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Hội Nông dân tỉnh Kon Tum làm tốt công tác tuyên truyền, 

phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước  

Nguyễn Văn Bảy 

iện nay, tuy tình hình 

kinh tế thế giới có 

những biến động bất thường, 

luôn ảnh hưởng bất lợi đến 

nền kinh tế nước ta nói chung 

và đời sống, sản xuất của 

nông dân nói riêng nhưng, 

dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ 

và của Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam, Hội Nông dân 

các cấp trong tỉnh đã bám sát 

các chủ trương Nghị quyết 

của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước xây dựng chương trình 

hành động cụ thể, đổi mới 

nội dung phương thức hoạt 

động, hướng mạnh về cơ sở 

tổ chức các hoạt động phong 

trào thi đua trong nông dân đi 

vào chiều sâu và đạt được 

nhiều kết quả góp phần phát 

triển kinh tế, văn hóa - xã 

hội, giữ vững an ninh chính 

trị và xây dựng nông thôn 

mới của tỉnh nhà. Thành tích 

nổi bật nhất là đã góp phần 

trong sản xuất nông nghiệp 

phát triển đúng hướng, nâng 

cao năng suất cây trồng, vật 

nuôi; an ninh chính trị trật tự 

an toàn xã hội được ổn định 

và giữ vững; bộ mặt nông 

thôn có nhiều chuyển biến tích 

cực; đời sống nông dân các dân 

tộc trong tỉnh luôn được cải thiện. 

Nông dân tỉnh Kon Tum 

chiếm trên 70% dân số trong toàn 

tỉnh, là lực lượng cơ bản góp 

phần quan trọng vào sự nghiệp 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn. Tuy 

nhiên thực tế hiện nay, đời sống 

vật chất và tinh thần của người 

nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo 

cao, nhất là vùng đồng bào dân 

tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, 

đặc biệt là trình độ dân trí, nhận 

thức về pháp luật của nông dân 

còn hạn chế, số đông nông dân ít 

có điều kiện tiếp cận với pháp 

luật và các dịch vụ pháp lý của 

Nhà nước. Chính vì vậy, việc 

nâng cao dân trí pháp luật và ý 

thức chấp hành pháp luật cho 

nông dân có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng và cấp thiết trong giai đoạn 

hiện nay. Hội Nông dân tỉnh là tổ 

chức chính trị - xã hội đại diện 

cho quyền lợi của giai cấp nông 

dân Việt Nam, với chức năng, 

nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng, hợp pháp của nông 

dân, trong những năm qua Hội 

Nông dân tỉnh Kon Tum đã tích 

H 
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cực, chủ động phối hợp với 

các cấp, các ban, ngành chức 

năng, các tổ chức chính trị - 

xã hội khác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, 

bằng nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú nhằm góp 

phần nâng cao nhận thức 

pháp luật, dần hình thành ý 

thức chấp hành pháp luật cho 

cán bộ, hội viên, nông dân. 

Tuy nhiên, do đặc điểm về 

điều kiện tự nhiên, cộng đồng 

dân tộc thiểu số, vùng miền, 

lứa tuổi rất khác nhau, xuất 

phát điểm thấp nên việc xây 

dựng ý thức tuân thủ pháp 

luật của nông dân là một quá 

trình lâu dài, thường xuyên, 

phải có bước đi phù hợp, từ 

thấp đến cao. Để thực hiện 

được quá trình đó, cần thiết 

phải có cơ chế phối hợp đồng 

bộ, chặt chẽ, rõ ràng, quy 

định trách nhiệm cụ thể giữa 

các cơ quan Nhà nước; ban, 

ngành chức năng với các tổ 

chức chính trị - xã hội, các tổ 

chức xã hội nói chung và Hội 

Nông dân tỉnh Kon Tum nói 

riêng. 

Trên cơ sở định hướng 

tuyên truyền của UBND tỉnh, 

công tác tuyên truyền giáo 

dục của Hội Nông dân tỉnh 

trong những năm qua có đổi 

mới về nội dung và phương 

thức hoạt động; các cấp Hội bám 

sát những sự kiện chính trị diễn ra 

trong nước và tỉnh nhà, các chủ 

trương, Nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước xây dựng 

chương trình để thực hiện. Tập 

trung tuyên truyền Nghị quyết 

Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; Nghị 

quyết Đại hội VI Hội Nông dân 

Việt Nam, Nghị quyết Đại hội 

VII Hội Nông dân tỉnh và các 

Nghị quyết, chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước có liên 

quan đến nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn, như: Nghị quyết 26-

NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng 

(khoá X) về nông nghiệp, nông 

dân nông thôn; Kết luận số 61-

KL/TW về “Nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của Hội Nông dân 

Việt Nam trong phát triển nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

và xây dựng giai cấp nông dân 

Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”;  

Quyết định số 673/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về “Hội 

Nông dân Việt Nam trực tiếp thực 

hiện và phối hợp thực hiện một số 

chương trình, dự án phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn 

giai đoạn 2011 - 2020”; Chương 

trình mục tiêu quốc gia về Xây 

dựng nông thôn mới... Hội Nông 

dân đã triển khai thực hiện Cuộc 

vận động “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ 
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Chí Minh”; tổ chức sinh hoạt 

ôn lại thân thế sự nghiệp 

nhân kỷ niệm ngày sinh của 

các đồng chí Trần Phú, Hà 

Huy Tập, Trường Chinh, 

Phạm Văn Đồng… Từ đầu 

năm 2014 đến nay, các cấp 

hội nông dân trong tỉnh đã tổ 

chức trên 1.900 buổi tuyên 

truyền cho hơn 75.000 lượt 

hội viên nông dân về các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, nghị 

quyết của Hội Nông dân các 

cấp, nghị quyết về xây dựng 

và phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương; tuyên truyền 

về năm an toàn giao thông, 

Ngày Môi trường thế giới 

(05/6); vệ sinh an toàn thực 

phẩm, an toàn lao động, 

phòng chống tội phạm… Đặc 

biệt là phổ biến tình hình và 

triển khai các hoạt động 

tuyên truyền phản đối việc 

Trung Quốc ngang nhiên đưa 

giàn khoan Hải Dương 981 

vào thềm lục địa, vùng đặc 

quyền kinh tế của Việt Nam 

theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và 

Trung ương.                      

Thường xuyên tuyên 

truyền, vận động hội viên, 

nông dân tích cực thi đua sản 

xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 

kết giúp nhau xoá đói, giảm 

nghèo và làm giàu chính đáng; 

luôn nêu cao tinh thần cảnh giác 

với mọi âm mưu “Diễn biến hoà 

bình” của các thế lực thù địch, 

đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà 

Mòn… đã góp phần giữ vững an 

ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội và xây dựng nông thôn mới. 

