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Triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật góp phần nâng cao 

nhận thức, ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh 

Nguyễn Văn Bảy 

ăn cứ Điều 8 Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật thì ngày 09/11 hàng năm là 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp 

luật và giáo dục ý thức pháp 

luật cho mọi người trong xã 

hội. Năm 2015 là năm thứ ba tổ 

chức Ngày Pháp luật trên phạm 

vi toàn quốc và cũng là năm ghi 

nhận một sự kiện pháp lý quan 

trọng trong đời sống chính trị - 

pháp lý của đất nước, là năm 

diễn ra Đại hội Đảng các cấp, 

năm chuẩn bị có ý nghĩa quyết 

định cho Đại hội XII của Đảng 

và là năm tổ chức kỷ niệm 70 

năm Cách mạng tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9... 

Triển khai Ngày Pháp luật 

hiệu quả sẽ thu hút đông đảo 

các tầng lớp nhân dân tham 

gia; các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể khi triển khai cần chú 

trọng vào chức năng, nhiệm 

vụ của mình và đặc thù đối 

tượng thuộc phạm vi quản lý 

để tổ chức Ngày Pháp luật 

theo các cách thức khác nhau 

nhằm đem lại hiệu quả thiết 

thực nhất. Bên cạnh đó, việc 

tổ chức Ngày Pháp luật là đợt 

sinh hoạt chính trị - pháp lý 

quan trọng, ví như một "ngày 

hội" của các tầng lớp nhân dân 

mà ở đó nhiều hoạt động có ý 

nghĩa tuyên truyền pháp luật 

rất cao, với những khẩu hiệu, 

tiểu phẩm tuyên truyền, thông 

qua các cuộc thi, đóng góp 

nhiều hình ảnh trực quan, sinh 

động liên quan đến pháp luật 

và với những tác phẩm báo 

chí, văn học, thi ca… mang 

"hơi thở" pháp luật bám sát 

vào chủ đề Ngày Pháp luật 

năm 2015, đó là "Thực hiện 

Hiến pháp và pháp luật góp 

phần xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 

bảo vệ quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân". 

Với nhiệm vụ được giao, 

Sở Tư pháp đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 2194/KH-UBND ngày 

21/9/2015 về tổ chức Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 

2015, đồng thời để Ngày Pháp 

luật năm 2015 được triển khai 

thống nhất, đồng bộ, thiết thực 

và hiệu quả trên địa bàn toàn 

C 
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tỉnh, nội dung tập trung phổ 

biến về vị trí, vai trò, nội dung, 

tinh thần của Hiến pháp và 

pháp luật, nhất là các quy định 

mới, chú trọng pháp luật về chủ 

quyền lãnh thổ, biên giới, biển 

đảo, an ninh, an toàn, tự do 

hàng hải và hàng không ở biển 

Đông, khu vực biên giới, các 

quy định liên quan trực tiếp đến 

quyền, nghĩa vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức, người 

lao động, người dân, doanh 

nghiệp, các điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên…; 

về hình thức, tăng cường thời 

lượng, đa dạng hóa hình thức 

phổ biến trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, tổ chức cổ 

động trực quan chủ đề, khẩu 

hiệu về Ngày Pháp luật năm 

2015 qua hệ thống panô, áp 

phích, băng rôn, cờ, phướn, 

thông tin lưu động… trên một 

số tuyến đường chính, khu 

trung tâm, trường học, địa điểm 

công cộng, trụ sở làm việc…, 

lồng ghép trong các hội nghị, 

cuộc họp cơ quan, chi bộ, chào 

cờ đầu tuần, sinh hoạt đoàn thể, 

tăng cường đưa tin, bài, hình 

ảnh về Ngày Pháp luật năm 

2015 trên Trang Thông tin điện 

tử của ngành, địa phương, kết 

hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật với quá trình thực hiện các 

nhiệm vụ của công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 

sống, gắn với việc quán triệt 

chủ trương, chính sách của 

Đảng, nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị. 

Quá trình triển khai Ngày 

Pháp luật nhằm ghi nhận và 

biểu dương những tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, 

nhân rộng những cách làm hay, 

mô hình hiệu quả trong việc tổ 

chức Ngày Pháp luật để tổng 

kết, rút kinh nghiệm và nhân 

rộng mô hình hiệu quả cho 

những năm tiếp theo. Việc tổ 

chức Ngày Pháp luật là chủ 

trương đúng và được ghi nhận 

trong Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, cần tích cực hưởng 

ứng và thực hiện hiệu quả, 

nghiêm túc của các ngành, các 

cấp nhằm chuyển tải pháp luật 

đến các tầng lớp nhân dân, 

đồng thời cần xem đây là kênh 

rất quan trọng và hiệu quả trong 

việc tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật. Việc lựa 

chọn chủ đề để tổ chức Ngày 

Pháp luật cần phải gắn với chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị và đối tượng tuyên 

truyền sao cho nội dung sinh 

hoạt pháp luật gần gũi nhất, cần 

thiết nhất mà đối tượng quan 

tâm. Có như vậy, Ngày Pháp 

luật sẽ là ngày hội mà các tầng 

lớp nhân dân luôn chờ đợi và 

mong mỏi hướng đến trong 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 06/2015 

 
5 

năm, khi đó mục đích, ý nghĩa 

của Ngày Pháp luật sẽ đạt được 

và chúng ta có quyền tin tưởng 

rằng sẽ có một xã hội thượng 

tôn pháp luật, chấp hành pháp 

luật và các tầng lớp nhân dân 

đều có ý thức trong việc bảo vệ 

Hiến pháp và pháp luật; thực 

hiện tốt khẩu hiệu "Sống và 

làm việc theo Hiến pháp và 

pháp luật", vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh mà Đảng, Nhà 

nước và nhân dân ta đã chọn./. 

 

Phát huy vai trò của Bảng tin ở thôn, làng, khu dân cư 

Phạm Văn Chung 

iện nay, phong trào 

xây dựng khu phố văn 

hóa, làng văn hóa, gia đình văn 

hóa đã trở thành một phong 

trào lớn thu hút được sự quan 

tâm của đông đảo quần chúng 

nhân dân. Khắp nơi đâu đâu 

cũng thấy cổng chào, bảng tin 

dựng lên trang trọng ở đầu 

làng, ngõ phố với những câu 

khẩu hiệu tuyên truyền rất hùng 

hồn, nó vừa cho ta biết được 

địa danh của khu dân cư như 

thôn gì, làng gì và những chủ 

trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước cũng 

được đề cập. Đồng thời, còn 

nhằm nêu ra những mục tiêu 

phấn đấu cụ thể, những thành 

tựu đã đạt được, tạo nên không 

khí thi đua xây dựng thôn, làng, 

khu phố văn hóa, quyết tâm 

vượt lên đói nghèo giữa các 

khu dân cư với nhau... Người 

dân cảm thấy tự hào, kiêu hãnh 

khi đi ngang qua cổng làng, 

khu phố mình, đặc biệt hơn nữa 

nếu thôn, làng đó đạt được 

những thành tựu được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền công 

nhận, biểu dương, khen thưởng 

hoặc là di tích lịch sử, thắng 

cảnh... Đây là điều có ý nghĩa 

tích cực, nó làm tăng thêm lòng 

tự hào và quyết tâm xây dựng 

làng quê tươi đẹp hơn của 

người dân trong thôn, làng. 

