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Vài suy nghĩ về phong trào xây dựng 

 gia đình văn hóa, làng văn hóa hiện nay 

Vĩnh Linh

rong thời gian qua, Cuộc 

vận động "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư" đã đạt được 

những thành tựu to lớn về nhiều 

mặt, trong đó việc xây dựng và 

công nhận gia đình văn hóa, 

làng văn hóa, khu phố văn 

hóa... đã ghi nhận những kết 

quả đáng khích lệ. Tỷ lệ gia 

đình, khu dân cư, thôn, làng... 

(gọi chung là gia đình văn hóa, 

làng văn hóa) được công nhận 

gia đình văn hóa, làng văn hóa 

ngày càng nhiều. Điều này đã 

góp phần rất lớn trong việc xây 

dựng nếp sống văn hóa, đoàn 

kết cộng đồng dân cư, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội. Đồng thời, hạn chế và 

đẩy lùi được tệ nạn xã hội, góp 

phần xây dựng nông thôn ngày 

càng giàu đẹp, văn minh. Tuy 

nhiên, việc xây dựng gia đình 

văn hóa, làng văn hóa ở một số 

nơi còn nhiều hạn chế, bất cập 

như: còn mang nặng tính hình 

thức, chất lượng chưa cao, việc 

bình chọn, xét đề nghị còn 

thiếu công khai, khách quan... 

Để thực hiện tốt phong trào 

xây dựng gia đình văn hóa, 

làng văn hóa theo chúng tôi cần 

khắc phục những hạn chế, tồn 

tại sau đây: 

Thứ nhất, khắc phục tình 

trạng hình thức, chạy theo số 

lượng. Đó là nhiều gia đình văn 

hóa, làng văn hóa chưa đủ điều 

kiện nhưng đã lỡ "quy hoạch", 

"kế hoạch" từ trước nên vẫn 

được xếp loại, công nhận nên 

chất lượng gia đình văn hóa, 

làng văn hóa còn nhiều hạn 

chế. 

Thứ hai, việc phối hợp giữa 

các cơ quan chức năng là Mặt 

trận Tổ quốc và ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trong 

việc xét công nhận, đôi khi còn 

thiếu công khai, minh bạch, 

chặt chẽ. Đặc biệt nghiêm trọng 

hơn có nơi chưa thực hiện đúng 

quy trình đã đề ra. Ví dụ: Theo 

Quy chế công nhận gia đình 

văn hóa, làng văn hóa (Quyết 

định số 01/2004/QĐ-BVHTT 

và Thông tri số 04 của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam) thì: Làng 

văn hóa được công nhận phải là 

những khu dân cư đạt danh 

hiệu khu dân cư tiên tiến xuất 

sắc 2 năm liền do Mặt trận Tổ 

quốc xây dựng thì mới được xét 

công nhận làng văn hóa, nhưng 

nhiều nơi vẫn chưa tuân theo 

T 
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quy trình này. Từ đó, dẫn đến 

việc nhiều trường hợp gia đình 

văn hóa, làng văn hóa được 

công nhận nhưng chưa xứng 

với các làng chưa được công 

nhận. 

Thứ ba, khắc phục tình trạng 

"đầu voi, đuôi chuột" đang còn 

diễn ra như hiện nay. Đó là việc 

phát động xây dựng và tiếp đó 

là tổ chức đón nhận Bằng 

chứng nhận làng văn hóa rầm 

rộ, còn sau đó thì bỏ ngỏ, 

không tiếp tục duy trì phong 

trào văn hóa của làng, thôn nữa. 

Đặc biệt, việc tước danh hiệu 

làng văn hóa chưa được thực 

hiện nghiêm túc, đến nay rất ít 

địa phương thu hồi, tước Bằng 

chứng nhận làng văn hóa.   

Thứ tư, cần gắn việc xây 

dựng gia đình văn hóa, làng 

văn hóa với phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư"; quy 

định rõ ràng trách nhiệm của 

từng ngành, từng cấp; các Ban 

chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Bên 

cạnh đó, các ngành chức năng 

cần tạo ra phong trào thi đua 

thường xuyên, liên tục giữa các 

thôn, làng trong gia đình văn 

hóa, làng văn hóa. Trên cơ sở 

đó, có cơ chế khen thưởng, 

tuyên dương hợp lý những gia 

đình văn hóa, làng văn hóa có 

phong trào mạnh... 

Theo chúng tôi, muốn duy 

trì và phát huy sâu rộng phong 

trào xây dựng gia đình văn hóa, 

làng văn hóa cần khắc phục 

triệt để những bất cập, hạn chế 

nêu trên nhằm tiến tới xây dựng 

thôn, làng trên cả nước ngày 

càng ấm no, văn hóa, văn minh 

hơn nữa./. 
 

Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường 

Đỗ Văn Nhân 

hổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL) có vị trí 

và vai trò hết sức quan trọng 

trong đời sống xã hội, nó trực 

tiếp góp phần củng cố các 

chuẩn mực đạo đức, xây dựng 

niềm tin, ý thức tôn trọng và 

chấp hành pháp luật của mọi 

công dân. Đặc biệt, đối với 

nhóm đối tượng thanh thiếu 

niên đang học trong nhà trường 

là giai đoạn quan trọng nhất để 

chuẩn bị trở thành một công 

dân trưởng thành, thì việc trang 

bị vốn kiến thức pháp luật cho 

các em học sinh luôn là trách 

nhiệm của nhà trường và xã 

hội.   

Luật PBGDPL đã xác định 

rõ việc giáo dục pháp luật trong 

các cơ sở giáo dục của hệ thống 

giáo dục quốc dân là một hoạt 

P 
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động mang tính đặc thù. Khoản 

1 Điều 23 Luật PBGDPL quy 

định: "Nội dung giáo dục pháp 

luật trong các cơ sở giáo dục 

của hệ thống giáo dục quốc 

dân được xây dựng phù hợp với 

từng cấp học và trình độ đào 

tạo, phù hợp với mục tiêu giáo 

dục, ngành nghề đào tạo, bảo 

đảm tính thống nhất, đồng bộ, 

phổ thông, cơ bản, thiết thực và 

có hệ thống". Đối với cấp học 

trung học cơ sở và trung học 

phổ thông, Điểm b, Khoản 2 

Điều 23 Luật PBGDPL quy 

định: "Nội dung giáo dục pháp 

luật trong chương trình giáo 

dục trung học cơ sở, trung học 

phổ thông trang bị kiến thức 

ban đầu về quyền, nghĩa vụ của 

công dân, rèn luyện thói quen, 

ý thức tôn trọng và chấp hành 

pháp luật". 