Công tác tuyên truyền, phổ 

biến đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, 

Nhà nước đề ra nhằm từng bước 

nâng cao dân trí pháp luật, nâng 

cao năng lực áp dụng đúng pháp 

luật, xác lập kỷ cương, phát huy 

dân chủ, xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

Nhân dân, do Nhân dân và vì 

Nhân dân. Với sự nỗ lực và cố 

gắng của các cấp hội nông dân 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum những 

năm qua đã có những chuyển 

biến tích cực, xây dựng ý thức 

sống và làm việc theo Hiến pháp 

và pháp luật của hội viên Hội 

Nông dân trong tỉnh, góp phần 

xóa đói giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới, giữ vững an ninh 

trật tự, đồng thời có sự đóng góp 

tích cực trong công tác bảo vệ an 

ninh Tổ quốc và vươn lên làm 

giàu chính đáng trên mảnh đất 

quê hương Kon Tum./. 
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Vận động quyên góp ủng hộ cờ Tổ quốc cho ngư dân 

Vĩnh Linh 

ôi có người thân làm 

nghề biển, quanh năm 

bám ngư trường Hoàng Sa, 

Trường Sa để mưu sinh và giữ 

vững chủ quyền thiêng liêng 

của Tổ quốc. Qua tâm sự thì 

anh cho biết khi ra khơi, ngoài 

các ngư lưới cụ, thiết bị liên 

lạc, xăng dầu, lương thực thực 

phẩm dự trữ... thì các tàu đánh 

cá của ngư dân không thể thiếu 

cờ Tổ quốc, nhất là các tàu 

đánh bắt xa bờ. Đây không 

những đơn thuần là dấu hiệu 

phân biệt quốc tịch của tàu mà 

hình ảnh cờ Tổ quốc còn là 

biểu tượng thiêng liêng, khẳng 

định chủ quyền của Tổ quốc. 

Tuy nhiên, qua truyền hình thấy 

nhiều tàu thuyền đánh cá của 

nước ta cờ Tổ quốc bị phai, bị 

rách vì nắng mưa, gió bão mà 

thấy xót xa. Không phải ngư 

dân không yêu Tổ quốc mà vì 

kinh tế khó khăn nên việc 

thường xuyên thay những lá cờ 

mới cũng là vấn đề lớn đối với 

họ. 

Nước ta có biển rộng lớn, 

trải dài lại tiếp giáp với nhiều 

nước nên việc khai thác đánh 

bắt thủy sản, giao thông đi lại 

trên biển có vai trò hết sức 

quan trọng trong việc phát triển 

kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển 

đảo. Hiện nay, chúng ta có trên 

130 ngàn tàu thuyền các loại 

thường xuyên ra khơi nên nhu 

cầu về cờ Tổ quốc tương đối 

lớn. Nhưng vì, do thời tiết khắc 

nghiệt của biển mà cờ nhanh 

chóng phai màu, hư hỏng, có 

khi sau một chuyến ra khơi là 

phải thay cờ Tổ quốc. 

Nhà nước ta cũng như các 

doanh nghiệp hảo tâm đã có 

nhiều chương trình ủng hộ, 

giúp đỡ ngư dân như trợ giúp 

vốn, xăng dầu, tấm lưới nghĩa 

tình, hệ thống thông tin liên 

lạc... và các chương trình này 

đã mang lại hiệu quả thiết thực, 

giúp ngư dân vượt qua khó 

khăn bám biển, vươn ra khơi 

xa.  

Phát huy những kết quả 

thiết thực đó, theo chúng tôi 

các cơ quan chức năng cần cấp 

không kinh phí để phát không 

cờ Tổ quốc cho các ngư dân. 

Bên cạnh đó, các tổ chức, 

doanh nghiệp cần tổ chức vận 

động, quyên góp mua cờ tặng 

ngư dân nhằm động viên họ 

trong việc bảo vệ chủ quyền 

thiêng liêng của Tổ quốc khi 

khai thác đánh bắt thủy sản. 

Điều này vừa giúp họ giảm bớt 

T 
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khó khăn, đồng thời qua đó 

cũng góp phần bảo vệ vững 

chắc chủ quyền biển, đảo của 

đất nước./. 

 

Ghi nhận bước đầu về việc triển khai Đề án “Tăng cường 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân 

vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” 

trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 

Hà Trang

riển khai Quyết định 

của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Đề án “Tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo giai đoạn 

2013 - 2016”, ngày 21/02/2014, 

UBND tỉnh Kon Tum ban hành 

Kế hoạch số 343/KH-UBND để 

triển khai thực hiện Đề án trên 

địa bàn khu vực biên giới tỉnh 

Kon Tum. Kế hoạch xác định 

rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện, 

phân công trách nhiệm cho các 

cơ quan, địa phương có liên 

quan triển khai thực hiện Đề 

án. Theo đó, Sở Tư pháp có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh là cơ quan Thường trực 

Ban chỉ đạo Đề án tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức thực hiện 

Đề án. UBND tỉnh cũng đã 

thành lập Ban Chỉ đạo Đề án, 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo và Tổ Thư ký giúp việc cho 

Ban Chỉ đạo… 

Qua gần một năm triển khai 

thực hiện, hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

trên địa bàn 13 xã biên giới của 

tỉnh Kon Tum tiếp tục đạt được 

nhiều kết quả đáng ghi nhận: 

Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, 

chính quyền các xã đối với 

công tác PBGDPL được nâng 

lên. Đội ngũ tuyên truyền viên 

pháp luật tiếp tục được củng cố 

về tổ chức với số lượng trên 

năm trăm người là những hòa 

giải viên cơ sở, người có uy tín 

trong cộng đồng dân cư; số 

tuyên truyền viên này hầu hết 

đã được tham gia lớp tập huấn 

do cơ quan thường trực (Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) 

phối hợp với Sở Tư pháp tổ 

chức và các lớp tập huấn do 

UBND các xã phối hợp với 

Đồn Biên phòng đóng chân trên 

địa bàn tổ chức. Sau các lớp tập 

huấn, hiểu biết pháp luật, trình 

độ, năng lực và nhất là kỹ năng 

tuyên truyền của đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật được 

nâng cao. 

Bên cạnh đó, các thiết chế ở 

cơ sở có lồng ghép PBGDPL 

T 
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được tiếp tục tăng cường củng 

cố như khảo sát, đánh giá lại 

thực trạng việc xây dựng, quản 

lý và khai thác tủ sách pháp 

luật, ngăn sách pháp luật; việc 

duy trì và cập nhật số lượng các 

đầu sách, đa dạng về thể loại cơ 

bản đáp ứng được nhu cầu tìm 

hiểu của cán bộ và nhân dân ở 

cơ sở. Rà soát, đánh giá tổ chức 

và hoạt động của các mô hình 

câu lạc bộ pháp luật đã được 

thành lập; thành lập mới Câu 

lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại xã 

Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei 

(xã chỉ đạo điểm của Ban Chỉ 

đạo Trung ương). 

Các hình thức PBGDPL 

cũng được triển khai một cách 

đồng bộ. Ban Chỉ đạo Đề án đã 

phân công nhiệm vụ cho các cơ 

quan là thành viên như Sở Tư 

pháp, Công an tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch biên 

soạn đề cương, tài liệu 

PBGDPL có liên quan để cấp 

phát cho cán bộ và nhân dân 

các xã biên giới. Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh xây 

dựng các tình huống pháp luật 

dưới dạng dĩa VCD; nhận và 

cấp phát 480 cuốn sách chỉ đạo 

triển khai Đề án; Sở Thông tin 

và Truyền thông lắp đặt 01 bộ 

truyền thanh không dây có 06 

cụm loa tại 06 thôn của xã Đăk 

Nhoong để đưa vào sử dụng 

cho hoạt động PBGDPL. Đặc 

biệt từ ngày 30/7/2014 đến 

ngày 01/8/2014, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ 

chức thi liên hoan tuyên truyền 

viên pháp luật trong thanh niên 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, có 144 

tuyên truyền viên trong đó có 

52 tuyên truyền viên là người 

đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 

13 xã biên giới tham gia... 