Tuy nhiên, xung quanh 

việc dựng các cổng chào, bảng 

tin đầu làng này thì còn cần 

phải xem xét, khắc phục nhược 

điểm làm giảm hiệu quả của 

bảng tin, cổng làng - đó là việc 

dựng cổng chào, bảng tin bằng 

các vật liệu không được bền, 

thời gian sử dụng không được 

lâu dài như bằng tre, gỗ, sắt... 

sẽ nhanh chóng hư hỏng hoặc 

lỗi thời về nội dung tuyên 

truyền. Một số nơi thường gắn 

các khẩu hiệu không phù hợp 

với bối cảnh của cuộc vận 

động. Thí dụ, ta vẫn thường 

H 
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gặp câu khẩu hiệu "Mừng 

Đảng, Mừng Xuân" ở các cổng 

chào, bảng tin đầu làng, nhưng 

cứ để mãi thế cho đến hết mùa 

xuân, sang mùa hạ thậm chí có 

khi đã đến mùa đông cũng vẫn 

còn câu khẩu hiệu đó, do nó 

được làm bằng các tấm tôn, gỗ, 

sắt... nếu thay thì phải vứt bỏ, 

làm lại rất tốn kém, nên nó đã 

phần nào mất đi ý nghĩa của 

câu khẩu hiệu. Rất nhiều nơi, 

đặc biệt là vùng Tây Nguyên 

chúng ta hiện tượng này là phổ 

biến. 

Tôi còn nhớ, con đường 

dẫn vào làng ở quê tôi có xây 

một "Bảng tin" bằng gạch rất 

lớn dài khoảng 6 mét, cao 3 

mét và được quét vôi phẳng lỳ, 

cẩn thận. Cứ đến khi cần thông 

báo, tuyên truyền, vận động về 

vấn đề gì thì những người có 

trách nhiệm trong làng sẽ mời 

những người viết chữ đẹp thể 

hiện nội dung câu khẩu hiệu lên 

Bảng tin, để nhân dân trong và 

ngoài làng biết khi đọc nội 

dung ghi trên bảng tin đó. Sau 

khi hết đợt tuyên truyền về nội 

dung đó thì người ta sẽ lấy vôi 

trắng xóa đi và sẽ viết lên nội 

dung khác cần tuyên truyền. 

Việc xây dựng bảng tin bằng 

gạch, đá tồn tại được rất lâu, có 

thể hàng chục năm, dễ bảo 

quản và nhất là dễ thay đổi nội 

dung khi cần và lại ít tốn kém.  

Vậy nên chăng, chúng ta 

nên xem xét lại việc đầu tư để 

xây dựng những bảng tin, cổng 

làng bằng gạch vĩnh cửu, để 

thay các vật liệu không bền, dễ 

dẫn đến gãy đổ, hư hỏng hay 

mất cắp và hiệu quả tuyên 

truyền không cao do khó khăn 

trong cách thay đổi chủ đề, nội 

dung cần tuyên truyền trong 

từng trường hợp với từng thời 

điểm cụ thể./. 

 

Đạo đức công vụ của từng cán bộ, công chức 

quyết định đến sự hài lòng của tổ chức và người dân 

Đỗ Văn Nhân

hời gian qua, một số 

địa phương trên cả 

nước thí điểm việc triển khai hệ 

thống đánh giá sự hài lòng của 

tổ chức và người dân đối với 

thái độ phục vụ, kết quả xử lý 

công việc của các sở, ngành và 

UBND cấp huyện. Thực hiện 

việc đánh giá thông qua màn 

hình cảm ứng hoặc máy tính 

bảng tại các quầy tiếp nhận hồ 

sơ để người dân trực tiếp đánh 

giá sau khi thực hiện các thủ 

tục hành chính, tạo điều kiện 

T 
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thuận lợi trong tìm hiểu thông 

tin về dịch vụ hành chính, mức 

độ đáp ứng của những thông tin 

này đối với tổ chức và người 

dân, mức độ đáp ứng của cơ sở 

vật chất và trang bị phục vụ tại 

các cơ quan hoặc thái độ phục 

vụ và năng lực giải quyết công 

việc của công chức, viên chức 

và nhân viên đang công tác tại 

các sở, ngành và UBND cấp 

huyện. Đây là việc có ý nghĩa 

rất quan trọng, là điểm nhấn 

trong công cuộc cải cách hành 

chính hiện nay. Qua đó, đánh 

giá sự hài lòng của tổ chức và 

người dân thông qua việc giải 

quyết các thủ tục hành chính 

của cơ quan nhà nước; kịp thời 

chấn chỉnh những sai sót, bất 

cập trong quá trình giải quyết 

công việc; ngăn chặn và luân 

chuyển kịp thời đối với cán bộ, 

công chức có thái độ phục vụ 

không tốt, có dấu hiệu tiêu 

cực... hướng đến một nền hành 

chính văn minh, hiện đại và vì 

dân phục vụ. 

Để triển khai hệ thống 

đánh giá sự hài lòng của tổ 

chức và người dân đối với thái 

độ phục vụ, kết quả xử lý công 

việc của cơ quan nhà nước cần 

có nguồn kinh phí để thực hiện, 

duy trì và chỉ thực hiện ở 

những địa phương có nguồn thu 

ngân sách lớn. Tuy nhiên, đối 

với các địa phương nguồn thu 

ngân sách còn nhiều hạn chế thì 

không thể triển khai hệ thống 

đánh giá này. Vậy những địa 

phương chưa triển khai hệ 

thống đánh giá này liệu mức độ 

hài lòng của tổ chức và người 

dân như thế nào? Có xảy ra 

hiện tượng tiêu cực hay không? 

Thái độ phục vụ của cán bộ, 

công chức như thế nào?... thì 

chưa có cơ sở để đánh giá một 

cách đầy đủ và chính xác nhất. 

Đối với các địa phương 

chưa đủ điều kiện để trang bị 

hệ thống đánh giá thì việc giải 

quyết các thủ tục hành chính có 

liên quan đến tổ chức, người 

dân phụ thuộc vào lương tâm, 

trách nhiệm và đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức và trách 

nhiệm, khả năng quản lý của 

người đứng đầu trong quản lý, 

điều hành đối với một cơ quan, 

đơn vị. Nếu một cán bộ, công 

chức được trang bị kiến thức 

tốt, được giáo dục đạo đức 

công vụ và nhiệt huyết với 

công việc... thì khi phục vụ, 

giải quyết thủ tục hành chính sẽ 

được tổ chức và người dân ghi 

nhận. 

Trang bị hệ thống đánh giá 

là tốt, thêm một kênh quan 

trọng để giám sát việc thực thi 

công vụ của các cán bộ, công 

chức ở cơ quan nhà nước 
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nhưng quan trọng hơn cả là 

việc tuyển chọn cán bộ, công 

chức vào cơ quan nhà nước nói 

chung và trực tiếp giải quyết 

thủ tục hành chính nói riêng 

phải có đầy đủ phẩm chất chính 

trị, đạo đức lối sống, trình độ 

năng lực, đặc biệt là vì dân 

phục vụ. Khi mà ý thức của cán 

bộ, công chức được nâng cao 

thì không cần máy móc hay các 

thiết bị hiện đại nào khác để 

đánh giá thái độ phục vụ, mức 

độ hài lòng của tổ chức và 

người dân. Ngược lại, nếu cán 

bộ, công chức mà không trang 

bị đầy đủ về đạo đức công vụ, 

trình độ, năng lực kém... thì dù 

máy móc có hiện đại đến đâu đi 

chăng nữa cũng không thể đánh 

giá toàn diện, đầy đủ thái độ 

phục vụ và tiêu cực phát sinh. 

