nhà nước. 

Bên cạnh đó, Thông tư còn 

quy định các nội dung khác, như: 

Nguyên tắc thực hiện và thẩm 

quyền quyết định; giá khởi điểm 

Đ 
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bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ 

phải thu; tổ chức thực hiện đấu 

giá lô cổ phần kèm nợ phải thu; 

lập hồ sơ đấu giá lô cổ phần kèm 

nợ phải thu... 

Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 01/10/2019./. 
 

Phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 

T.H 

gày 22/8/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 1068/QĐ-

TTg phê duyệt Chiến lược sở 

hữu trí tuệ đến năm 2030 nhằm 

mục tiêu đến năm 2030, Việt 

Nam thuộc nhóm các nước dẫn 

đầu ASEAN về trình độ sáng 

tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở 

hữu trí tuệ; việc xác lập quyền sở 

hữu công nghiệp và quyền đối 

với giống cây trồng bảo đảm 

nhanh chóng, minh bạch, công 

bằng, đáp ứng kịp thời yêu cầu 

của doanh nghiệp và xã hội; hiệu 

quả thực thi pháp luật sở hữu trí 

tuệ được nâng cao rõ rệt, tình 

trạng xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ giảm đáng kể; tài sản trí tuệ 

mới của cá nhân, tổ chức Việt 

Nam gia tăng cả về số lượng và 

chất lượng, cải thiện vượt bậc 

các chỉ số về sở hữu trí tuệ của 

Việt Nam trong chỉ số đổi mới 

sáng tạo toàn cầu; hiệu quả sử 

dụng quyền sở hữu trí tuệ được 

nâng cao và gia tăng đáng kể số 

lượng sản phẩm có hàm lượng sở 

hữu trí tuệ cao. 

Để đạt được các mục tiêu nêu 

trên, Quyết định đề ra 09 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm: 

(1) Hoàn thiện chính sách, pháp 

luật về sở hữu trí tuệ; (2) Nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về sở hữu trí tuệ; (3) 

Tập trung đẩy mạnh và nâng cao 

hiệu quả hoạt động thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ; (4) Thúc 

đẩy các hoạt động tạo ra tài sản 

trí tuệ; (5) Khuyến khích, nâng 

cao hiệu quả khai thác tài sản trí 

tuệ; (6) Phát triển các hoạt động 

hỗ trợ về sở hữu trí tuệ; (7) Tăng 

cường nguồn nhân lực cho hoạt 

động sở hữu trí tuệ; (8) Hình 

thành văn hóa sở hữu trí tuệ 

trong xã hội; (9) Tích cực, chủ 

động hợp tác và hội nhập quốc tế 

về sở hữu trí tuệ. 

Thủ tướng Chính phủ giao 

UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách 

nhiệm triển khai thực hiện Chiến 

lược, bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ với việc thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương.  

N 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

P.T

gày 21/8/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 1048/QĐ-TTg về 

việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm. 

Theo đó, ban hành kèm theo 

Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (Chương trình 

OCOP, Bộ Tiêu chí OCOP), nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Bộ Tiêu chí OCOP là căn 

cứ để đánh giá, phân hạng sản 

phẩm tham gia Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm, sẽ được điều 

chỉnh phù hợp với điều kiện kinh 

tế, xã hội của đất nước và từng 

thời kỳ. Các sản phẩm tham gia 

Chương trình OCOP gồm 06 

ngành hàng: Thực phẩm, đồ 

uống, thảo dược, vải và may 

mặc, lưu niệm - nội thất - trang 

trí và dịch vụ du lịch nông thôn, 

bán hàng. Bộ Tiêu chí của sản 

phẩm gồm 03 phần: Phần A: Các 

tiêu chí đánh giá về sản phẩm và 

sức mạnh cộng đồng (35 điểm), 

gồm: Tổ chức sản xuất, phát 

triển sản phẩm, sức mạnh cộng 

đồng; phần B: Các tiêu chí đánh 

giá về khả năng tiếp thị (25 

điểm), gồm: Tiếp thị, câu chuyện 

về sản phẩm; phần C: Các tiêu 

chí đánh giá về chất lượng sản 

phẩm (40 điểm), gồm: Chỉ tiêu 

cảm quan, dinh dưỡng, tính độc 

đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản 

phẩm, khả năng xuất khẩu, phân 

phối tại thị trường quốc tế. 