Trong thời gian tới, để nâng 

cao hơn nữa hiệu quả PBGDPL 

trong nhà trường, cần đẩy mạnh 

sự phối hợp tích cực, đồng bộ 

giữa ngành Giáo dục và Đào 

tạo, ngành Tư pháp và các 

ngành liên quan. Trong đó, 

ngành giáo dục cần thực hiện 

được việc biên soạn tài liệu 

PBGDPL cho học sinh trung 

học cơ sở và trung học phổ 

thông, trong đó tích hợp được 

nhiều nội dung pháp luật cụ thể 

có liên quan đến nhu cầu tìm 

hiểu pháp luật của các em. Đây 

là việc làm có ý nghĩa hết sức 

thiết thực và tin chắc sẽ góp 

phần nâng cao hiệu quả của 

công tác PBGDPL trong nhà 

trường trong thời gian đến. 

Đồng thời, phải thường xuyên 

cập nhật và so sánh, đối chiếu 

giáo trình đang được sử dụng 

với các văn bản quy phạm pháp 

luật đã được cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế, để kịp thời điều chỉnh 

tài liệu cho phù hợp, tránh việc 

cung cấp kiến thức pháp luật 

hết hiệu lực cho học sinh. Nhà 

trường cần phải đổi mới 

phương pháp giảng dạy bộ môn 

giáo dục công dân, làm sinh 

động thêm cho bài giảng của 

mình bằng cách nêu vụ việc, 

tình huống pháp lý có tính thời 

sự, liên quan đến nội dung bài 

giảng để học sinh tham gia bình 

luận và đưa ra quan điểm riêng 

của mình. Qua cách làm này có 

thể phát huy tính tích cực tìm 

hiểu pháp luật cho học sinh, 

đồng thời, làm giảm bớt tính 

khô khan trong khi tiếp nhận 

các quy định pháp luật. Mặt 

khác, việc tăng cường trang bị 

cho các em kỹ năng tự tìm hiểu, 

tra cứu pháp luật là cách có thể 

giúp các em tự xây dựng nhận 

thức cũng như hoàn thiện vốn 

hiểu biết pháp luật của bản 

thân, bởi thời gian tiếp nhận 
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thông qua sự truyền đạt của 

giáo viên thường chưa đủ. 

Ngoài ra, chúng ta cần phát huy 

nhân rộng một số hình thức 

PBGDPL cho học sinh đang 

thực hiện có hiệu quả, như lồng 

ghép tuyên truyền pháp luật 

trong các buổi chào cờ đầu 

tuần; thảo luận một tình huống 

pháp luật cụ thể trong giờ sinh 

hoạt lớp; tổ chức thi tìm hiểu 

pháp luật trên mạng Internet; 

thông qua các cuộc thi…/. 

 

Sở Tư pháp tăng cường phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 

Hoa Huệ

ộ luật Dân sự số 

91/2015/QH13 (gọi tắt 

là BLDS 2015) được Quốc hội 

khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông 

qua ngày 24/11/2015 gồm 689 

điều được bố cục thành 06 phần 

với 27 chương, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/01/2017. 

Đây là đạo luật lớn, có vị trí 

đặc biệt quan trọng chi phối tới 

nhiều đạo luật khác trong hệ 

thống pháp luật nước ta, tác 

động đến mọi mặt của đời sống 

xã hội, đời sống nhân dân, là 

luật chung, luật nền cho các 

luật khác trong hệ thống pháp 

luật điều chỉnh các quan hệ 

hình thành trên cơ sở bình 

đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài 

sản và tự chịu trách nhiệm. 

So với Bộ luật Dân sự năm 

2005, BLDS 2015 quy định 

nhiều vấn đề mới, có tính đột 

phá, có vai trò rất quan trọng 

nhằm thể chế hóa các Nghị 

quyết của Đảng, cụ thể hóa 

Hiến pháp năm 2013 trong việc 

công nhận, tôn trọng, bảo vệ và 

bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân trong lĩnh vực 

dân sự, thực hiện chiến lược 

cải cách tư pháp; xây dựng và 

hoàn thiện pháp luật về dân sự, 

kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế. Theo đó, BLDS 

2015 quy định về những 

nguyên tắc cơ bản của pháp 

luật dân sự, địa vị pháp lý, 

chuẩn mực pháp lý về cách ứng 

xử của cá nhân, pháp nhân; 

quyền, nghĩa vụ về nhân thân 

và tài sản của cá nhân, pháp 

nhân trong các quan hệ dân sự, 

hôn nhân và gia đình, kinh 

doanh, thương mại, lao động và 

các quan hệ khác. 

Với trách nhiệm của cơ quan 

chuyên môn, Sở Tư pháp đã 

tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 866/KH-

UBND ngày 29/4/2016 về triển 

khai thi hành BLDS 2015 trên 

B 
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địa bàn tỉnh. Theo đó, để đưa 

những quy định của BLDS 

2015 thực sự đi vào cuộc sống, 

Kế hoạch nhấn mạnh công tác 

thông tin, phổ biến về BLDS 

2015 phải thường xuyên, liên 

tục với nhiều hình thức phong 

phú, phù hợp và sự vào cuộc 

tích cực của các cấp, các ngành 

trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh, thời gian qua, Sở 

Tư pháp đã tích cực triển khai 

thực hiện một số giải pháp 

nhằm đưa BLDS 2015 đi vào 

cuộc sống và đạt được một số 

kết quả cụ thể:  

Thứ nhất, triệu tập đội ngũ 

công chức làm công tác pháp 

chế, báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh tham dự Hội nghị trực 

tuyến tập huấn chuyên sâu về 

BLDS 2015 do Bộ Tư pháp tổ 

chức nhằm trang bị những kiến 

thức cơ bản, những điểm mới 

quan trọng của BLDS 2015 để 

vận dụng vào thực tế công tác, 

tiếp tục thực hiện thông tin sâu 

rộng BLDS 2015 trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và nhân 

dân trên địa bàn mình bằng 

nhiều hình thức phù hợp, thiết 

thực, hiệu quả. 