Thiết nghĩ, việc trang bị hệ 

thống đánh giá cần thiết, cần 

được nhân rộng để giám sát 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

của cán bộ, công chức tại cơ 

quan nhà nước nhưng quan 

trọng nhất vẫn thường xuyên 

giáo dục thái độ phục vụ, đạo 

đức công vụ của cán bộ, công 

chức là giải pháp tối ưu nhất để 

đánh giá sự hài lòng của tổ 

chức và người dân./. 

 

Chỉ thị thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ

gày 09/10/2015, 

UBND tỉnh đã ban 

hành Chỉ thị số 02/2015/CT-

UBND về việc thực hiện Luật 

Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Để triển khai thi hành Luật 

Hộ tịch năm 2014 (được Quốc 

hội khóa XIII thông qua ngày 

20/11/2014 tại kỳ họp thứ 8, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2016), UBND tỉnh chỉ 

thị: 

Các cơ quan, địa phương 

chỉ đạo triển khai hoạt động thi 

hành pháp luật về hộ tịch; phổ 

biến Luật Hộ tịch và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện; xác 

định đăng ký hộ tịch là quyền 

dân sự của công dân được Hiến 

pháp tôn trọng, bảo vệ và chỉ bị 

hạn chế theo quy định của pháp 

luật; nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong quản lý, điều hành, 

thực thi công vụ; duy trì và bảo 

đảm nguyên tắc pháp chế trong 

thực hiện Luật Hộ tịch và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Trong hoạt động quản lý, phục 

vụ không tự đặt ra hoặc yêu cầu 

cá nhân phải thay đổi, cải chính 

N 
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hộ tịch trong trường hợp giấy 

tờ, hồ sơ khác của cá nhân 

không thống nhất. Phải điều 

chỉnh các giấy tờ, hồ sơ khác 

của cá nhân theo nội dung của 

Giấy khai sinh. Rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật do địa 

phương ban hành, kịp thời kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc đề xuất ban hành mới. 

Chỉ thị cũng yêu cầu các 

cơ quan Tư pháp, Nội vụ, Công 

an... trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ của mình, hướng dẫn, 

chỉ đạo việc tổ chức thực hiện 

công tác đăng ký và quản lý hộ 

tịch; tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn nghiệp vụ về đăng ký 

và quản lý hộ tịch cho công 

chức làm công tác tư pháp hộ 

tịch; công bố các thủ tục hành 

chính liên quan theo đúng quy 

định; tăng cường công tác kiểm 

tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Rà 

soát, đánh giá thực trạng đội 

ngũ công chức tư pháp cấp 

huyện, công chức Tư pháp - Hộ 

tịch cấp xã để điều chỉnh, sắp 

xếp cho phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn và pháp luật về cán 

bộ, công chức. Tham mưu triển 

khai quy định cấp số định danh 

cá nhân cho trẻ em khi đăng ký 

khai sinh; việc kết nối, cung 

cấp, trao đổi thông tin giữa cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

theo đúng quy định... 

Chỉ thị này có hiệu lực thi 

hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 

và thay thế Chỉ thị số 

01/2006/CT-UBND ngày 

06/3/2006 của UBND tỉnh Kon 

Tum./. 
 

Triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 

giai đoạn 2015 - 2025 

Kim Ngân

hằm triển khai kịp 

thời, hiệu quả các 

nhiệm vụ và giải pháp để đạt 

được mục tiêu của Đề án đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 

về đổi mới công tác trợ giúp 

pháp lý giai đoạn 2015 - 2025, 

tạo điều kiện để đối tượng được 

trợ giúp pháp lý hưởng dịch vụ 

trợ giúp pháp lý với chất lượng 

ngày càng tốt hơn, ngày 

09/10/2015, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 2355/KH-

UBND về triển khai Đề án đổi 

mới công tác trợ giúp pháp lý 

giai đoạn 2015 - 2025. 

Nội dung Kế hoạch bao 

gồm: (1) Tổ chức Hội nghị 

quán triệt về việc triển khai Đề 

N 
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án; (2) Rà soát, đánh giá hiệu 

quả hoạt động của Chi nhánh, 

Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để 

có phương án xử lý theo Điểm 

a Khoản 1 Mục II Đề án; (3) 

Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, 

việc làm của các công chức, 

viên chức Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước phù hợp với 

nội dung Đề án: Chức năng, 

nhiệm vụ của Trung tâm trợ 

giúp pháp lý, nhu cầu trợ giúp 

pháp lý, điều kiện xã hội hóa 

công tác trợ giúp pháp lý trình 

UBND tỉnh; (4) Công tác 

truyền thông về trợ giúp pháp 

lý, thiết lập và duy trì đường 

dây nóng về trợ giúp pháp lý; 

(5) Rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan 

đến hoạt động trợ giúp pháp lý 

để xây dựng chương trình, kế 

hoạch sửa đổi, bổ sung, ban 

hành mới văn bản quy phạm 

pháp luật về trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn tỉnh; (6) Xây dựng 

dự toán kinh phí cho hoạt động 

trợ giúp pháp lý ở địa phương; 

(7) Triển khai thi hành Luật 

Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); (8) 

Tiếp tục triển khai Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ thay 

thế Quyết định số 52/2010/QĐ-

TTg ngày 18/8/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao 

nhận thức, hiểu biết pháp luật 

cho người nghèo, đồng bào dân 

tộc thiểu số tại các huyện nghèo 

giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết 

định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 

24/12/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách trợ 

giúp pháp lý cho người nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số tại 

các xã nghèo giai đoạn 2013 - 

2020 đã được ban hành; (9) Sơ 

kết thực hiện Đề án; (10) Tổng 

kết thực hiện Đề án. 

Các cơ quan, đơn vị được 

phân công nhiệm vụ trong Kế 

hoạch này có trách nhiệm chủ 

động tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ được phân công. Việc thực 

hiện phải đảm bảo chất lượng, 

nội dung và thời gian yêu cầu./. 

 

Kế hoạch 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 (Giai đoạn II) 

Lệ Quỳnh 

hằm triển khai thực 

hiện đúng quan điểm 

chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của 

Đề án "Tăng cường công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) cho cán bộ, nhân 

N 
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dân vùng biên giới, hải đảo giai 

đoạn 2013 - 2016" trên khu vực 

biên giới tỉnh Kon Tum (gọi tắt 

là Đề án); sát với các nhóm đối 

tượng được PBGDPL, tình hình 

thực tiễn trên tuyến biên giới để 

nâng cao nhận thức và ý thức 

chấp hành pháp luật cho cán 

bộ, nhân dân khu vực biên giới 

trên địa bàn tỉnh, ngày 

19/10/2015, Ban Chỉ đạo Đề án 

đã ban hành Kế hoạch số 

133/KH-BCĐ về thực hiện Đề 

án Giai đoạn II. 

Kế hoạch đề ra nội dung 

thực hiện như sau: 

(1) Về hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Đề án, Tổ Thư ký: xây 

dựng Kế hoạch, Chương trình 

công tác PBGDPL giai đoạn II; 

phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch triển khai thực 

hiện các văn bản tăng cường 

quản lý hoạt động văn hóa nghệ  

thuật, vui chơi giải trí, tạo môi 

trường học tập, vui chơi lành 

mạnh gắn với PBGDPL cho 

cán bộ, nhân dân trên khu vực 

biên giới; kiểm tra việc thực 

hiện Đề án tại 13 xã biên giới; 

tổ chức Hội nghị đánh giá kết 

quả thực hiện năm 2015, triển 

khai nhiệm vụ năm 2016; sơ 

kết 06 tháng đầu năm 2016 việc 

thực hiện Đề án; tổ chức Hội 

nghị tổng kết thực hiện Đề án; 

đề nghị khen thưởng tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc. 