2. Phân hạng sản phẩm 

Chương trình OCOP căn cứ vào 

kết quả đánh giá sản phẩm theo 

Bộ Tiêu chí. Tổng điểm đánh giá 

cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 

điểm và được phân thành 05 

hạng: Hạng 05 sao: Tổng điểm 

trung bình đạt từ 90 đến 100 

điểm, là sản phẩm cấp quốc gia, 

có thể xuất khẩu; hạng 04 sao: 

Tổng điểm trung bình đạt từ 70 

đến 89 điểm, là sản phẩm cấp 

tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng 5 

sao; hạng 03 sao: Tổng điểm 

trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, 

là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu 

chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 

4 sao; hạng 02 sao: Tổng điểm 

trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, 

sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có 

thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên 

hạng 3 sao; hạng 01 sao: Tổng 

điểm trung bình đạt dưới 30 

điểm, là sản phẩm khởi điểm 

N 
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tham gia Chương trình OCOP, 

có thể nâng cấp lên hạng 2 sao. 

3. Quy trình đánh giá, phân 

hạng OCOP: Công tác đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP được 

chia làm 03 cấp: cấp huyện, cấp 

tỉnh và cấp trung ương; giấy 

chứng nhận cho các sản phẩm 

OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá 

trị trong thời hạn 36 tháng kể từ 

ngày cơ quan có thẩm quyền ban 

hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Khoảng cách an toàn giữa hai xe 

khi tham gia giao thông trên đường 

Hải Hà

ây là nội dung nổi bật 

được điều chỉnh tại 

Thông tư số 31/2019/TT-

BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tốc độ và khoảng 

cách an toàn của xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng tham gia giao 

thông đường bộ. 

Theo đó, khi điều khiển xe 

tham gia giao thông trên đường 

bộ, người lái xe, người điều 

khiển xe máy chuyên dùng phải 

giữ một khoảng cách an toàn đối 

với xe chạy liền trước xe của 

mình; ở nơi có biển báo "Cự ly 

tối thiểu giữa hai xe" phải giữ 

khoảng cách không nhỏ hơn trị 

số ghi trên biển báo. 

Khoảng cách an toàn giữa hai 

xe khi tham gia giao thông trên 

đường trong điều kiện mặt 

đường khô ráo, khoảng cách an 

toàn ứng với mỗi tốc độ được 

quy định như sau: 

Tốc độ lưu 

hành (km/h) 

Khoảng cách 

an toàn tối 

thiểu (m) 

V= 60 35 

60 < V ≤ 80 55 

80 < V ≤100 70 

100 < V ≤120 100 

Khi điều khiển xe chạy với 

tốc độ dưới 60 km/h, người lái 

xe phải chủ động giữ khoảng 

cách an toàn phù hợp với xe 

chạy liền trước xe của mình; 

khoảng cách này tùy thuộc vào 

mật độ phương tiện, tình hình 

giao thông thực tế để đảm bảo an 

toàn giao thông. 

Khi trời mưa, có sương mù, 

mặt đường trơn trượt, đường có 

địa hình quanh co, đèo dốc, tầm 

nhìn hạn chế, người lái xe phải 

điều chỉnh khoảng cách an toàn 

thích hợp lớn hơn trị số ghi trên 

Đ 
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biển báo hoặc trị số được quy 

định nêu trên. 