Với những kết quả đáng ghi 

nhận, cùng với việc kết hợp 

triển khai các chương trình, kế 

hoạch PBGDPL của Trung 

ương, của tỉnh thì việc thực 

hiện Đề án “Tăng cường phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên 

giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 

2016” trên khu vực biên giới 

tỉnh Kon Tum đã tạo sự chuyển 

biến về nhận thức, ý thức tôn 

trọng, chấp hành pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân và cán bộ, 

chiến sỹ các lực lượng vũ trang 

ở khu vực biên giới. Việc triển 

khai thực hiện Đề án đã góp 

phần nâng cao kiến thức, kỹ 

năng PBGDPL cho đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật trên địa bàn./. 
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Cần xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức 

treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền phản cảm 

Đỗ Văn Nhân

hời gian qua, trên các 

phương tiện thông tin 

đại chúng thường xuyên phản 

ánh về tình trạng các băng rôn, 

áp phích, khẩu hiệu tuyên 

truyền được treo trên đường, hè 

phố gây phản cảm, mất mỹ 

quan đô thị và ảnh hưởng đến 

trật tự an toàn giao thông. Mục 

đích treo băng rôn, áp phích, 

khẩu hiệu tuyên truyền là nhằm 

tuyên tuyền, giáo dục ý thức, 

nâng cao trách nhiệm của người 

dân trong việc chấp hành các 

đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, phục vụ cho hoạt 

động quản lý nhà nước đối với 

xã hội. 

Tuy nhiên bên cạnh vai trò, 

mục đích, ý nghĩa của các băng 

rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên 

truyền thì phát sinh những 

vướng mắc, bất cập trong việc 

thực hiện như: nội dung các 

băng rôn, áp phích, khẩu hiệu 

tuyên truyền thường dài dòng, 

sai lỗi chính tả, sai cả mục đích 

lẫn ý nghĩa của nội dung tuyên 

tuyền gây khó hiểu cho người 

đọc, đôi khi dẫn đến tác dụng 

ngược. Nhiều băng rôn, áp 

phích, khẩu hiệu tuyên truyền 

phục vụ trong một thời điểm 

nhất định như chào mừng các 

ngày lễ lớn của dân tộc hay 

phục vụ cho các kỳ Đại hội 

Đảng, bầu cử đại biểu Quốc 

hội…, tuy nhiên sau khi hết 

ngày lễ hay qua thời điểm của 

kỳ Đại hội Đảng, bầu cử đại 

biểu Quốc hội thì lại không 

tháo dỡ, nhiều trường hợp cứ 

treo từ năm này qua năm khác 

mà chẳng thấy cơ quan, người 

có trách nhiệm tháo gỡ ảnh 

hưởng đến mỹ quan đô thị. 

Tại các đô thị, thành phố 

lớn chúng ta thường thấy các 

băng rôn, khẩu hiệu được treo 

ngang qua đường nhằm mục 

đích tuyên tuyền chủ yếu cho 

đối tượng xem là người tham 

gia giao thông là không phù 

hợp. Bởi người đang tham gia 

giao thông nếu chú ý đến các 

băng rôn, khẩu hiệu tuyên 

truyền sẽ lơ là, không cảnh giác 

hoặc mất tập trung trong khi 

tham gia giao thông rất dễ xảy 

ra tai nạn. Bên cạnh đó, các 

băng rôn, khẩu hiệu được treo 

qua đường nhiều trường hợp 

gió giật đứt, rơi xuống đường 

gây tai nạn giao thông. 

Không ai có thể phủ nhận 

về vai trò, ý nghĩa của các băng 

T 
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rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên 

truyền trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật hoặc quảng 

bá hình ảnh, các sự kiện quan 

trọng của đất nước, địa 

phương… Nhưng việc xây 

dựng nội dung của băng rôn, áp 

phích, khẩu hiệu tuyên truyền 

phải thực hiện một cách chính 

xác, thiết thực, không nên dài 

dòng, từ ngữ cần phải ngắn 

gọn, súc tích, dễ hiểu; chọn địa 

điểm treo băng rôn, áp phích, 

khẩu hiệu tuyên truyền phải 

phù hợp không làm mất mỹ 

quan đô thị, cũng như đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông. Đồng 

thời, kiên quyết xử lý các hành 

vi vi phạm đối với cơ quan, tổ 

chức treo băng rôn, áp phích, 

khẩu hiệu tuyên truyền phản 

cảm, không kịp thời tháo dỡ 

các băng rôn, áp phích, khẩu 

hiệu tuyên truyền khi đã qua 

thời điểm phục vụ tuyên truyền.  

Có như vậy mới khắc phục 

tình trạng vi phạm của các cơ 

quan, tổ chức trong việc treo 

băng rôn, áp phích, khẩu hiệu 

tuyên truyền tại các địa phương 

hiện nay./. 

 

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ 

cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp 

Lệ Quỳnh 

gày 03/11/2014, 

UBND tỉnh ban hành 

Văn bản số 2838/UBND-NC về 

đẩy mạnh thông tin tuyên 

truyền về chủ trương, nhiệm vụ 

cải cách tư pháp và hoạt động 

tư pháp. Theo đó, UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố:  

Tổ chức triển khai thực 

hiện tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền về ý nghĩa, mục 

đích của các chủ trương, nhiệm 

vụ cải cách tư pháp và tình hình 

kết quả hoạt động tư pháp với 

những nội dung chủ yếu: Chủ 

trương, quan điểm, phương 

hướng, nhiệm vụ cải cách tư 

pháp được xác định trong Nghị 

quyết số 49-NQ/TW ngày 02-

6-2005 của Bộ Chính trị khóa 

IX về chiến lược cải cách tư 

pháp đến năm 2020; Kết quả 8 

năm thực hiện Nghị quyết số 

49-NQ/TW và phương hướng, 

nhiệm vụ từ nay đến năm 2016; 

Kết luận số 92/KL-TW ngày 

12-3-2014 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

49-NQ/TW; Kế hoạch số 67-

KH/TU ngày 24/4/2014 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon 

Tum về việc triển khai thực 

N 
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hiện Kết luận số 92/KL-TW; 

Nội dung, ý nghĩa, những quy 

định mới của Hiến pháp năm 

2013 liên quan đến chủ trương 

cải cách tư pháp như bảo vệ 

công lý, bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân; các 

nguyên tắc hiến định về tổ chức 

và hoạt động tư pháp và pháp 

luật có liên quan được Quốc 

hội thông qua theo tinh thần cải 

cách tư pháp; Ý nghĩa, mục 

đích của các chủ trương, nhiệm 

vụ về cải cách tư pháp như: 

hoàn thiện cơ chế, nâng cao vị 

trí, vai trò của luật sư, đổi mới 

và tăng cường hoạt động trợ 

giúp pháp lý để đảm bảo quyền 

bào chữa của bị can, bị cáo, 

quyền được bảo vệ và lợi ích 

hợp pháp của đương sự… 

Tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

739/KH-UBND ngày 

03/4/2014 về tổ chức triển khai 

thi hành Hiến pháp năm 2013 

trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch 

số 1982/KH-UBND ngày 

06/8/2014 của UBND tỉnh Kon 

Tum về thực hiện Kế hoạch số 

67-KH/TU ngày 24/4/2014 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh, cổng Thông tin điện 

tử tỉnh đẩy mạnh hoạt động 

thông tin, tuyên truyền về chủ 

trương, nhiệm vụ cải cách tư 

pháp và hoạt động tư pháp để 

cán bộ và nhân dân biết, thực 

hiện./. 

 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách hỗ trợ 

đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc 

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

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015” 

Kim Ngân 

gày 03/11/2014, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1169/QĐ-

UBND phê duyệt Đề án 

“Thực hiện chính sách hỗ trợ 

đất ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt cho hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo và hộ nghèo ở 

xã, thôn, làng đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2014 - 2015”. 