(2) Về hoạt động thực hiện 

Đề án tại 04 huyện, 13 xã biên 

giới: tổ chức PBGDPL cho cán 

bộ, nhân dân vùng biên giới 

bằng các hình thức: tổ chức các 

lớp tập trung, tuyên truyền trên 

hệ thống loa truyền thanh địa 

phương, Đồn biên phòng, biên 

soạn, tiếp nhận, cấp phát sách, 

tờ gấp pháp luật; nhân rộng mô 

hình điểm về công tác 

PBGDPL cho các xã biên giới; 

tổ chức thực hiện "Ngày Pháp 

luật" ở các Đồn biên phòng và 

13 xã biên giới; tổ chức thi tìm 

hiểu pháp luật cho cán bộ, nhân 

dân các xã biên giới; tổ chức 

khảo sát tình hình PBGDPL ở 

một số xã và Đồn biên phòng, 

đánh giá kết quả thực hiện Đề 

án ở 13 xã biên giới... 

Cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo Đề án (Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh) chủ trì, 

phối hợp với các thành viên 

Ban Chỉ đạo Đề án tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này. Các 

sở, ban, ngành, đoàn thể, các 

địa phương có liên quan xây 

dựng kế hoạch thực hiện Đề án 

trong phạm vi phụ trách. Các 

cơ quan, đơn vị có liên quan 

được phân công thực hiện chủ 

động phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, 
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ban, ngành, đoàn thể, địa 

phương có liên quan triển khai 

thực hiện tốt các nội dung trong 

Kế hoạch này./. 

 

Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2015 - 2020" (giai đoạn I) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hải Hà 

hằm nâng cao nhận 

thức, ý thức trách 

nhiệm của xã hội, cộng đồng và 

người dân vùng dân tộc thiểu 

số trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về hôn nhân 

và gia đình; tạo sự đồng thuận 

trong xã hội nhằm ngăn ngừa 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống, góp phần nâng 

cao chất lượng dân số và nguồn 

nhân lực vùng dân tộc thiểu số, 

ngày 05/10/2015, UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 

792/QĐ-UBND về việc ban 

hành Kế hoạch thực hiện Đề án 

"Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2015 - 2020" 

(giai đoạn I) trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Theo đó, Kế hoạch được 

thực hiện tại địa bàn các xã 

thuộc vùng khó khăn, có đa 

phần đồng bào dân tộc thiểu số 

sinh sống; có nhiều trường hợp 

và có nguy cơ tảo hôn, kết hôn 

cận huyết thống cao cho các đối 

tượng là thanh niên, vị thành 

niên (nam/nữ) là người dân tộc 

thiểu số chưa kết hôn/tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống; 

phụ huynh học sinh/cha mẹ của 

nam, nữ thanh niên trong độ 

tuổi vị thành niên; cán bộ cơ sở 

tham gia tuyên truyền, ngăn 

ngừa tảo hôn và kết hôn cận 

huyết thống ở vùng dân tộc 

thiểu số; già làng, trưởng thôn, 

người có uy tín trong đồng bào 

các dân tộc thiểu số; các tổ 

chức, cá nhân liên quan tham 

gia thực hiện Kế hoạch. 

Các hoạt động cụ thể bao 

gồm: (1) Khảo sát, đánh giá 

thực trạng và kết quả thực hiện 

Kế hoạch; (2) Tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, vận động, tư 

vấn nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi của đồng bào dân 

tộc thiểu số trong hôn nhân và 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống; (3) Cung cấp thông tin, 

tài liệu, sản phẩm tuyên truyền 

về hôn nhân và ngăn ngừa tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống; 

(4) Xây dựng, triển khai, nhân 

N 
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rộng mô hình điểm đối với địa 

bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ 

lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống cao; (5) 

Nâng cao năng lực cho cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia 

thực hiện Kế hoạch; (6) Quản 

lý, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, 

tổng kết thực hiện Kế hoạch. 

Đồng thời, UBND tỉnh 

cũng giao các nhiệm vụ cụ thể 

cho các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố và các 

đơn vị liên quan, trong đó Ban 

Dân tộc chủ trì tổ chức triển 

khai các hoạt động, nhiệm vụ 

được giao theo Kế hoạch này./. 

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg 

về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 

  P.T 

gày 30/10/2015, 

UBND tỉnh ban hành 

Văn bản số 2546/UBND-

KTTH về việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg 

ngày 24/7/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh triển 

khai thi hành Luật Hợp tác xã. 

Theo đó: 

- Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành liên quan và UBND các 

huyện, thành phố tập trung đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến hướng dẫn và thực 

hiện các văn bản pháp luật về 

hợp tác xã...; 

- UBND các huyện, thành 

phố tổ chức rà soát, hướng dẫn 

các hợp tác xã tổ chức lại theo 

Luật Hợp tác xã hoặc chuyển 

đổi sang hình thức tổ chức 

khác; tiến hành giải thể các hợp 

tác xã không hoạt động hoặc 

hoạt động kém hiệu quả, không 

bảo đảm tổ chức và hoạt động 

theo quy định của Luật Hợp tác 

xã; bố trí cán bộ chuyên trách 

hoặc kiêm nhiệm để thực hiện 

tốt chức năng, nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về hợp tác xã, bảo 

đảm đủ cán bộ thực hiện việc 

đăng ký hợp tác xã; chỉ đạo và 

thực hiện chế độ thông tin, báo 

cáo theo quy định; chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện quản lý nhà nước về hợp 

tác xã trên địa bàn; hướng dẫn 

thực hiện các chính sách đối 

với kinh tế tập thể, hợp tác xã; 

chỉ đạo xây dựng thí điểm mô 

hình hợp tác xã kiểu mới và 

nhân rộng các mô hình hợp tác 

xã hoạt động có hiệu quả; 

- Liên minh Hợp tác xã chủ 

trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành có liên quan và UBND 

N 
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các huyện, thành phố tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

hợp tác xã, mô hình hợp tác xã; 

tổng kết, nhân rộng điển hình 

tiên tiến, phát động phong trào 

thi đua trong các hợp tác xã; tổ 

chức triển khai có hiệu quả 

công tác giáo dục pháp luật đối 

với cán bộ quản lý, thành viên 

hợp tác xã; tuyên truyền tư vấn 

hỗ trợ thành lập, phát triển hợp 

tác xã, bồi dưỡng cán bộ thành 

viên hợp tác xã; xây dựng mô 

hình hợp tác xã trong phạm vi 

đối tượng thành viên của Liên 

minh hợp tác xã... 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng 

giao các nhiệm vụ cụ thể cho 

Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Công thương, Chi nhánh Ngân 

hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum, 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư... nhằm triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 

19/CT-TTg./. 

 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP về đẩy 

mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Hoa Huệ 

hằm tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong 

nhận thức của cán bộ, công 

chức và nhân dân về tác hại của 

buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả đối với sự phát 

triển kinh tế xã hội, nâng cao ý 

thức tôn trọng pháp luật của các 

tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh và 

nâng cao hiệu quả công tác 

kiểm tra, kiểm soát thị trường, 

đấu tranh chống vận chuyển, 

buôn bán hàng cấm, hàng nhập 

khẩu..., ngày 14/10/2015, 

UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 2398/KH-UBND về 

tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của 

Chính phủ về đẩy mạnh công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, các sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, 

các lực lượng chức năng liên 

quan trong công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa 

bàn tỉnh thường xuyên thực 

hiện các nhiệm vụ chung sau: 

(a) Tổ chức quán triệt 

những quy định của pháp luật, 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 

về đấu tranh chống buôn lậu, 

N 
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gian lận thương mại và hàng 

giả; 

(b) Tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát; phát hiện, 

điều tra, xử lý buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả; 

(c) Củng cố lực lượng làm 

công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả; xử 

lý kịp thời, nghiêm minh những 

cán bộ, công chức tiếp tay, 

dung túng hoặc có biểu hiện 

tiêu cực khác trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao; 

(d) Xây dựng cơ chế hỗ trợ 

kinh phí cho các lực lượng 

chức năng; 

(đ) Tăng cường quản lý giá 

tính thuế, kiểm tra sau thông 

quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, 

chính sách thương mại biên 

giới, khu kinh tế cửa khẩu, thị 

trường nội địa, các loại hình 

kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến 

buôn lậu, gian lận thương mại. 