Thứ hai, tăng cường biên 

soạn, hỗ trợ, cấp phát, cập nhật 

tài liệu về BLDS 2015 cho các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, cá 

nhân, bao gồm: 7.000 tờ gấp 

phổ biến pháp luật; giới thiệu 

và đăng tải một số nội dung cơ 

bản của BLDS 2015 thông qua 

Chuyên trang "Pháp luật và 

Đời sống" của Báo Kon Tum, 

Trang Thông tin điện tử của Sở. 

Thứ ba, đẩy mạnh tổ chức 

đợt cao điểm phổ biến, giáo dục 

pháp luật liên quan trực tiếp 

đến tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức; quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân, 

trọng tâm là BLDS 2015 trong 

việc tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 2329/KH-

UBND ngày 26/9/2016 về tổ 

chức hưởng ứng Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2016 trên 

địa bàn tỉnh. Theo đó, gần 100 

bộ tài liệu Ngày Pháp luật năm 

2016 (Chuyên đề: BLDS 2015) 

đã được Sở Tư pháp biên soạn 

và phát hành đảm bảo chất 

lượng để các ngành, địa 

phương tham khảo, sử dụng 

làm tài liệu phổ biến. 

Từ những kết quả trên đây, 

một lần nữa khẳng định, việc 

triển khai thi hành BLDS 2015 

nói chung; thông tin, phổ biến 

về BLDS 2015 nói riêng là rất 

cần thiết và quan trọng nhằm 

đưa BLDS 2015 đi vào cuộc 

sống, phát huy giá trị thực tiễn, 

nhất là những điểm mới, tiến 
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bộ. Qua đó góp phần nâng cao 

nhận thức của mọi tầng lớp 

nhân dân về nội dung và ý 

nghĩa của BLDS 2015, từ đó 

nâng cao ý thức tôn trọng và 

chấp hành pháp luật, tổ chức tốt 

việc thực thi pháp luật./. 

 

Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới 

Kim Ngân 

ể nâng cao hơn nữa 

công tác thi đua, khen 

thưởng (TĐKT) trong tình hình 

mới, ngày 20/10/2016, UBND 

tỉnh ban hành Công văn số 

2580/UBND-TH về việc tăng 

cường công tác TĐKT trong 

tình hình mới. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt các 

nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường phổ biến về 

TĐKT và các phong trào thi 

đua yêu nước: Mở chuyên 

trang, chuyên mục về công tác 

TĐKT trên Báo Kon Tum, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

Trang thông tin điện tử của sở, 

ban ngành, đoàn thể và UBND 

các huyện, thành phố; tăng thời 

lượng và số lượng tin, bài phổ 

biến các quy định, hướng dẫn 

về TĐKT, giới thiệu các phong 

trào thi đua yêu nước, các điển 

hình tiên tiến. Ban TĐKT tỉnh 

tham mưu UBND tỉnh kế hoạch 

phổ biến pháp luật về TĐKT 

đến cán bộ, đảng viên và nhân 

dân; tăng cường tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ TĐKT 

cho các cơ quan, đơn vị. 

2. Đối với công tác TĐKT: 

Đổi mới nội dung, hình thức, 

phương pháp tổ chức các phong 

trào thi đua yêu nước theo 

hướng tập trung về cơ sở, bám 

sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm 

vụ trọng tâm để tổ chức phát 

động, tiêu chí thi đua phải cụ 

thể và mang tính định lượng; 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và 

chịu trách nhiệm về chất lượng, 

hiệu quả công tác TĐKT của 

đơn vị; thường xuyên đôn đốc, 

kiểm tra và tiến hành khảo sát, 

sơ kết, tổng kết, đánh giá tính 

hiệu quả thiết thực của các 

phong trào thi đua; phát hiện và 

nuôi dưỡng, nhân rộng các mô 

hình, điển hình tiên tiến; bình 

xét khen thưởng bảo đảm chính 

xác, công khai, công bằng, kịp 

thời. Rà soát, thống kê các 

phong trào thi đua, các mô hình 

đang triển khai tại các cơ quan, 

đơn vị; đánh giá ưu 

điểm, những hạn chế và đề xuất 

kiến nghị để tránh việc triển 

Đ 
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khai hình thức, không có tác 

dụng trên thực tế. 

3. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của Hội đồng TĐKT và 

thành viên Hội đồng TĐKT các 

cấp: Tăng cường tham mưu cho 

cấp ủy Đảng, chính quyền tổ 

chức triển khai phong trào thi 

đua và thực hiện chính sách 

pháp luật về TĐKT. Thành 

viên Hội đồng TĐKT các cấp 

tích cực thực hiện các chức 

năng, nhiệm vụ được giao theo 

Quyết định phân công nhiệm 

vụ của Hội đồng TĐKT cùng 

cấp./.

 

Xử lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký 

nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 02/11/2016, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2707/UBND-NNTN về việc 

xử lý Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đã ký nhưng chưa 

trao cho người sử dụng đất.  

Theo đó, UBND tỉnh yêu 

cầu UBND các huyện, thành 

phố tiếp tục kiểm tra, rà soát 

Giấy chứng nhận đã cấp theo 

Luật Đất đai (1988, 1993, 2003 

và 2013), các quy định liên 

quan và các dự án định canh, 

định cư công trình thủy điện… 

trên địa bàn các huyện, thành 

phố đến nay chưa trao cho 

người sử dụng để thu hồi xử lý 

theo quy định. 