Theo đó, đối tượng áp dụng 

của Đề án là hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các 

xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến việc thực hiện 

chính sách trên địa bàn tỉnh theo 

quy định tại Điều 2 Thông tư 

N 
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liên tịch số 04/2013/TTLT-

UBDT-BTC-BTNMT ngày 

08/11/2013 của liên Bộ: Ủy 

ban Dân tộc - Bộ Tài chính - 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Quy mô và nhiệm vụ của 

Đề án được quy định như 

sau: 

- Hỗ trợ đất sản xuất cho 

3.627 hộ, diện tích 1.470,7 ha 

(trong đó: đất ruộng lúa 

nước: 1.395 hộ, diện tích 

316,5 ha; đất nương rẫy: 

2.151 hộ, diện tích 1.087,4 

ha; đất nuôi trồng thủy sản: 9 

hộ, diện tích 2,3 ha; đất rừng 

sản xuất: 72 hộ, diện tích 

64,5 ha). Những địa phương 

không còn khả năng tạo quỹ 

đất để cấp cho hộ thiếu đất 

sản xuất được chuyển sang 

các nội dung hỗ trợ: hỗ trợ 

chuyển đổi ngành nghề: 

2.463 hộ và 1.542 lao động; hỗ 

trợ đi xuất khẩu lao động: 23 

người; giao khoán bảo vệ rừng và 

trồng rừng: 213 hộ, diện tích 

2.034,7 ha. 

- Hỗ trợ đất ở cho 2.313 hộ, 

diện tích 62,8 ha (chính quyền địa 

phương các cấp tạo quỹ đất giao 

cho các hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo chưa có đất ở gắn 

với hỗ trợ về nhà ở). 

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân 

tán cho 8.116 hộ và xây dựng 13 

công trình nước sinh hoạt tập 

trung phục vụ cho khoảng 797 hộ. 

- Duy tu bảo dưỡng 137 công 

trình nước sinh hoạt tập trung, 

phục vụ cho khoảng 8.958 hộ. 

Tổng nhu cầu vốn thực hiện 

Đề án là 259.478 triệu đồng, gồm 

ngân sách Trung ương 223.421 

triệu đồng và ngân sách địa 

phương 36.057 triệu đồng./. 

 
Ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

  Quỳnh Nhi 

gày 30/10/2014, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1108/QĐ-

UBND về việc ban hành tiêu 

chí đánh giá kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành 

chính đối với cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum.  

Theo đó, ban hành kèm theo 

Quyết định này Bộ tiêu chí đánh 

giá kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính đối với cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp 

N 
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trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

gồm: Bộ tiêu chí đánh giá áp 

dụng cho các sở, ban, ngành; 

Bộ tiêu chí đánh giá áp dụng 

cho UBND các huyện, thành 

phố; Bộ tiêu chí đánh giá áp 

dụng cho UBND các xã, 

phường, thị trấn. 

Kết quả đánh giá việc 

thực hiện công tác cải cách 

hành chính hàng năm là cơ sở 

để bình xét thi đua, khen 

thưởng của các đơn vị, địa 

phương. Đối với các đơn vị, 

địa phương xếp loại trung 

bình trở xuống hoặc bị hạ hai 

bậc xếp hạng so với năm 

trước liền kề thì tập thể và 

người đứng đầu đơn vị, địa 

phương đó không được xét 

thi đua, khen thưởng toàn 

diện trong năm đánh giá. 

Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, 

thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn có trách 

nhiệm tổ chức tự đánh giá, 

chấm điểm kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính 

của ngành, địa phương mình theo 

Bộ tiêu chí và hướng dẫn của Sở 

Nội vụ. 

UBND các huyện, thành phố 

có trách nhiệm xem xét, thẩm 

định, phê duyệt và công bố kết 

quả tự đánh giá, chấm điểm của 

UBND các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn. 

Giám đốc Sở Nội vụ có trách 

nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh; thành lập Tổ đánh giá kết 

quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính của tỉnh và triển khai 

hướng dẫn thực hiện Quyết định 

này; phê duyệt kết quả thực hiện 

cải cách hành chính của các đơn 

vị, địa phương trước ngày 15/01 

hàng năm. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/01/2015 và 

thay thế Quyết định số 1114/QĐ-

UBND ngày 23/11/2012 của 

UBND tỉnh về việc ban hành tiêu 

chí đánh giá công tác cải cách 

hành chính hàng năm của cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp trên 

địa bàn tỉnh./. 

 
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ 

và công tác quản lý, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh 

cho người nghèo tỉnh Kon Tum  

P.TH

BND tỉnh vừa ban 

hành Quyết định số 

58/2014/QĐ-UBND ngày 

23/10/2014 quy định về trình U 
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tự, thủ tục, mức hỗ trợ và công 

tác quản lý, sử dụng Quỹ khám, 

chữa bệnh cho người nghèo 

tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, đối tượng hỗ trợ 

áp dụng đối với người bệnh có 

hộ khẩu thường trú trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum khám, chữa bệnh 

tại các cơ sở y tế của Nhà nước 

từ tuyến huyện trở lên và thuộc 

một trong các đối tượng sau: 

- Người thuộc hộ nghèo 

theo quy định hiện hành của 

Thủ tướng Chính phủ về chuẩn 

hộ nghèo. 

- Đồng bào dân tộc thiểu số 

đang sinh sống ở xã, phường, 

thị trấn thuộc vùng khó khăn 

theo quy định tại Quyết định số 

1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 

của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành danh mục các đơn vị hành 

chính thuộc vùng khó khăn. 

- Người thuộc diện được 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng theo quy định của pháp 

luật và người đang được nuôi 

dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã 

hội của Nhà nước. 

- Người mắc bệnh ung thư, 

chạy thận nhân tạo, mổ tim 

hoặc các bệnh hiểm nghèo khác 

gặp khó khăn do chi phí cao, 

không đủ khả năng chi trả viện 

phí. 

Ngoài ra, Quyết định cũng 

quy định một số nội dung khác 

như mức hỗ trợ; trình tự, thủ 

tục thực hiện chế độ hỗ trợ; 

quản lý Quỹ khám, chữa bệnh 

cho người nghèo... 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 

ký và thay thế Quyết định số 

18/2003/QĐ-UB ngày 

23/4/2003 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành Quy 

định khám, chữa bệnh cho 

người nghèo./. 

 

 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

NQ 

hằm thiết thực hưởng 

ứng chủ đề Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2014; phổ 

biến sâu rộng tinh thần và nội 

dung Hiến pháp nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2013, ngày 13/10/2014, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 

2614/KH-UBND về tổ chức 

cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến 

N 
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pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum.  

Thời gian tổ chức cuộc thi 

tính từ ngày Ban Tổ chức cuộc 

thi Trung ương ban hành thể lệ 

cuộc thi đến trước ngày 

30/8/2015. 

Để triển khai tốt kế hoạch, 

UBND tỉnh phân công trách 

nhiệm như sau: 

Ban Tổ chức cuộc thi thực 

hiện các nhiệm vụ được phân 

công; tổng hợp, gửi bài dự thi 

theo quy định; sử dụng các kết 

quả đạt được của cuộc thi để 

phục vụ công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật về Hiến pháp trên 

địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra các 

ngành, địa phương trong quá 

trình tổ chức cuộc thi; tham 

mưu báo cáo kết quả tổ chức 

cuộc thi theo quy định. Sở Tư 

pháp có trách nhiệm tham mưu 

UBND tỉnh, Ban Tổ chức cuộc 

thi tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ thuộc trách nhiệm được 

giao. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông chỉ đạo, hướng dẫn các 

cơ quan thông tin, truyền thông 

địa phương tổ chức phổ biến 

sâu rộng, hiệu quả các hoạt 

động hưởng ứng cuộc thi bằng 

nhiều hình thức đến đông đảo 

cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và các tầng lớp 

nhân dân. 