Đẩy mạnh các hoạt động kiểm 

tra, thanh tra về tiêu chuẩn chất 

lượng hàng hóa, điều kiện sản 

xuất, kinh doanh các mặt hàng 

thuộc diện quản lý chuyên 

ngành; 

(e) Thực hiện tốt công tác 

phân công trách nhiệm theo 

chức năng, nhiệm vụ; công tác 

phối hợp lực lượng, phân định 

cơ quan chịu trách nhiệm chính 

và cơ quan phối hợp trên từng 

địa bàn, tuyến trọng điểm; 

(g) Thường xuyên tuyên 

truyền phổ biến pháp luật; công 

khai kết quả điều tra, xử lý trên 

các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

Ngoài các nhiệm vụ chung, 

Kế hoạch cũng phân công các 

nhiệm vụ cụ thể cho các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố. Theo đó, trên cơ sở 

các nhiệm vụ được giao, căn cứ 

chức năng nhiệm vụ của đơn vị 

mình, xây dựng Kế hoạch chi 

tiết và tổ chức triển khai thực 

hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả./. 
 

 

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Trung Hiếu

gày 23/10/2015, Văn 

phòng Chính phủ và 

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 

liên tịch số 01/2015/TTLT-

VPCP-BNV hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

N 
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cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 Theo đó, Văn phòng 

UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là cấp tỉnh) là cơ quan 

thuộc UBND cấp tỉnh, có chức 

năng tham mưu, giúp UBND 

cấp tỉnh về: Chương trình, kế 

hoạch công tác; tổ chức, quản 

lý và công bố các thông tin 

chính thức về hoạt động của 

UBND, Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin 

điện tử, kết nối hệ thống thông 

tin hành chính điện tử chỉ đạo, 

điều hành của UBND, Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh; quản lý công 

báo và phục vụ các hoạt động 

của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh (bao gồm cả 

các Phó Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn theo thẩm quyền; quản lý 

văn thư - lưu trữ và công tác 

quản trị nội bộ của Văn 

phòng. Văn phòng UBND cấp 

tỉnh có tư cách pháp nhân, con 

dấu và tài khoản riêng. 

Biên chế công chức, số 

lượng người làm việc tại đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Văn 

phòng UBND cấp tỉnh được 

giao trên cơ sở vị trí việc làm, 

gắn với chức năng, nhiệm vụ, 

khối lượng công việc và nằm 

trong tổng biên chế công chức, 

biên chế sự nghiệp của tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương do cấp có thẩm quyền 

giao. 

Về cơ cấu tổ chức, UBND 

cấp tỉnh có 08 đơn vị hành 

chính trực thuộc bao 

gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng 

Kinh tế; Phòng Khoa giáo - 

Văn xã; Phòng Nội chính; 

Phòng Hành chính - Tổ 

chức; Phòng Quản trị - Tài 

vụ; Ban Tiếp công dân 

tỉnh; Phòng đặc thù. 

Đối với địa phương không 

đủ tiêu chí thành lập Sở Ngoại 

vụ thì thành lập Phòng Ngoại 

vụ thuộc Văn phòng UBND 

cấp tỉnh. Đối với địa phương có 

đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống, chưa đủ tiêu chí thành lập 

Ban Dân tộc thì thành lập 

Phòng Dân tộc hoặc bố trí công 

chức chuyên trách làm công tác 

dân tộc thuộc Văn phòng 

UBND cấp tỉnh. Ngoài các 

Phòng nói trên, Văn phòng 

UBND cấp tỉnh được thành lập 

thêm không quá 02 Phòng; 

riêng Văn phòng UBND thành 

phố Hà Nội và Văn phòng 

UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh được thành lập thêm 

không quá 03 Phòng. 
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Ngoài ra, UBND cấp tỉnh 

có đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc như Nhà khách và 

Đơn vị sự nghiệp khác do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh quyết định 

thành lập theo quy định của 

pháp luật. 

Thông tư liên tịch này có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/12/2015, thay thế Thông tư 

liên tịch số 02/2011/TTLT-

VPCP-BNV ngày 28/01/2011 

của Văn phòng Chính phủ và 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các quy 

định trước đây trái với Thông 

tư liên tịch này./. 

 

Quy định về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến 

Quỳnh Nhi 

gày 14/10/2015, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg về một số 

chế độ, chính sách đối với dân 

công hỏa tuyến tham gia kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ, 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 

làm nhiệm vụ quốc tế. 

Theo đó, đối tượng áp 

dụng là dân công hỏa tuyến 

tham gia kháng chiến chống 

Pháp, chống Mỹ, chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 

vụ quốc tế. 

Cũng theo Quyết định này 

thì điều kiện được hưởng 

là người được Ủy ban hành 

chính hoặc UBND cấp xã trở 

lên hoặc cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền huy động, quản lý 

tập trung, được giao làm nhiệm 

vụ phục vụ chiến đấu cho các 

đơn vị Quân đội hoặc phục vụ 

các chiến trường, trong thời 

gian và địa bàn như sau: Dân 

công hỏa tuyến tham gia kháng 

chiến chống Pháp từ tháng 

9/1945 đến ngày 20/7/1954, 

tham gia kháng chiến chống 

Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 đến 

ngày 30/4/1975. Địa bàn thực 

hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả 

nước và ở Lào, 

Campuchia; Dân công hỏa 

tuyến tham gia chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc ở biên giới Tây 

Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 

07/01/1979, ở biên giới phía 

Bắc từ tháng 02/1979 đến tháng 

12/1988, làm nhiệm vụ quốc tế 

ở Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 

31/12/1988, ở Campuchia từ 

tháng 01/1979 đến ngày 

31/8/1989. Địa bàn thực hiện 

N 
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nhiệm vụ trong chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc là các huyện biên 

giới, các huyện tiếp giáp với 

huyện biên giới có yêu cầu 

phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ 

chiến đấu. 

Quyết định cũng quy định 

về chế độ, chính sách được 

hưởng đối với các đối tượng 

như sau: 

 Chế độ trợ cấp một 

lần: Dưới 01 năm, mức trợ cấp 

bằng 2.000.000 đồng; Đủ 01 

năm đến dưới 02 năm, mức trợ 

cấp bằng 2.700.000 đồng; Từ 

đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp 

bằng 3.500.000 đồng. Người đã 

từ trần, một trong những thân 

nhân sau đây của người từ trần 

được hưởng chế độ trợ cấp một 

lần theo mức thống nhất tương 

ứng nêu trên: Vợ hoặc chồng; 

bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi 

hoặc người nuôi dưỡng hợp 

pháp. 

 Chế độ bảo hiểm y 

tế: Người chưa được hưởng chế 

độ bảo hiểm y tế thì được 

hưởng chế độ bảo hiểm y tế 

theo quy định Luật Bảo hiểm y 

tế. 

 Chế độ trợ cấp mai táng 

phí: Khi từ trần, người lo mai 

táng được hưởng trợ cấp mai 

táng phí theo mức quy định của 

pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/12/2015. 