Đồng thời, chỉ đạo Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất tiếp nhận lại Giấy chứng 

nhận đã chuyển cho UBND cấp 

xã nhưng chưa trao cho người 

sử dụng đất, lập danh sách theo 

xã, thôn, thông báo trên phương 

tiện thông tin đại chúng để 

người sử dụng đất đến 

nhận (trường hợp Giấy chứng 

nhận sai thông tin thửa đất, sai 

tên chủ sử dụng đất thì điều 

chỉnh bổ sung theo đúng tên, 

thông tin thửa đất để trao ngay 

cho người sử dụng đất); đối với 

các địa phương đang thực hiện 

dự án đo đạc lập bản đồ địa 

chính, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, không trao 

Giấy chứng nhận đã ký, đồng 

thời hủy bỏ số Giấy chứng 

nhận trên để cấp đổi Giấy 

chứng nhận theo dự án đo đạc 

địa chính trên địa bàn; phối hợp 

với các ngân hàng, hộ gia đình, 

cá nhân đang thế chấp Giấy 

chứng nhận tại ngân hàng (bàn 

giao tay 3) để các hộ gia đình, 

cá nhân nhận Giấy chứng nhận 

giao cho ngân hàng, đồng thời 

N 
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thu hồi Giấy chứng nhận cũ từ 

ngân hàng để lưu hồ sơ cấp đổi; 

kiểm tra, rà soát Giấy chứng 

nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá 

nhân bị mất, cháy, các dự án 

thủy điện đang lưu giữ, cấp 

theo dự án tái định canh, định 

cư của các dự án thủy điện để 

tham mưu UBND cấp huyện xử 

lý theo quy định; hướng dẫn 

người sử dụng đất thực hiện các 

thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất, 

lệ phí trước bạ theo quy định tại 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

để trao Giấy chứng nhận cho 

người sử dụng đất. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn Phòng Tài 

nguyên và Môi trường và Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất cấp huyện xử lý các vướng 

mắc trong quá trình cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

(ghi nợ tiền sử dụng đất; cấp 

đổi giấy chứng nhận; cấp theo 

dự án đo đạc, lập bản đồ địa 

chính, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và xây dựng 

cơ sở dữ liệu địa chính…), để 

người sử dụng đất sớm được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; chỉ đạo Văn phòng 

Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh 

khẩn trương thông báo và trao 

Giấy chứng nhận cho các tổ 

chức sử dụng đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận./. 

 

Triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng sau công bố hiện trạng rừng năm 2015 

P.T

gày 14/10/2016, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2497/UBND-NNTN về việc 

triển khai thực hiện trách nhiệm 

quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng sau công bố hiện trạng 

rừng năm 2015. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: Chỉ đạo Chi 

cục Kiểm lâm sử dụng kết quả 

kiểm kê rừng làm cơ sở để khởi 

tạo dữ liệu ban đầu và cập nhật 

diễn biến rừng hàng năm; trong 

quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh 

quy hoạch lại 03 loại rừng, phối 

hợp với UBND các huyện, 

thành phố, các chủ rừng rà soát 

quy hoạch sử dụng rừng và đất 

lâm nghiệp cho phù hợp với 

quy định và tình hình thực tế tại 

các địa phương. 

2. UBND các huyện, thành 

phố: Chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương trực thuộc tổ chức thực 

N 
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hiện nghiêm túc trách nhiệm 

quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng theo thẩm quyền; chỉ đạo 

Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng 

trên địa bàn sử dụng kết quả 

kiểm kê rừng để cập nhật diễn 

biến rừng và đất lâm nghiệp 

theo đúng hướng dẫn; căn cứ 

vào tình hình thực tế, đối chiếu 

với các quy hoạch để phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề xuất các khu 

vực, địa danh dự kiến điều 

chỉnh chức năng 03 loại rừng 

để phù hợp với quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế, xã hội 

của địa phương, các dự án quy 

hoạch ngành đã được phê duyệt 

cũng như định hướng phát triển 

của địa phương. Các địa 

phương có diện tích rừng tự 

nhiên giảm trong năm 2015, 

làm rõ nguyên nhân giảm, xem 

xét trách nhiệm chủ rừng, tổ 

chức, cá nhân có liên quan (nếu 

có). 

3. Các đơn vị chủ rừng: Có 

trách nhiệm quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng trên diện được 

giao, được thuê theo quy định; 

phối hợp tốt với chính quyền 

địa phương và các lực lượng 

chức năng thường xuyên kiểm 

tra việc thực hiện công tác quản 

lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng, khai thác rừng 

trái phép trên lâm phần được 

giao./. 

 

Tăng cường thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh 

Hải Hà

gày 14/10/2016, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 2484/UBND-NC về việc 

triển khai thực hiện Thông báo 

số 292/TB-VPCP ngày 

05/6/2016 của Văn phòng 

Chính phủ về triển khai Kết 

luận tại phiên họp thứ 5 của 

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 

"Đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định tư pháp 

(GĐTP)". Theo đó, UBND tỉnh 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền để cán bộ, 

công chức, viên chức nhận thức 

rõ về vị trí, vai trò của công tác 

GĐTP trong hoạt động tố tụng, 

trách nhiệm của cá nhân, đơn vị 

đối với tổ chức hoạt động 

GĐTP; tăng cường tổ chức bồi 

dưỡng kiến thức pháp lý và 

nghiệp vụ cho giám định viên, 

N 
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người tiến hành tố tụng thuộc 

thẩm quyền của đơn vị mình. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên 

quan có cơ chế, dự phòng 

nguồn kinh phí chi trả chi phí 

giám định, định giá tài sản, tiền 

bồi dưỡng giám định để bảo 

đảm đáp ứng kịp thời, không để 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động trưng cầu và thực hiện 

giám định, cản trở hoạt động tố 

tụng. 

3. Tổ chức giám định pháp y 

của Sở Y tế và Công an tỉnh 

tăng cường nhân lực, nhất là 

lĩnh vực pháp y tâm thần, chủ 

động chia sẻ thông tin và phối 

hợp chặt chẽ trong tổ chức thực 

hiện Đề án. 