Báo Kon Tum, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng 

thông tin điện tử tăng cường 

thời lượng, mở chuyên trang, 

chuyên mục, phóng sự, tin, bài, 

ảnh giới thiệu về cuộc thi. 

Các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố phối hợp 

với Sở Tư pháp tổ chức cuộc 

thi; chủ động tích cực phổ biến, 

giới thiệu về Hiến pháp và 

truyền thông sâu rộng về mục 

đích, ý nghĩa và các nội dung 

liên quan đến cuộc thi… 

Đồng thời, UBND tỉnh đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Hội Luật gia tỉnh, 

Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với 

Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi; 

phổ biến, giới thiệu về tinh 

thần, nội dung của Hiến pháp; 

mục đích, ý nghĩa và các nội 

dung liên quan tới việc tổ chức 

cuộc thi; vận động cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao 

động, đoàn viên, hội viên thuộc 

phạm vi quản lý hưởng ứng, 

tham gia cuộc thi./. 
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Mức chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý 

cho nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân của 

hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật 

về phòng, chống mua bán người trong các cơ sở bảo trợ xã hội, 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ 

gày 09/10/2014, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 56/2014/QĐ-

UBND về việc phê duyệt 

mức chi hỗ trợ cho cán bộ 

được giao nhiệm vụ tư vấn 

tâm lý cho nạn nhân và chế 

độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn 

nhân của hành vi mua bán 

người và các hành vi khác vi 

phạm pháp luật về phòng, 

chống mua bán người trong 

các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể 

như sau: 

(1) Mức thù lao hỗ trợ 

cho cán bộ được giao nhiệm 

vụ tư vấn tâm lý cho nạn 

nhân là 10.000 đồng/người 

được tư vấn/lần tư vấn nhưng 

không quá 500.000 đồng/cán 

bộ/tháng. 

(2) Hỗ trợ nhu cầu thiết 

yếu và chi phí đi lại: 

- Tiền ăn: Hỗ trợ tiền ăn 

trong thời gian nạn nhân tạm 

trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân: Mức 

hỗ trợ 30.000 

đồng/người/ngày. Thời gian hỗ 

trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 

tối đa không quá 60 ngày. 

- Hỗ trợ quần áo, vật dụng 

sinh hoạt cá nhân cần thiết: Nạn 

nhân trong thời gian lưu trú tại cơ 

sở được cấp 02 bộ quần áo dài, 02 

bộ quần áo lót, khăn mặt, dép 

nhựa, bàn chải, thuốc đánh răng, 

xà phòng, băng vệ sinh (đối với 

nạn nhân là nữ). Mức chi được 

tính trên cơ sở giá mua thực tế tại 

địa phương nhưng không quá 

400.000 đồng/nạn nhân. 

- Tiền tàu xe và tiền ăn cho 

nạn nhân có nguyện vọng trở về 

nơi cư trú nhưng không có khả 

năng chi trả. 

(3) Hỗ trợ y tế: 

- Hỗ trợ tiền thuốc thông 

thường: Trong thời gian nạn nhân 

lưu trú tại cơ sở được hỗ trợ mức 

50.000 đồng/nạn nhân. 

- Trường hợp nạn nhân bị ốm 

nặng phải chuyển đến cơ sở y tế 

điều trị thì chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh tại cơ sở y tế do nạn 

nhân hoặc gia đình nạn nhân tự 

thanh toán. 

N 
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- Trường hợp nạn nhân 

chết trong thời gian lưu trú 

tại cơ sở, sau 24 giờ, kể từ 

khi có kết luận của các cơ 

quan có thẩm quyền mà thân 

nhân không đến kịp hoặc 

không có điều kiện mai táng 

thì cơ sở có trách nhiệm tổ 

chức mai táng. Chi phí giám định 

pháp y, chi phí mai táng thực hiện 

theo quy định đối với đối tượng 

tại các Trung tâm bảo trợ xã hội. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

 

 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng 

Lệ Quỳnh

gày 13/11/2014, 

UBND tỉnh ban hành 

Văn bản số 2971/UBND-KTN 

về việc tăng cường công tác 

bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng. 

Theo đó, để chủ động trong 

việc thực hiện công tác quản lý 

bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng (QLBVR-

PCCCR), đối phó với tình hình 

thời tiết nắng hạn khắc nghiệt, 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại do cháy rừng gây ra và tăng 

cường công tác QLBVR, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đơn vị liên quan; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành 

phố; các đơn vị chủ rừng: 

Nghiêm túc thực hiện các ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, các Bộ ngành Trung 

ương và UBND tỉnh về 

QLBVR-PCCCR. 

2. UBND các huyện, thành 

phố và các đơn vị chủ rừng: 

- Kiện toàn lại Ban chỉ huy 

các vấn đề cấp bách trong bảo 

vệ rừng và PCCCR các huyện, 

thành phố; ban hành Quy chế 

hoạt động, xây dựng kế hoạch 

cụ thể để triển khai thực hiện; 

- Rà soát phương án bảo vệ 

rừng và PCCCR mùa khô năm 

2014 - 2015 để chủ động trong 

việc triển khai thực hiện; 

- Tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng để nhân dân, đặc biệt là 

người dân ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và người dân sống gần rừng 

hiểu rõ các quy định của nhà 

nước trong công tác QLBVR-

PCCCR; 

- Có phương án cụ thể để 

triển khai đồng bộ các biện 

N 
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pháp ngăn chặn tình trạng phá 

rừng trái phép làm nương rẫy, 

khai thác, vận chuyển, buôn 

bán, sử dụng lâm sản trái phép; 

đồng thời ngăn chặn, xử ngay 

khi phát hiện vi phạm; 

- Phân công cán bộ trực 

PCCCR 24/24 giờ tại trụ sở làm 

việc; 

- Nâng cao vai trò trách 

nhiệm của cấp ủy đảng, chính 

quyền cơ sở, gắn với trách 

nhiệm của chính quyền cấp xã 

trong việc kiểm tra, đôn đốc 

chủ rừng, nhân dân và các đối 

tượng nhận khoán bảo vệ rừng, 

hỗ trợ phát triển rừng; 

- Thực hiện nghiêm túc chế 

độ thông tin, báo cáo tình hình 

QLBVR-PCCCR theo quy 

định. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh: Rà soát, hoàn thiện quy 

chế phối hợp giữa lực lượng 

Kiểm lâm, Công an, Quân đội, 

Bộ đội Biên phòng trong công 

tác bảo vệ rừng và PCCCR trên 

địa bàn; Tổ chức các hoạt động 

điều tra, đấu tranh, kịp thời xử 

lý các đối tượng chống người 

thi hành công vụ, xử lý nghiêm 

các đối tượng vi phạm; Thường 

xuyên theo dõi, nắm bắt kịp 

thời thông tin về dự báo, cảnh 

báo cháy rừng và phát hiện sớm 

điểm cháy rừng trên các 

phương tiện thông tin đại 

chúng; 

- Đôn đốc, theo dõi việc 

triển khai thực hiện công tác 

QLBVR-PCCCR của các đơn 

vị, địa phương. 

4. Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh, Báo Kon Tum và Đài 

Truyền thanh Truyền hình các 

huyện, thành phố: Tuyên 

truyền, đăng tin kịp thời về chủ 

trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, các văn bản quy 

định của pháp luật về QLBVR-

PCCCR; thông báo kịp thời cấp 

dự báo cháy rừng ở địa 

phương./. 