Các chế độ, chính sách quy 

định tại Quyết định này được 

thực hiện từ ngày 01/01/2016./. 

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Nhà ở 

Trung Hiếu 

gày 20/10/2015, 

Chính phủ ban hành 

Nghị định số 99/2015/NĐ-

CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Nhà ở. Nghị 

định này quy định cụ thể các 

nội dung liên quan đến sở 

hữu nhà ở, phát triển nhà ở; 

quản lý, sử dụng nhà ở... 

Theo đó, Nghị định quy định: 

- Về Giấy tờ chứng minh đối 

tượng được sở hữu nhà ở: 

Đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân trong nước khi làm thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất thì 

phải có giấy tờ xác định nhân 

thân đối tượng theo quy định về 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 06/2015 

 
19 

cấp Giấy chứng nhận của 

pháp luật đất đai. 

Đối với người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài thì phải 

có giấy tờ theo quy định cụ 

thể như trường hợp hộ chiếu 

Việt Nam thì phải còn giá trị 

và có đóng dấu kiểm chứng 

nhập cảnh của cơ quan quản 

lý xuất, nhập cảnh Việt Nam 

vào hộ chiếu; trường hợp 

mang hộ chiếu nước ngoài thì 

phải còn giá trị, có đóng dấu 

kiểm chứng nhập cảnh của cơ 

quan quản lý xuất, nhập cảnh 

Việt Nam vào hộ chiếu và 

kèm theo giấy tờ chứng minh 

còn quốc tịch Việt Nam hoặc 

giấy tờ xác nhận là người gốc 

Việt Nam do Sở Tư pháp các 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài, cơ 

quan quản lý về người Việt 

Nam ở nước ngoài cấp hoặc 

giấy tờ khác theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

Đối với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thì phải có giấy 

tờ chứng minh đối tượng theo 

quy định tại Điều 74 của 

Nghị định này; trường hợp cá 

nhân nước ngoài có giấy tờ 

xác nhận là gốc Việt Nam thì 

chỉ được quyền lựa chọn một 

đối tượng áp dụng là người 

Việt Nam định cư ở nước 

ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để 

xác định quyền sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam. 

- Về thủ tục cưỡng chế bàn 

giao kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung của nhà chung cư: 

Trường hợp chủ đầu tư 

không bàn giao kinh phí bảo trì 

hoặc bàn giao không đầy đủ, 

không đúng hạn theo quy định thì 

Ban quản trị có văn bản đề nghị 

UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung 

cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao 

kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung của nhà chung cư. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày nhận được văn bản của 

Ban quản trị, UBND cấp tỉnh có 

trách nhiệm xem xét, kiểm tra; 

nếu các bên đã quyết toán số liệu 

kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư 

vẫn chưa bàn giao kinh phí bảo trì 

thì UBND cấp tỉnh phải có văn 

bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao 

kinh phí cho Ban quản trị. Trong 

thời hạn không quá 7 ngày, kể từ 

ngày nhận được văn bản của 

UBND cấp tỉnh, chủ đầu tư phải 

bàn giao kinh phí bảo trì này. 

Trường hợp các bên vẫn chưa lập 

biên bản quyết toán số liệu kinh 

phí bảo trì thì các bên phải thống 

nhất quyết toán số liệu và bàn 

giao kinh phí bảo trì cho Ban 

quản trị trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày nhận được văn bản của 
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UBND cấp tỉnh. 

Việc bàn giao kinh phí 

bảo trì phần sở hữu chung 

nhà chung cư phải lập thành 

biên bản có xác nhận của chủ 

đầu tư và đại diện Ban quản 

trị; sau khi bàn giao kinh phí 

này, chủ đầu tư phải có văn 

bản thông báo cho UBND 

cấp tỉnh biết. 

Trường hợp quá thời hạn 

quy định nêu trên mà chủ đầu 

tư vẫn không thực hiện bàn 

giao kinh phí thì UBND cấp 

tỉnh có trách nhiệm ban hành 

quyết định cưỡng chế thu hồi 

kinh phí bảo trì để bàn giao cho 

Ban quản trị và gửi quyết định 

này cho chủ đầu tư, Ban quản trị 

và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu 

tư mở tài khoản; trong quyết định 

cưỡng chế, UBND cấp tỉnh phải 

ghi rõ số kinh phí chủ đầu tư phải 

bàn giao sau khi trừ kinh phí mà 

chủ đầu tư phải sử dụng để bảo trì 

phần sở hữu chung (nếu có), thời 

hạn bàn giao, biện pháp cưỡng 

chế và trách nhiệm của các bên 

liên quan để thực hiện quyết định 

này. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 10/12/2015./. 

Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên 

học cao đẳng, trung cấp 

Lệ Quỳnh 

gày 20/10/2015, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg quy định về 

chính sách nội trú đối với học 

sinh, sinh viên học cao đẳng, 

trung cấp được hưởng học bổng 

chính sách, các khoản hỗ trợ 

mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ 

trong dịp tết Nguyên đán và hỗ 

trợ đi lại.  

Theo đó, các đối tượng bao 

gồm: Người dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

người khuyết tật; người tốt 

nghiệp trường phổ thông dân 

tộc nội trú; người dân tộc Kinh 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hoặc là người khuyết tật có hộ 

khẩu thường trú tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, vùng dân tộc 

thiểu số, biên giới, hải đảo thì 

được hưởng chính sách nội trú 

khi tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trình độ 

trung cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

Quyết định quy định cấp 

học bổng chính sách 100% mức 

tiền lương cơ sở/tháng đối với 

học sinh, sinh viên người dân 

N 
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tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, 

cận nghèo, người khuyết tật; 

80% mức tiền lương cơ 

sở/tháng đối với học sinh, sinh 

viên tốt nghiệp trường phổ 

thông dân tộc nội trú, học 

sinh, sinh viên người dân tộc 

Kinh là người khuyết tật có hộ 

khẩu thường trú tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, vùng dân tộc 

thiểu số, biên giới, hải đảo; 

60% mức tiền lương cơ 

sở/tháng đối với học sinh, sinh 

viên người dân tộc Kinh thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo có hộ 

khẩu thường trú tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, vùng dân tộc 

thiểu số, biên giới, hải đảo. 

Bên cạnh đó, các đối 

tượng cũng sẽ được hỗ trợ 

một lần số tiền 1 triệu 

đồng/khóa đào tạo để mua đồ 

dùng cá nhân như: chăn cá 

nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá 

nhân, chiếu cá nhân, áo đi 

mưa và quần áo bảo hộ lao 

động theo nghề đào tạo; Hỗ 

trợ 150.000 đồng đối với học 

sinh, sinh viên ở lại trường 

không về nhà trong dịp Tết 

Nguyên đán; Mỗi học sinh, 

sinh viên được hỗ trợ một 

năm một lần tiền đi lại từ nơi 

học về gia đình và ngược lại: 

Mức 300 ngàn/năm đối với 

học sinh, sinh viên ở các vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, 200 

ngàn/năm đối với các đối 

tượng còn lại. 

Quyết định cũng quy định 

mỗi học sinh, sinh viên chỉ 

được hỗ trợ 1 lần khi tham gia 

chương trình đào tạo trình độ 

cao đẳng hoặc trung cấp theo 

chính sách này; nếu được 

hưởng nhiều chính sách cùng 

lúc thì chỉ được hưởng chính 

sách cao nhất hoặc đồng thời 

ở nhiều cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp thì chỉ được hưởng 

chính sách ở một cơ sở; chính 

sách được cấp theo thời gian 

thực học; các chính sách này 

cũng sẽ được điều chỉnh cho 

phù hợp với biến động của giá 

cả sinh hoạt. Học sinh, sinh 

viên không được hưởng chính 

sách nếu: bị buộc thôi học; 

trong thời gian bị đình chỉ học 

tập; trong thời gian bị tam 

giam, tạm giữ… 

Quyết định này có hiệu 

lực kể từ ngày 01/01/2016./. 