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tập trung thời gian, 

nguồn lực hoàn thành việc đánh 

giá toàn diện kết quả đạt được 

và những vướng mắc, đề xuất 

với Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh các 

giải pháp cụ thể liên quan đến 

công tác GĐTP thuộc phạm vi 

quản lý. 

5. Các sở, ngành có liên 

quan và thành viên Ban Chỉ 

đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh: 

Tăng cường chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý thực hiện nghiêm túc 

các quy định và văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn có liên quan 

đến hoạt động GĐTP; báo cáo 

tình hình triển khai về Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo thực 

hiện Đề án cấp tỉnh theo dõi, 

tổng hợp./. 

 

Kế hoạch thực hiện Chương trình vận động và giám sát 

bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 

Kim Ngân 

hằm tổ chức vận động 

toàn xã hội, nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của cá nhân, hộ gia đình, tổ 

chức, doanh nghiệp và cộng 

đồng dân cư, tạo chuyển biến 

căn bản trong sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm, 

ngày 19/10/2016, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 

2557/KH-UBND về thực hiện 

Chương trình vận động và giám 

sát bảo đảm an toàn thực phẩm 

giai đoạn 2016 - 2020. 

Đối tượng của Kế hoạch là 

người sản xuất thực phẩm; 

người kinh doanh thực phẩm và 

người tiêu dùng thực phẩm.  

Theo Kế hoạch, nội dung 

tuyên truyền, vận động bao 

N 
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gồm: các tiêu chí an toàn thực 

phẩm; các điều kiện bảo đảm 

sản xuất, chế biến, kinh doanh, 

bảo quản, vận chuyển, tiêu 

dùng thực phẩm an toàn theo 

quy định của pháp luật phù hợp 

với từng đối tượng quản lý; 

quyền và nghĩa vụ của người 

tiêu dùng, người sản xuất, chế 

biến, kinh doanh trong việc bảo 

đảm an toàn thực phẩm; vận 

động, hướng dẫn các hợp tác 

xã, doanh nghiệp sản xuất nông 

nghiệp, chế biến thực phẩm; 

các hộ nông dân, cơ sở kinh 

doanh thực phẩm nhỏ và các 

gia đình, đoàn viên, hội viên 

của các tổ chức thành viên Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

đăng ký, cam kết sản xuất, kinh 

doanh, chế biến thực phẩm an 

toàn; tuyên truyền, giới thiệu 

các mô hình sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm an toàn. 

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng 

đề ra 02 nhóm giải pháp và nội 

dung thực hiện như sau: giám 

sát, thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật an toàn 

thực phẩm; tiếp nhận và xử lý 

thông tin phản ánh, kiến nghị, 

phát giác của nhân dân đối với 

hành vi vi phạm an toàn thực 

phẩm. 

Sở Y tế là đơn vị chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành 

và tổ chức xã hội liên quan 

hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả Kế 

hoạch này; đồng thời, tổng hợp, 

đánh giá và báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện./. 

 

Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hoa Huệ 

gày 06/10/2016, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 42/2016/QĐ-UBND về 

việc quy định thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể: 

- Đối tượng nộp tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa: Cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trong nước và tổ chức, cá 

nhân nước ngoài được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất để 

sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa 

nước phải nộp tiền để bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa. 

- Mức thu tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa được xác 

định theo công thức sau: Mức 

thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa = Tỷ lệ phần trăm x 

Diện tích x Giá của loại đất 

trồng lúa; trong đó, tỷ lệ phần 

trăm số thu tiền bảo vệ, phát 

N 
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triển đất trồng lúa được xác 

định theo địa bàn từng xã, 

phường, thị trấn thuộc khu vực 

I, II, III theo Quyết định của Ủy 

ban dân tộc, gồm: tỷ lệ thu địa 

bàn xã thuộc khu vực I là 70%, 

khu vực II là 60% và khu vực 

III là 50%, diện tích là phần 

diện tích đất chuyên trồng lúa 

nước chuyển sang đất phi nông 

nghiệp ghi cụ thể trong quyết 

định cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất chuyên trồng 

lúa nước sang đất phi nông 

nghiệp của cơ quan có thẩm 

quyền, giá của loại đất trồng 

lúa tính theo Bảng giá đất đang 

được áp dụng tại thời điểm 

chuyển mục đích sử dụng đất 

do UBND cấp tỉnh ban hành. 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân được nhà nước 

giao đất, cho thuê đất có trách 

nhiệm kê khai số tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa phải 

nộp, tương ứng với diện tích 

đất chuyên trồng lúa nước được 

nhà nước giao, cho thuê. 

Thời hạn để các cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân thực 

hiện nộp đủ khoản tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa vào 

ngân sách nhà nước chậm nhất 

sau 30 ngày kể từ ngày có 

quyết định giao đất, cho thuê 

đất của cơ quan có thẩm quyền. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

16/10/2016./. 

  

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

Quỳnh Nhi 

ây là nội dung được 

quy định tại Quyết định 

số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính (TTHC) qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó, các tổ chức, cá 

nhân khi thực hiện TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích, có 

thể lựa chọn một trong 03 hình 

thức: Gửi hồ sơ giải quyết 

TTHC; nhận kết quả giải quyết 

TTHC; gửi hồ sơ và nhận kết 

quả giải quyết TTHC. 

Việc chuyển phát hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính phải đảm 

bảo các yêu cầu: (1) Bảo đảm 

chất lượng dịch vụ (an toàn, ổn 

định, tin cậy, chính xác, thường 

xuyên, kịp thời) trong việc thực 

hiện chuyển phát hồ sơ, kết 

quả; (2) Tiết kiệm chi phí thực 

hiện TTHC của tổ chức, cá 

Đ 
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nhân; (3) Tạo thuận lợi cho tổ 

chức, cá nhân trong việc thực 

hiện TTHC; (4) Bảo đảm vai 

trò của doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu chính công ích 

trong việc chuyển phát hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết; sự phối 

hợp giữa doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích 

với tổ chức, cá nhân và cơ quan 

có thẩm quyền trong giải quyết 

TTHC; (5) Chịu sự hướng dẫn, 

kiểm tra về chất lượng dịch vụ 

chuyển phát của cơ quan nhà 

nước; được hưởng các cơ chế 

ưu tiên, ưu đãi theo quy định 

của pháp luật đối với loại hình 

dịch vụ bưu chính công ích. 