 

Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm 

đối với giáo dục tiểu học 

Trung Hiếu 

gày 03/11/2014, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Chỉ thị số 

5105/CT-BGDĐT về việc chấn 

chỉnh tình trạng dạy thêm, học 

thêm đối với giáo dục tiểu học. 

N 
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Chỉ thị yêu cầu Giám đốc 

các Sở Giáo dục và Đào tạo 

các tỉnh, thành phố chỉ đạo 

các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, các trường tiểu học ở địa 

phương quán triệt đến từng 

giáo viên các quy định về dạy 

thêm, học thêm cũng như nội 

dung đổi mới đánh giá học 

sinh tiểu học để mọi người 

hiểu rõ và làm đúng. Theo 

đó, tất cả các tổ chức - cá 

nhân không được dạy thêm 

đối với học sinh tiểu học, trừ 

các trường hợp bồi dưỡng về 

nghệ thuật, thể dục thể thao, 

rèn luyện kỹ năng sống. 

Bên cạnh đó, yêu cầu các 

Sở, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo phải nghiêm cấm việc 

giao bài tập về nhà cho học 

sinh nếu các em đã được nhà 

trường tổ chức học 2 

buổi/ngày. Với học sinh diện này, 

các em được hướng dẫn hoàn 

thành nội dung học tại lớp, nhà 

trường nên tổ chức cho các em để 

sách vở - đồ dùng học tập tại lớp. 

Đối với các trường và lớp dạy 1 

buổi/ngày thì thầy cô chỉ giao 

lượng bài tập về nhà tối đa bằng 

số lượng bài tập của học sinh học 

2 buổi/ngày và không được giao 

bài tập ngoài sách giáo khoa. 

Ngoài ra, theo yêu cầu của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

các Sở Giáo dục và Đào tạo phải 

chỉ đạo các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo và các trường tiểu học 

không tổ chức thi học sinh giỏi 

đối với học sinh tiểu học; không 

tổ chức các đội tuyển tham gia 

các hoạt động giao lưu, các “sân 

chơi” trí tuệ. Đặc biệt, không tổ 

chức thi tuyển học sinh vào lớp 

6./. 

Bộ Y tế 

ban hành quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

Minh Đức 

gày 28/8/2014, Bộ Y tế 

ban hành Thông tư số 

30/2014/TT-BYT quy định về 

khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo. Thông tư quy định về điều 

kiện, thẩm quyền, hồ sơ và thủ 

tục cho phép tổ chức, cá nhân 

trong nước và nước ngoài thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo tại Việt Nam. 

Thông tư này không áp 

dụng đối với hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo do 

Bộ Quốc phòng tổ chức và các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

chữ thập đỏ tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh cho đối tượng 

N 
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bảo hiểm y tế và khám bệnh, 

chữa bệnh có thu tiền dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh. Theo 

đó, khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo là hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và cấp phát 

thuốc miễn phí hoàn toàn cho 

người bệnh. Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

của đoàn khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo phải là bác sĩ, 

có chứng chỉ hành nghề khám, 

chữa bệnh do Bộ Y tế hoặc Sở 

Y tế cấp với phạm vi hoạt 

động chuyên môn ghi trong 

chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với danh mục kỹ thuật chuyên 

môn mà đoàn đã đăng ký và 

đã có thời gian hành nghề 

khám, chữa bệnh ít nhất là 36 

tháng. Nếu thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

bằng y học cổ truyền thì người 

đó phải là lương y hoặc người 

có bài thuốc gia truyền hoặc 

người có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền có chứng chỉ 

hành nghề do Bộ Y tế hoặc Sở 

Y tế cấp theo quy định. 

Đối với các thành viên 

khác của đoàn, Thông tư quy 

định, phải có chứng chỉ hành 

nghề nếu muốn trực tiếp tham 

gia khám, chữa bệnh. Trường 

hợp thành viên không thuộc 

diện phải có chứng chỉ hành 

nghề theo quy định của pháp 

luật thì phải có văn bằng, 

chứng chỉ phù hợp với phạm 

vi chuyên môn được phân 

công. Nếu đoàn có thực hiện 

cấp phát thuốc thì người cấp 

phát thuốc phải có bằng cấp 

chuyên môn tối thiểu là dược 

tá hoặc bác sĩ có chứng chỉ 

hành nghề. 

Bên cạnh đó, Thông tư 

cũng quy định chi tiết về điều 

kiện cấp Giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám, chữa 

bệnh nhân đạo; điều kiện về 

cơ sở vật chất, trang thiết bị y 

tế, thuốc đối với đoàn khám, 

chữa bệnh nhân đạo trong 

nước và điều kiện đối với 

đoàn, cá nhân nước ngoài thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo... Trong đó, lưu ý 

điều kiện cấp phép hoạt động 

có quy định biển hiệu của cơ 

sở khám, chữa bệnh phải ghi 

rõ là cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo. 

Thông tư này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

15/10/2014, thay thế Thông tư 

số 01/2002/TT-BYT ngày 

06/02/2002./. 
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Hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức 

người dân tộc thiểu số 

 Quỳnh Nhi

gày 11/9/2014, liên Bộ 

Nội vụ - Ủy ban Dân 

tộc ban hành Thông tư liên 

tịch số 02/2014/TTLT-BNV-

UBDT quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành chính sách 

cán bộ, công chức, viên chức 

người dân tộc thiểu số theo 

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP 

của Chính phủ về công tác dân 

tộc.  

Thông tư quy định rõ tỷ lệ 

cán bộ, công chức, viên chức 

người dân tộc thiểu số tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo 

đó, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương căn cứ 

vào định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội, cơ cấu vị trí việc 

làm và chỉ tiêu biên chế, điều 

kiện, yêu cầu cụ thể của địa 

phương để tuyển dụng, quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ 

nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số làm việc tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo 

tỷ lệ hợp lý, tương ứng với tỷ lệ 

người dân tộc thiểu số tại địa 

phương. Ở các địa phương 

vùng dân tộc thiểu số, nhất thiết 

phải có cán bộ, công chức, viên 

chức lãnh đạo, quản lý là người 

dân tộc thiểu số. 

Cũng theo Thông tư, người 

dân tộc thiểu số được cử đi học 

Đại học, cao đẳng, cao đẳng 

nghề, trung cấp nghề, trung cấp 

chuyên nghiệp theo chế độ cử 

tuyển sau khi tốt nghiệp được 

tuyển dụng không qua thi vào 

công chức, viên chức và phân 

công công tác theo quy định tại 

Nghị định số 134/2006/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chế độ 

cử tuyển vào các cơ sở giáo dục 

trình độ đại học, cao đẳng, 

trung cấp thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

Việc quy hoạch, bổ nhiệm 

cán bộ, công chức, viên chức 

người dân tộc thiểu số thực 

hiện theo quy định. Ưu tiên quy 

hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công 

chức, viên chức người dân tộc 

thiểu số là nữ, trẻ, rất ít người 

tham gia vào các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong hệ thống 

chính trị các cấp. 

Trường hợp cán bộ, công 

chức, viên chức người dân tộc 

thiểu số công tác từ cấp huyện 

trở xuống đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt quy hoạch vào 

vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc vị 

trí tương đương được bổ nhiệm 

lần đầu nếu còn thiếu tiêu 

N 

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_21/TTLT%2002.signed.pdf
http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_21/TTLT%2002.signed.pdf
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chuẩn theo quy định thì vẫn 

được xem xét bổ nhiệm để đảm 

bảo yêu cầu nhiệm vụ, nhưng 

trong thời gian không quá 1/2 

thời hạn bổ nhiệm, cơ quan có 

thẩm quyền quản lý phải có 

trách nhiệm cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng để hoàn thiện tiêu 

chuẩn. 