Thông tư này có hiệu lực 

kể từ ngày 15/10/2019 và thay 

thế Thông tư số 91/2015/TT-

BGTVT ngày 31/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tốc độ và khoảng 

cách an toàn của xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng tham gia giao 

thông đường bộ./. 

 

Hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài 

Kim Ngân 

ây là một trong 07 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp 

được Bộ Chính trị đề ra tại Nghị 

quyết số 50-NQ/TW ngày 

20/8/2019 về định hướng hoàn 

thiện thể chế, chính sách, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hợp tác 

đầu tư nước ngoài đến năm 

2030. Nội dung cụ thể như sau: 

- Hoàn thiện đồng bộ hệ thống 

pháp luật để khắc phục những 

hạn chế, bất cập hiện nay. Sửa 

đổi, bổ sung các quy định về thủ 

tục, điều kiện đầu tư, khái niệm 

về các hoạt động đầu tư, về danh 

mục địa bàn, lĩnh vực, đối tượng 

được áp dụng ưu đãi đầu tư trong 

các luật về đầu tư nước ngoài và 

các luật có liên quan để thống 

nhất trong thực hiện và bảo đảm 

phù hợp với các cam kết quốc tế 

của Việt Nam. 

- Nghiên cứu, xây dựng các 

quy định khắc phục tình trạng 

"vốn mỏng", chuyển giá, đầu tư 

"chui", đầu tư "núp bóng". 

Nghiên cứu bổ sung quy định 

"điều kiện về quốc phòng, an 

ninh" trong quá trình xem xét, 

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (hoặc các văn bản có giá trị 

pháp lý tương đương) đối với dự 

án đầu tư mới và quá trình xem 

xét, chấp thuận đối với hoạt động 

đầu tư thông qua hình thức góp 

vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. 

- Hoàn thiện đồng bộ các quy 

định của pháp luật về đầu tư, 

chứng khoán và quản lý ngoại 

hối theo hướng phân định rõ 

giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư 

gián tiếp; thống nhất giữa pháp 

luật doanh nghiệp và quản lý 

ngoại hối về tài khoản mua bán, 

chuyển nhượng cổ phần. 

Bên cạnh đó, có 06 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp khác cũng 

được Nghị quyết quy định, bao 

gồm: Hoàn thiện thể chế, chính 

sách thu hút đầu tư; hoàn thiện 

thể chế, chính sách nhằm bảo hộ 

và đề cao trách nhiệm của nhà 

đầu tư; hoàn thiện thể chế chính 

sách quản lý, giám sát đầu tư; đổi 

mới, nâng cao hiệu quả công tác 

xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu 

Đ 
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lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

đầu tư nước ngoài; tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng, phát huy vai 

trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội đối với đầu tư nước ngoài./.
 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Tôi là viên chức, 

công tác tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn và hưởng phụ 

cấp thu hút được 02 năm. Thời 

gian tới tôi nghỉ chế độ thai 

sản 06 tháng. Đề nghị cho biết, 

tôi có được hưởng phụ cấp thu 

hút trong thời gian nghỉ chế độ 

thai sản không? (Bạn Lê Thị 

G, huyện Tu Mơ Rông). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: Theo quy định tại Điểm 

c Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên 

tịch số 08/2011/TTLT-BTC-

BNV ngày 31/8/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định 

số 116/2010/NĐ-CP ngày 

24/12/2010 của Chính phủ về 

chính sách đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người 

hưởng lương trong lực lượng 

vũ trang công tác ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thì cán bộ, công 

chức, viên chức và người 

hưởng lương trong lực lượng 

vũ trang công tác ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không được hưởng 

các loại phụ cấp, trợ cấp quy định 

tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 

trong khoảng thời gian nghỉ việc 

hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo 

quy định của pháp luật về bảo hiểm 

xã hội. 

Đối chiếu với quy định nêu trên 

của pháp luật, trong thời gian nghỉ 

chế độ thai sản 06 tháng, bạn không 

được hưởng phụ cấp thu hút./. 
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