Tổ chức, cá nhân sử dụng 

dịch vụ thực hiện việc nộp phí, 

lệ phí giải quyết TTHC (nếu 

có) theo các phương thức: Trực 

tiếp nộp hoặc chuyển vào tài 

khoản phí, lệ phí của cơ quan 

có thẩm quyền; trực tiếp nộp 

hoặc chuyển vào tài khoản của 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

bưu chính công ích để chuyển 

cho cơ quan có thẩm quyền. 

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có 

thể lựa chọn việc nộp phí, lệ 

phí giải quyết TTHC bằng 

phương thức khác được cơ 

quan có thẩm quyền chấp nhận. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 16/12/2016./. 
 

 

Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 

N.Q

gày 31/10/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 2086/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội các 

dân tộc thiểu số rất ít người giai 

đoạn 2016 - 2025. Theo đó, Đề 

án được thực hiện trong 10 

năm, được chia làm 2 giai 

đoạn (giai đoạn 1, từ 2016 - 

2020 và giai đoạn 2 từ 2021 - 

2025) tại 194 thôn, bản sinh 

sống tập trung các dân tộc thiểu 

số rất ít người trên địa bàn 93 

xã thuộc 37 huyện của các tỉnh 

Cao Bằng, Lai Châu, Điện 

Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào 

Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 

và Kon Tum.  

Đề án sẽ xây dựng, hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng các thôn, 

bản phấn đấu theo định hướng 

tiêu chí nông thôn mới; hỗ trợ 

phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống đặc sắc, nâng cao 

đời sống tinh thần cho đồng 

bào; đào tạo, sử dụng cán bộ và 

xây dựng hệ thống chính trị cơ 

N 
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sở; thực hiện tốt các chính sách 

hỗ trợ hiện hành về giáo dục và 

y tế, trong đó ưu tiên cho các 

dân tộc rất ít người. 

Tất cả các giải pháp trên 

nhằm duy trì, phát triển và nâng 

cao vị thế của các dân tộc thiểu 

số rất ít người; xóa đói giảm 

nghèo, cải thiện và nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho 

đồng bào một cách bền vững 

nhằm giảm dần sự chênh lệch 

về khoảng cách phát triển với 

các dân tộc khác trong vùng; 

xây dựng cơ sở hạ tầng thiết 

yếu ở các thôn, bản nơi sinh 

sống tập trung của đồng bào 

dân tộc rất ít người; góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc. 

Đề án phấn đấu giảm tỷ lệ 

hộ nghèo 7% - 8%/năm (hộ 

nghèo được xác định theo 

Quyết định số 59/2015/QĐ-

TTg ngày 19/11/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban 

hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều được áp dụng cho giai 

đoạn 2016 - 2020); đến năm 

2025 mức sống bình quân của 

các dân tộc thiểu số rất ít người 

tương đương với các dân tộc 

khác trong vùng, dân tộc nào 

cũng có cán bộ tham gia trong 

hệ thống chính trị ở cơ sở; đến 

năm 2025 có 100% thôn, bản 

có hệ thống cầu, đường giao 

thông đi được bốn mùa trong 

năm tới trung tâm xã, có lớp 

học kiên cố, có nhà công vụ 

cho giáo viên và nhà sinh hoạt 

cộng đồng, có điện, công trình 

nước tập trung, thủy lợi tưới 

tiêu để phục vụ sản xuất theo 

định hướng tiêu chí nông thôn 

mới, 100% số hộ gia đình được 

hỗ trợ phát triển sản xuất, 

khuyến nông, khuyến lâm. 

Theo Quyết định, tỉnh 

KonTum có 02 thôn, làng thuộc 

đối tượng, phạm vi của Đề án, 

đó là: Thôn Đăk Mế (xã Bờ Y, 

huyện Ngọc Hồi) và Làng Le 

(xã Mo Ray, huyện Sa Thầy)./. 

 

 

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020 

P.T 

gày 17/10/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020 (gọi tắt là Bộ tiêu 

chí xã). 

Một trong những điểm mới 

quan trọng của Bộ tiêu chí xã là 

N 
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bổ sung vào tiêu chí 18 - Hệ 

thống chính trị và tiếp cận 

pháp luật tiêu chí thành phần 

18.5 về "xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo quy định" 

nhằm gắn kết, thực hiện toàn 

diện các mục tiêu, nội dung 

xây dựng nông thôn mới theo 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg 

ngày 16/8/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020. 

Để bảo đảm tiêu chí thành 

phần 18.5, Bộ tiêu chí xã yêu 

cầu phải "đạt" chỉ tiêu chung 

và chỉ tiêu vùng (trung du 

miền núi phía Bắc, đồng bằng 

sông Hồng, Bắc Trung Bộ, 

duyên hải Nam Trung Bộ, Tây 

Nguyên, Đông Nam Bộ và 

đồng bằng sông Cửu Long). 

Bộ tiêu chí xã gồm 19 tiêu 

chí (với 49 tiêu chí thành 

phần), cụ thể: quy hoạch, giao 

thông, thủy lợi, điện, trường 

học, cơ sở vật chất văn hóa, 

cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn, thông tin và truyền 

thông, nhà ở dân cư, thu nhập, 

hộ nghèo, lao động có việc 

làm, tổ chức sản xuất, giáo 

dục và đào tạo, y tế, văn hóa, 

môi trường và an toàn thực 

phẩm, hệ thống chính trị và 

tiếp cận pháp luật, quốc phòng 

và an ninh. Với mỗi tiêu chí, 

Quyết định quy định cụ thể 

chỉ tiêu chung cũng như chỉ 

tiêu vùng. 