Thông tư liên tịch này có 

hiệu lực thi hành từ ngày 

01/11/2014./. 

 
Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  

Kim Ngân 

gày 04/8/2014, 

Thủ tướng Chính phủ 

đã ký Quyết định số 1299/QĐ-

TTg phê duyệt “Đề án thực 

hiện liên thông các thủ tục hành 

chính (TTHC): Đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi”. 

Theo nội dung Đề án, người 

có yêu cầu thực hiện liên thông 

các TTHC về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi chỉ nộp hồ sơ một 

lần và nhận được nhiều kết quả 

giải quyết TTHC tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp xã. Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của UBND 

cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả giải quyết các 

TTHC được thực hiện liên 

thông. 

Về thời hạn giải quyết, liên 

thông các TTHC: Đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi trong thời hạn tối đa 

20 ngày làm việc, kể từ ngày 

nộp đầy đủ hồ sơ theo quy 

định; liên thông các TTHC: 

Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi trong thời hạn tối đa 15 

ngày làm việc kể từ ngày nộp 

đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của UBND cấp 

xã phải hoàn thiện lại hồ sơ 

theo yêu cầu của cơ quan Công 

an, Bảo hiểm xã hội, thì thời 

gian giải quyết được kéo dài 

thêm nhưng không quá 02 ngày 

làm việc. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký ban 

hành./. 

 

N 
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Thông tư ban hành danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề 

Đ.V.N

gày 26/8/2014 Bộ Lao 

động, Thương binh và 

Xã hội ban hành Thông tư số 

20/2014/TT-BLĐTBXH ban 

hành danh mục nghề học nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm trình 

độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề. 

Danh mục ban hành kèm 

Thông tư này được áp dụng cho 

các đối tượng được giảm học 

phí theo quy định tại Điều 5 

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 

ngày 14/5/2010 của Chính phủ 

quy định về miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ 

chế thu, sử dụng học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân từ 

năm 2010 - 2011 đến năm học 

2014 - 2015 (Theo Điều 5 Nghị 

định số 49/2010/NĐ-CP thì các 

đối tượng được giảm học phí 

bao gồm: Các đối tượng được 

giảm 70% học phí gồm: học 

sinh, sinh viên các chuyên 

ngành nhã nhạc cung đình, 

chèo, tuồng, cải lương, múa, 

xiếc và một số chuyên ngành, 

nghề nặng nhọc, độc hại; Các 

đối tượng được giảm 50% học 

phí gồm: Trẻ em học mẫu giáo 

và học sinh, sinh viên là con 

cán bộ, công nhân, viên chức 

mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề 

nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên; Trẻ em học mẫu 

giáo và học sinh phổ thông có 

cha mẹ thuộc diện hộ có thu 

nhập tối đa bằng 150% thu 

nhập của hộ nghèo; Học sinh 

tốt nghiệp trung học cơ sở đi 

học nghề). 

Trên cơ sở đó, Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội 

ban hành danh mục nghề nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm trình 

độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề bao gồm các nghề 

sau: nghề đúc, dát đồng mỹ 

nghệ; chạm khắc đá; gia công 

và thiết kế sản phẩm mộc; kỹ 

thuật xây dựng; kỹ thuật xây 

dựng mỏ; cắt gọt kim loại; gò; 

hàn; rèn, dập; nguội sửa chữa 

máy công cụ; công nghệ chế 

tạo vỏ tài thủy; sửa chữa thiết 

bị mỏ hầm lò; sửa chữa thiết bị 

chế biến dầu khí; vận hành máy 

thi công nền; vận hành máy thi 

công mặt đường; vận hành máy 

xây dựng; vận hành sửa chữa 

máy thi công đường sắt; lắp đặt 

đường dây tải điện và trạm biến 

áp có điện áp từ 110 KV trở 

xuống; kỹ thuật lò hơi; kỹ thuật 

tua bin hơi; kỹ thuật điện mỏ 

N 

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=33286
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=33286
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hầm lò; luyện gang; luyện thép; 

công nghệ hóa nhuộm; công 

nghệ mạ; công nghệ sơn tàu 

thủy; xử lý nước thải công 

nghiệp; sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp; sản xuất các chất 

vô cơ; sản xuất xi măng; sản 

xuất pin, ắc quy; khoan nổ mìn; 

khoan thăm dò địa chất; kỹ 

thuật khai thác mỏ hầm lò; bảo 

vệ thực vật; điều khiển phương 

tiện thủy nội địa; khai thác máy 

tàu thủy; lặn thi công… 

Thông tư này có hiệu lực kể 

từ ngày 10/10/2014./. 

 

Sinh viên người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập 

NQ

ây là nội dung được 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 35/2014/TTLT-

BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Tài chính về 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 66/2013/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ chi phí học 

tập đối với sinh viên là người 

dân tộc thiểu số học tại các cơ 

sở giáo dục đại học. Theo đó, 

sinh viên là người dân tộc thiểu 

số (DTTS) sẽ được hưởng mức 

hỗ trợ chi phí học tập bằng 

60% mức lương cơ sở và được 

hưởng không quá 10 

tháng/năm học/sinh viên, số 

năm được hưởng hỗ trợ chi 

phí học tập theo thời gian đào 

tạo chính thức. 

Để được hưởng chính sách 

này, sinh viên phải đáp ứng đủ 

các điều kiện: Sinh viên là 

người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo và hộ cận nghèo 

theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt theo 

từng thời kỳ; Thi đỗ vào học 

đại học, cao đẳng hệ chính 

quy tại các cơ sở giáo dục đại 

học, bao gồm: đại học, học 

viện, trường đại học, trường 

cao đẳng tại năm tham dự 

tuyển sinh theo đúng quy định 

của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền về quy chế tuyển 

sinh đại học, cao đẳng.  

Sinh viên thuộc diện hỗ 

trợ chi phí học tập chỉ phải 

nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm 

học. Trong năm học, nếu gia 

đình sinh viên thuộc diện đã 

thoát nghèo thì sinh viên có 

trách nhiệm nộp văn bản 

chứng nhận hộ đã thoát nghèo 

để dừng việc chi trả chi phí 

học tập cho kỳ tiếp theo. 

Đ 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/Documents/cong%20van%20thang%2011/35TTLT.doc
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/Documents/cong%20van%20thang%2011/35TTLT.doc
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/Documents/cong%20van%20thang%2011/35TTLT.doc
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Đối với sinh viên chưa 

thuộc diện hỗ trợ chi phí học 

tập, nếu trong năm học, gia 

đình sinh viên được bổ sung 

diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 

thì nộp hồ sơ bổ sung đối 

tượng hưởng chính sách làm 

căn cứ chi trả chi phí học tập 

trong kỳ tiếp theo. Thời gian 

được hưởng theo hiệu lực của 

giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ 

cận nghèo. 

Thời gian cấp kinh phí hỗ 

trợ chi phí học tập được thực 

hiện 2 lần trong năm học: lần 

1 cấp cho 5 tháng vào tháng 

10 hoặc 11 hàng năm; lần 2 

cấp cho 5 tháng vào tháng 3 

hoặc tháng 4 năm sau. Trường 

hợp sinh viên chưa được nhận 

chế độ theo thời hạn quy định 

thì được truy lĩnh trong lần chi 

trả tiếp theo. 