 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo 
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trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 

Quỳnh Nhi

gày 28/9/2015, Chính 

phủ ban hành Quyết 

định số 46/2015/QĐ-TTg quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng. 

Quyết định quy định về 

chính sách hỗ trợ đào tạo trình 

độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng, gồm: Mức hỗ trợ chi phí 

đào tạo; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền 

đi lại và tổ chức thực hiện 

chính sách hỗ trợ đào tạo trình 

độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng. 

Đối tượng áp dụng: Người 

học là phụ nữ, lao động nông 

thôn, người khuyết tật tham gia 

học các chương trình đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng, trong đó ưu tiên người 

khuyết tật và các đối tượng là 

người thuộc diện được hưởng 

chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng, người dân 

tộc thiểu số, người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, người 

thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất 

nông nghiệp, đất kinh doanh, 

lao động nữ bị mất việc làm, 

ngư dân; các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

Quyết định có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2016./. 

 

Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 

P.T 

ừ ngày 16/12/2015, 

Nghị quyết số 

03/2015/NQ-HĐTP ngày 

28/10/2015 về quy trình lựa 

chọn, công bố và áp dụng án lệ 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao có hiệu lực 

thi hành. 

Theo đó, án lệ được lựa 

chọn phải đáp ứng được các 

tiêu chí sau đây: Chứa đựng lập 

luận để làm rõ quy định của 

pháp luật còn có cách hiểu khác 

nhau; phân tích, giải thích các 

vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ 

ra nguyên tắc, đường lối xử lý, 

quy phạm pháp luật cần áp 

dụng trong một vụ việc cụ thể; 

Có tính chuẩn mực; Có giá trị 

hướng dẫn áp dụng thống nhất 

pháp luật trong xét xử, bảo đảm 

những vụ việc có tình tiết, sự 

kiện pháp lý như nhau thì phải 

được giải quyết như nhau. 

Ngoài ra, Nghị quyết số 

03/2015/NQ-HĐTP cũng 

N 

T 
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hướng dẫn một số nội dung có 

liên quan đến quy trình lựa 

chọn, công bố và áp dụng án lệ 

như rà soát, phát hiện bản án, 

quyết định để đề xuất phát triển 

thành án lệ; lấy ý kiến đối với 

bản án, quyết định được đề xuất 

lựa chọn, phát triển thành án lệ; 

thông qua án lệ; công bố án lệ; 

nguyên tắc áp dụng án lệ trong 

xét xử; hủy bỏ, thay thế án 

lệ.../. 
 

Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ 

Kim Ngân 

gày 27/10/2015, Bộ Y 

tế vừa ban hành 

Thông tư số 34/2015/TT-

BYT sửa đổi, bổ sung Điều 2 

Thông tư số 17/2012/TT-

BYT ngày 24/10/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định cấp và 

sử dụng Giấy chứng sinh. 

Theo đó, trước khi trẻ sơ 

sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh theo quy định có 

trách nhiệm ghi đầy đủ các nội 

dung theo mẫu Giấy chứng 

sinh. Cha, mẹ hoặc người thân 

thích của trẻ có trách nhiệm 

đọc, kiểm tra lại thông tin trước 

khi ký. Giấy chứng sinh được 

làm thành 02 bản có giá trị 

pháp lý như nhau, 01 bản giao 

cho bố, mẹ hoặc người thân 

thích của trẻ để làm thủ tục 

khai sinh và 01 bản lưu tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

sinh đối với trường hợp trẻ sinh 

ra do thực hiện kỹ thuật mang 

thai hộ thì bên vợ chồng nhờ 

mang thai hộ hoặc bên mang 

thai hộ phải nộp Bản xác nhận 

về việc sinh con bằng kỹ thuật 

mang thai hộ và bản sao có 

chứng thực hoặc bản chụp có 

kèm theo bản chính để đối 

chiếu Bản thỏa thuận về mang 

thai hộ vì mục đích nhân đạo 

giữa vợ chồng nhờ mang thai 

hộ và bên mang thai hộ gửi cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh nơi 

trẻ sinh ra. 

Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ 

thuật mang thai hộ sẽ được cấp 

Giấy chứng sinh theo mẫu quy 

định. Giấy chứng sinh này là 

văn bản chứng minh việc mang 

thai hộ khi làm thủ tục đăng ký 

khai sinh. 

Thông tư này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

14/12/2015./.

Quy định mới về đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện 

N 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34%2f2015%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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N.Q 

gày 22/10/2015, Bộ 

trưởng Bộ Công an ký 

ban hành Thông tư số 

54/2015/TT-BCA bổ sung Điều 

25a vào Thông tư số 

15/2014/TT-BCA ngày 

04/4/2014 của Bộ Công an quy 

định về đăng ký xe. 

Theo đó, từ ngày 

06/12/2015 đến ngày 30/6/2016 

việc giải quyết đăng ký, cấp 

biển số xe đối với xe mô tô 

điện, xe máy điện thực hiện 

như sau: 

- Hồ sơ, thủ tục đăng ký 

xe, gồm: Giấy khai đăng ký xe 

mô tô điện, xe máy điện; Bản 

photocopy Sổ hộ khẩu (đối với 

trường hợp chủ xe là cá nhân); 

giấy giới thiệu của cơ quan, tổ 

chức (đối với trường hợp chủ 

xe là cơ quan, tổ chức); Xuất 

trình Chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ Căn cước công dân 

của người đến đăng ký xe; 

trường hợp chủ xe là cá nhân 

xuất trình thêm bản chính Sổ hộ 

khẩu để đối chiếu. 

- Cơ quan đăng ký xe có 

trách nhiệm kiểm tra hồ sơ 

đăng ký xe đúng theo quy định 

của pháp luật, kiểm tra thực tế 

xe; trong thời hạn 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan đăng ký xe giải 

quyết cấp giấy chứng nhận 

đăng ký xe cho chủ xe. Đối với 

xe không có số máy mà cơ 

quan đăng ký xe không đóng 

được số máy thì trong giấy 

chứng nhận đăng ký xe cấp cho 

chủ xe ghi "không có" vào mục 

"số máy". 

Thông tư này có hiệu lực 

từ ngày 06/12/2015./. 

 

Thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới 

Hải Hà

N 

Đ 
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ây là nội dung được quy định 

tại Quyết định số 52/2015/QĐ-

TTg ngày 20/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quản 

lý hoạt động thương mại biên 

giới với các nước có chung 

biên giới. 

Theo đó, thuế đối với hàng 

hóa mua bán, trao đổi của cư 

dân biên giới (cư dân biên giới 

là công dân Việt Nam và công 

dân nước có chung biên giới có 

hộ khẩu thường trú tại các khu 

vực biên giới; người có giấy 

phép của công an tỉnh biên giới 

cho cư trú ở khu vực biên giới) 

được quy định như sau: 

 - Chủ thể mua bán, trao 

đổi hàng hóa của cư dân biên 

giới được miễn thuế nhập khẩu 

và các loại thuế khác (nếu có) 

với giá trị không quá 2.000.000 

đồng/1 người/1 ngày/1 lượt và 

không quá 4 lượt/1 tháng đối 

với hàng hóa thuộc Danh mục 

hàng hóa mua bán, trao đổi của 

cư dân biên giới do Bộ Công 

thương ban hành. 