Để thực hiện được các tiêu 

chí trên, Thủ tướng Chính phủ 

giao các Bộ, ngành liên quan 

căn cứ chức năng quản lý nhà 

nước ban hành hướng dẫn 

thực hiện đối với các tiêu chí, 

chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã. 

UBND cấp tỉnh quy định cụ 

thể đối với các nhóm xã phù 

hợp với điều kiện đặc thù, nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

gắn xây dựng nông thôn mới 

với tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, thực hiện công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

01/12/2016 và thay thế Quyết 

định số 491/QĐ-TTg  ngày 

16/4/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới và Quyết định số 

342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 

của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu 

chí quốc gia về nông thôn 

mới./. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=491/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, 

xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Lệ Quỳnh

gày 03/11/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí 

xác định thôn đặc biệt khó 

khăn, xã thuộc vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016 - 2020. Theo đó, việc xác 

định thôn đặc biệt khó khăn 

phải có 1 trong 2 tiêu chí sau: 

(1) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận 

nghèo từ 65% trở lên (trong đó 

tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2016 - 2020. 

(2) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận 

nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh 

khu vực Đông Nam Bộ và khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long 

từ 30% trở lên) theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều giai 

đoạn 2016 - 2020 và có 2 trong 

3 yếu tố sau (đối với các thôn 

có số hộ dân tộc thiểu số từ 

80% trở lên, cần có 1 trong 3 

yếu tố): Trục chính đường giao 

thông thôn hoặc liên thôn chưa 

được cứng hóa theo tiêu chí 

nông thôn mới; từ 60% trở lên 

số phòng học cho lớp mẫu giáo 

chưa được kiên cố; chưa có 

Nhà văn hóa - Khu thể thao 

thôn theo quy định của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Quyết định cũng quy định xã 

thuộc vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi được xác định theo ba 

khu vực: Xã khu vực III là xã 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn; xã khu vực II là 

xã có điều kiện kinh tế - xã hội 

còn khó khăn nhưng đã tạm 

thời ổn định; xã khu vực I là 

các xã còn lại. 

Theo Quyết định, xã khu 

vực III là xã có ít nhất 2 trong 3 

tiêu chí: Số thôn đặc biệt khó 

khăn còn từ 35% trở lên (tiêu 

chí bắt buộc); tổng tỷ lệ hộ 

nghèo và cận nghèo từ 65% trở 

lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 

35% trở lên) theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều giai đoạn 

2016 - 2020; tổng tỷ lệ hộ 

nghèo và cận nghèo từ 55% trở 

lên (các tỉnh khu vực Đông 

Nam Bộ, khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long từ 30% trở lên) 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2016 - 2020 và 

có ít nhất 3 trong 6 điều kiện 

sau (đối với xã có số hộ dân tộc 

thiểu số từ 60% trở lên, cần có 

ít nhất 2 trong 6 điều kiện): 

Trục chính đường giao thông 

đến UBND xã hoặc đường liên 

xã chưa được nhựa hóa, bê tông 

hóa theo tiêu chí nông thôn 

N 
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mới. Trường mầm non, trường 

tiểu học hoặc trường Trung học 

cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia 

theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Chưa đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế xã theo quy 

định của Bộ Y tế. Chưa có 

Trung tâm văn hóa, thể thao xã 

theo quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Còn từ 

20% số hộ trở lên chưa có nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh. Còn từ 

40% số hộ trở lên chưa có nhà 

tiêu hợp vệ sinh theo quy định 

của Bộ Y tế. 

Xã khu vực II là xã có 1 

trong 3 tiêu chí sau: Tổng tỷ lệ 

hộ nghèo và cận nghèo từ 55% 

trở lên (các tỉnh khu vực Đông 

Nam bộ, khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long từ 30% trở lên) 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2016 - 2020 và 

không đủ 3 trong 6 điều kiện 

(đối với xã có số hộ dân tộc 

thiểu số từ 60% trở lên, không 

đủ 2 trong 6 điều kiện) trên; 

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận 

nghèo từ 15% đến dưới 55% 

(các tỉnh khu vực Đông Nam 

bộ, khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long từ 15% đến dưới 

30%) theo chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều giai đoạn 2016 - 

2020; Tổng tỷ lệ hộ nghèo và 

cận nghèo dưới 15% theo 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

giai đoạn 2016 - 2020 và có ít 

nhất một thôn đặc biệt khó 

khăn. 

Xã khu vực I là các xã còn 

lại thuộc vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi không phải xã khu 

vực III và xã khu vực II. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 20/12/2016 và 

thay thế Quyết định số 

30/2012/QĐ-TTg, ngày 

18/7/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí xác định 

thôn đặc biệt khó khăn, xã 

thuộc vùng dân tộc và miền núi 

giai đoạn 2012 - 2015./. 

 

Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 

Hải Hà

hủ tướng Chính phủ vừa 

phê duyệt Chương trình 

phát triển các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng giai 

đoạn 2016 - 2020 tại Quyết 

định số 1997/QĐ-TTg ngày 

18/10/2016 nhằm xây dựng và 

tổ chức thực hiện các cơ chế, 

chính sách, công cụ, biện pháp 

để hỗ trợ công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng, nâng cao 

trách nhiệm, trình độ, năng lực 

T 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2012/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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của cơ quan quản lý nhà nước, 

tổ chức xã hội, doanh nghiệp và 

nhận thức của người tiêu dùng. 

Chương trình bao gồm các 

đề án đẩy mạnh công tác bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng được 

phê duyệt để thực hiện các hoạt 

động theo quy định của Luật 

bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng, Nghị định hướng dẫn thi 

hành và các hoạt động khác quy 

định tại Quyết định này. 

Đối tượng thụ hưởng của 

Chương trình là các cơ quan 

quản lý nhà nước, các tổ chức 

xã hội tham gia bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá 

nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ, người tiêu dùng và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

khác. 