Thông tư liên tịch này có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 

28/11/2014. Thời điểm thực 

hiện chính sách hỗ trợ sinh viên 

quy định tại Thông tư liên tịch 

này được tính hưởng từ ngày 

01/01/2014./.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai 

P.TH

gày 10/11/2014, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 102/2014/NĐ-CP về xử 

phạt vi phạm hành chính 

(VPHC) trong lĩnh vực đất đai. 

Nghị định này quy định các 

hành vi VPHC, hình thức xử 

phạt, mức xử phạt, biện pháp 

khắc phục hậu quả đối với hành 

vi VPHC, thẩm quyền xử phạt 

và thẩm quyền lập biên bản 

VPHC trong lĩnh vực đất đai. 

Đối tượng bị xử phạt VPHC 

trong lĩnh vực đất đai theo quy 

định của Nghị định này gồm 

các đối tượng có hành vi VPHC 

trong sử dụng đất đai hoặc 

trong việc thực hiện các hoạt 

động dịch vụ về đất đai, đó là: 

hộ gia đình, cộng đồng dân cư, 

cá nhân trong nước, cá nhân 

nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài; tổ chức 

trong nước, tổ chức nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài; cơ sở tôn giáo (tổ 

chức, cá nhân được áp dụng 

quyền ưu đãi, miễn trừ dành 

cho cơ quan đại diện ngoại 

giao, cơ quan lãnh sự nước 

ngoài và cơ quan đại diện của 

tổ chức quốc tế tại Việt Nam 

theo quy định của pháp luật 

N 
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không thuộc đối tượng bị xử 

phạt VPHC theo quy định tại 

Nghị định này). 

Về hình thức xử phạt, các 

hình phạt chính bao gồm: cảnh 

cáo, phạt tiền; hình thức xử 

phạt bổ sung bao gồm: tước 

quyền sử dụng giấy phép từ 06 

tháng đến 09 tháng hoặc đình 

chỉ hoạt động từ 09 tháng đến 

12 tháng, kể từ ngày quyết định 

xử phạt VPHC có hiệu lực theo 

quy định của pháp luật, tịch thu 

tang vật VPHC, phương tiện 

được sử dụng để VPHC trong 

lĩnh vực đất đai. Đối với cùng 

một hành vi VPHC thì mức 

phạt tiền đối với tổ chức bằng 

02 lần mức phạt tiền đối với cá 

nhân. Hộ gia đình, cộng đồng 

dân cư có hành vi vi phạm thì 

được áp dụng xử lý như đối với 

cá nhân; cơ sở tôn giáo có hành 

vi vi phạm thì được áp dụng xử 

lý như đối với tổ chức.  

Ngoài ra, Nghị định quy 

định cụ thể về hình thức, mức 

xử phạt đối với hành vi VPHC 

trong lĩnh vực đất đai như 

chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa không được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp; 

tự ý chuyển mục đích sử dụng 

đất rừng đặc dụng, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng sản xuất mà 

không được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép; gây 

cản trở cho việc sử dụng đất 

của người khác; không đăng ký 

đất đai; vi phạm quy định về 

quản lý chỉ giới sử dụng đất, 

mốc địa giới hành chính… 

Cụ thể, đối với hành vi lấn, 

chiếm đất nông nghiệp không 

phải là đất trồng lúa, đất rừng 

đặc dụng, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng sản xuất sẽ bị phạt tiền 

từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng. Phạt tiền từ 

3.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với hành vi lấn, chiếm 

đất trồng lúa, đất rừng đặc 

dụng, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng sản xuất; đất phi nông 

nghiệp không phải là đất ở (trừ 

trường hợp theo quy định khác 

của pháp luật). Phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với hành vi lấn, chiếm 

đất ở. Ngoài việc bị phạt tiền, 

tùy từng hành vi vi phạm, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm còn bị áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả: buộc khôi 

phục lại tình trạng của đất trước 

khi vi phạm, buộc trả lại đất đã 

lấn, chiếm. 

Nghị định cũng quy định, 

hành vi lấn, chiếm đất thuộc 

hành lang bảo vệ an toàn công 

trình thì hình thức và mức xử 

phạt thực hiện theo quy định tại 

Nghị định về xử phạt VPHC 

trong lĩnh vực về hoạt động xây 
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dựng; kinh doanh bất động sản; 

khai thác, sản xuất, kinh doanh 

vật liệu xây dựng; quản lý công 

trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý 

phát triển nhà và công sở; trong 

lĩnh vực về giao thông đường 

bộ và đường sắt; trong lĩnh vực 

về văn hóa, thể thao, du lịch và 

quảng cáo; trong lĩnh vực về 

khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi; đê điều; phòng, chống 

lụt, bão và trong các lĩnh vực 

chuyên ngành khác. 

Nghị định có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 25/12/2014. 

Nghị định này thay thế Nghị 

định số 105/2009/NĐ-CP ngày 

11/11/2009 của Chính phủ về 

xử phạt VPHC trong lĩnh vực 

đất đai và thay thế quy định về 

xử phạt đối với hành vi lấn, 

chiếm đất quốc phòng quy định 

tại Điều 29 của Nghị định số 

120/2013/NĐ-CP ngày 

09/10/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt VPHC trong lĩnh 

vực quốc phòng, cơ yếu./. 

 

Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện 

Hoa Huệ

gày 30/10/2014, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu 

chí hộ chính sách xã hội được 

hỗ trợ tiền điện. 

Theo đó, hộ chính sách xã 

hội được hỗ trợ tiền điện quy 

định tại Khoản 7 Điều 3 Quyết 

định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 

07/4/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về cơ cấu 

biểu giá bán lẻ điện (hộ chính 

sách xã hội theo tiêu chí do Thủ 

tướng Chính phủ quy định 

(không thuộc diện hộ nghèo 

được hỗ trợ tiền điện theo quy 

định của pháp luật) và có 

lượng điện sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt trong tháng 

không quá 50 kWh được hỗ trợ 

tiền điện tương đương tiền điện 

sử dụng 30 kWh tính theo mức 

giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 

hiện hành) là hộ có một trong 

những tiêu chí sau: 

- Hộ có thành viên đang 

hưởng trợ cấp xã hội hằng 

tháng không thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định của pháp 

luật và có lượng điện sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt trong 

tháng không quá 50 kWh ở 

vùng có điện lưới. 

- Hộ có thành viên đang 

hưởng trợ cấp xã hội theo quy 

định của pháp luật sống ở vùng 

chưa có điện lưới. 

N 
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- Hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số sống ở vùng chưa có điện 

lưới. 

Trường hợp hộ có nhiều 

thành viên hưởng trợ cấp xã hội 

hằng tháng hoặc thuộc diện 

được hỗ trợ tiền điện theo các 

chính sách khác nhau thì chỉ 

được hưởng một mức hỗ trợ 

tiền điện cao nhất. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 15/12/2014. 

Hộ chính sách xã hội được 

hưởng chính sách hỗ trợ tiền 

điện từ thời điểm Quyết định số 

28/2014/QĐ-TTg có hiệu lực 

(ngày 01/6/2014)./. 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Hành vi nuôi gia 

súc, gia cầm, động vật gây 

mất vệ sinh chung ở khu dân 

cư bị xử phạt vi phạm hành 

chính như thế nào? (Ông 

Trần Lâm N, thành phố Kon 

Tum) 

Đáp: Điểm e Khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

167/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy và chữa cháy; 

phòng, chống bạo lực gia 

đình quy định hành vi nuôi 

gia súc, gia cầm, động vật 

gây mất vệ sinh chung bị 

phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 

từ 100.000 đồng đến 300.000 

đồng; buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