- Đối với phần giá trị hàng 

hóa vượt định mức phải chịu 

thuế theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/01/2016 

và thay thế Quyết định số 

254/2006/QĐ-TTg ngày 

07/11/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ, Quyết định số 

139/2009/QĐ-TTg ngày 

23/12/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ./. 

 

Quy định mới về đối tượng được miễn học phí 

P.T

Đ 
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ây là nội dung được quy định 

tại Nghị định số 86/2015/NĐ-

CP ngày 02/10/2015 của Chính 

phủ về cơ chế thu, quản lý học 

phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021. 

Cụ thể, 15 đối tượng được 

miễn học phí bao gồm: 

(1) Người có công với cách 

mạng và thân nhân của người 

có công với cách mạng theo 

Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng số 26/2005/PL-

UBTVQH11 ngày 29/6/2005, 

Pháp lệnh số 04/2012/PL-

UBTVQH13 ngày 16/7/2012 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng; 

(2) Trẻ em học mẫu giáo 

và học sinh, sinh viên (HS, SV) 

bị tàn tật, khuyết tật có khó 

khăn về kinh tế; 

(3) Trẻ em học mẫu giáo 

và HS dưới 16 tuổi không có 

nguồn nuôi dưỡng quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 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. Người từ 16 tuổi đến 22 

tuổi thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại Khoản 1 Điều 

5 Nghị định số 136/2013/NĐ-

CP mà đang học phổ thông, học 

nghề, trung học chuyên nghiệp, 

cao đẳng, đại học văn bằng thứ 

nhất; 

(4) Trẻ em học mẫu giáo 

và HS phổ thông có cha mẹ 

thuộc diện hộ nghèo theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ; 

(5) Trẻ em học mẫu giáo 

và HS phổ thông là con của hạ 

sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang 

phục vụ có thời hạn trong lực 

lượng vũ trang nhân dân; 

(6) HS, SV hệ cử tuyển (kể 

cả HS cử tuyển học nghề nội 

trú với thời gian đào tạo từ 3 

tháng trở lên); 

(7) HS trường phổ thông 

dân tộc nội trú, trường dự bị đại 

học, khoa dự bị đại học; 

(8) HS, SV học tại các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học là người dân 

tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và 

hộ cận nghèo theo quy định của 

Thủ tướng Chính phủ; 

(9) SV học chuyên ngành 

Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh; 

(10) HS, SV, học viên, 

nghiên cứu sinh các chuyên 

ngành: Lao, Phong, Tâm thần, 
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Giám định pháp y, Pháp y tâm 

thần và Giải phẫu bệnh; 

(11) HS, SV người dân tộc 

thiểu số rất ít người ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc đặc biệt khó khăn 

theo quy định của cơ quan có 

thẩm quyền; 

(12) SV cao đẳng, đại học, 

học viên cao học, nghiên cứu 

sinh học các chuyên ngành 

trong lĩnh vực năng lượng điện 

tử; 

(13) Người tốt nghiệp 

trung học cơ sở học tiếp lên 

trình độ trung cấp; 

(14) Người học các trình 

độ trung cấp, cao đẳng, đối với 

ngành, nghề khó tuyển sinh 

nhưng xã hội có nhu cầu theo 

danh mục do Thủ trưởng cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo 

dục nghề nghiệp ở Trung ương 

quy định; 

(15) Người học các ngành 

chuyên môn đặc thù đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh theo 

quy định của Luật Giáo dục 

nghề nghiệp. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/12/2015, 

thay thế các Nghị định số 

49/2010/NĐ-CP ngày 

14/5/2010 của Chính phủ, Nghị 

định số 74/2013/NĐ-CP ngày 

15/7/2013 của Chính phủ hết 

hiệu lực thi hành kể từ năm học 

2015 - 2016./. 

 

Quy định mới về mức thu lệ phí chứng thực 

Kim Ngân 

ừ ngày 30/11/2015, 

mức thu, chế độ thu, 

nộp và quản lý lệ phí chứng 

thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký, chứng thực 

hợp đồng, giao dịch thực hiện 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 158/2015/TTLT-BTC-

BTP ngày 12/10/2015 của Bộ 

Tài chính, Bộ Tư pháp. 

Cụ thể, mức thu lệ phí 

chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký, 

chứng thực hợp đồng, giao dịch 

như sau: (1) Chứng thực bản 

sao từ bản chính: 2.000 

đồng/trang, từ trang thứ 03 trở 

lên thu 1.000 đồng/trang, 

nhưng mức thu tối đa thu 

không quá 200.000 đồng/bản; 

(2) Chứng thực chữ ký: 10.000 

đồng/trường hợp (trường hợp 

được tính là một hoặc nhiều 

chữ ký trong một giấy tờ, văn 

T 
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bản); (3) Chứng thực hợp đồng, 

giao dịch: chứng thực hợp 

đồng, giao dịch: 30.000 

đồng/hợp đồng, giao dịch; 

chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao 

dịch: 20.000 đồng/hợp đồng, 

giao dịch; sửa lỗi sai sót trong 

hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực: 10.000 đồng/hợp 

đồng, giao dịch. 

Lệ phí chứng thực là khoản 

thu thuộc ngân sách nhà nước. 

Cơ quan thu lệ phí nộp 100% 

tổng số tiền lệ phí thu được vào 

ngân sách nhà nước theo 

chương, mục, tiểu mục của 

Mục lục ngân sách nhà nước 

hiện hành. Các khoản chi phí 

liên quan đến việc chứng thực 

được ngân sách nhà nước cấp 

theo dự toán được duyệt hàng 

năm. 

Thông tư liên tịch này thay 

thế Thông tư liên tịch 

số 92/2008/TTLT-BTC-

BTP ngày 17/10/2008 của Bộ 

Tài chính, Bộ Tư pháp; Thông 

tư liên tịch số 62/2013/TTLT-

BTC-BTP ngày 13/5/2013 của 

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp./. 

 

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Mùa mưa năm nay, 

do sơ xuất, sổ hộ khẩu của 

gia đình tôi đã bị hư hỏng. 

Đề nghị cho biết, hồ sơ đổi 

lại sổ hộ khẩu được pháp luật 

quy định như thế nào? (Ông 

Lương Văn T, huyện Sa 

Thầy) 

Trả lời có tính chất 

tham khảo: 

Điều 10 Thông tư số 

35/2014/TT-BCA ngày 

09/9/2014 của Bộ Công an 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Cư trú và 

Nghị định số 31/2014/NĐ-

CP ngày 18/4/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Cư trú 

quy định: Trường hợp sổ hộ khẩu 

bị hư hỏng thì được đổi, bị mất 

thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được 

đổi, cấp lại có số, nội dung như 

sổ hộ khẩu đã cấp trước đây. Hồ 

sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao 

gồm: 

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, 

nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ 

hộ khẩu tại thành phố, thị xã 

thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã 
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thuộc thành phố trực thuộc 

Trung ương phải có xác nhận 

của Công an xã, phường, thị 

trấn nơi thường trú vào phiếu 

báo thay đổi hộ khẩu, nhân 

khẩu; 

- Sổ hộ khẩu (đối với 

trường hợp đổi sổ hộ khẩu do 

bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu 

gia đình, giấy chứng nhận 

nhân khẩu tập thể (đối với 

trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ 

đổi sang mẫu số mới). 

Cơ quan đăng ký cư trú 

thu lại sổ hộ khẩu bị hư hỏng 

hoặc sổ hộ khẩu gia đình, 

giấy chứng nhận nhân khẩu 

tập thể và đóng dấu hủy để 

lưu hồ sơ hộ khẩu./. 

 