Các nội dung quan trọng của 

Chương trình, bao gồm: (1) 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức 

Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam; (2) Tuyên 

truyền, phổ biến chính sách và 

pháp luật bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; (3) Đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

(4) Xây dựng hệ thống Tổng 

đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu 

dùng trên toàn quốc; (5) Thành 

lập các tổ chức hòa giải về bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

(6) Tăng cường công tác kiểm 

tra, đánh giá chất lượng hàng 

hóa, dịch vụ tiêu dùng; (7) Xây 

dựng hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu quốc gia về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; (8) 

Triển khai Chương trình Doanh 

nghiệp vì người tiêu dùng. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký ban 

hành./. 

 

Bảo vệ, phát triển rừng sản xuất 

N.Q

gày 01/11/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 49/2016/QĐ-

TTg ban hành Quy chế quản lý 

rừng sản xuất. Quy chế này quy 

định việc tổ chức quản lý, bảo 

vệ, phát triển và sử dụng rừng 

sản xuất bao gồm diện tích có 

rừng và diện tích chưa có rừng 

được Nhà nước giao, cho thuê 

hoặc quy hoạch lâm nghiệp. 

Căn cứ vào nguồn gốc hình 

thành, rừng sản xuất được phân 

loại theo 2 đối tượng: (1) Rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên gồm 

có: Rừng tự nhiên và rừng được 

phục hồi bằng biện pháp 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự 

N 
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nhiên; căn cứ vào trữ lượng 

bình quân trên một héc ta rừng 

tự nhiên được phân loại thành: 

Rừng giàu, rừng trung bình, 

rừng nghèo, rừng nghèo kiệt và 

rừng chưa có trữ lượng; (2) 

Rừng sản xuất là rừng trồng 

gồm có: Rừng trồng bằng vốn 

ngân sách nhà nước, rừng trồng 

bằng vốn chủ rừng tự đầu tư 

(vốn tự có, vốn vay, vốn liên 

doanh, liên kết không có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước) 

hoặc có hỗ trợ của nhà nước và 

các nguồn vốn khác. 

 Về phương thức tổ chức 

bảo vệ rừng sản xuất, chủ rừng 

xây dựng phương án bảo vệ 

rừng và tự tổ chức bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Các chủ rừng có diện tích rừng 

giáp ranh, liền kề với chủ rừng 

khác thực hiện ký kết phối hợp 

tổ chức bảo vệ rừng; Chủ rừng 

là tổ chức thực hiện khoán bảo 

vệ rừng cho hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư thôn 

hoặc hợp tác xã lâm nghiệp; 

thuê các lực lượng bảo vệ 

chuyên nghiệp để bảo vệ rừng; 

Cơ quan Kiểm lâm địa phương 

có trách nhiệm bố trí, phân 

công kiểm lâm địa bàn phối 

hợp với các tổ chức, người 

được giao hoặc thuê rừng để tổ 

chức bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng theo quy định 

của pháp luật. Kiểm tra, giám 

sát các chủ rừng trong việc thực 

hiện trách nhiệm bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng; 

UBND cấp xã tổ chức lực 

lượng dân quân tự vệ, công an 

xã hỗ trợ chủ rừng bảo vệ rừng, 

phòng cháy, chữa cháy rừng tại 

địa phương... 

Quyết định cũng quy định về 

phát triển rừng sản xuất, rừng 

sản xuất được phát triển và tổ 

chức sản xuất, kinh doanh theo 

quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng và phương án tổ 

chức sản xuất kinh doanh của 

chủ rừng; Chủ rừng tự đầu tư 

hoặc liên doanh, liên kết với 

nhà đầu tư, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư thôn 

theo dự án, phương án để bảo 

vệ, phát triển rừng và tổ chức 

sản xuất kinh doanh rừng trên 

diện tích rừng, đất lâm nghiệp 

được nhà nước giao hoặc cho 

thuê theo quy định của pháp 

luật; Các biện pháp lâm sinh 

được áp dụng để phát triển 

rừng và tổ chức sản xuất kinh 

doanh rừng, nâng cao năng 

suất, chất lượng rừng gồm: 

Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

tự nhiên hoặc có trồng bổ sung; 

nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng 

tự nhiên; trồng rừng, chăm sóc, 

nuôi dưỡng rừng trồng. 
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Quyết định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 15/12/2016. 

Bãi bỏ các quy định về quản lý 

rừng sản xuất tại Quyết định số 

186/2006/QĐ-TTg ngày 

14/8/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy 

chế quản lý rừng và Quyết định 

số 34/2011/QĐ-TTg ngày 

24/6/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quy chế quản 

lý rừng ban hành kèm theo 

Quyết định số 186/2006/QĐ-

TTg./. 

 

Nghị định về lệ phí trước bạ 

Kim Ngân

gày 10/10/2016, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 140/2016/NĐ-CP về lệ 

phí trước bạ, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2017. 

Theo đó, Nghị định này quy 

định về đối tượng chịu lệ phí 

trước bạ, người nộp lệ phí trước 

bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, 

ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, 

chế độ khai, thu, nộp và quản lý 

lệ phí trước bạ. 

Đối tượng chịu lệ phí trước 

bạ bao gồm: nhà, đất; súng săn, 

súng dùng để tập luyện, thi đấu 

thể thao; tàu thủy, kể cả sà lan, 

ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, 

kể cả du thuyền; tàu bay; xe mô 

tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, 

xe gắn máy, các loại xe tương 

tự phải đăng ký và gắn biển số 

do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp; ô tô, rơ moóc hoặc 

sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô 

tô, các loại xe tương tự phải 

đăng ký và gắn biển số do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp; vỏ, tổng thành khung, tổng 

thành máy của tài sản theo quy 

định được thay thế mà phải 

đăng ký với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

Tổ chức, cá nhân có tài sản 

thuộc đối tượng chịu lệ phí 

trước bạ theo quy định phải nộp 

lệ phí trước bạ khi đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng 

với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, trừ các trường hợp 

thuộc diện miễn lệ phí trước bạ 

theo quy định. 

Căn cứ tính lệ phí trước bạ 

là giá tính lệ phí trước bạ (giá 

tính lệ phí trước bạ đối với nhà, 

đất; giá tính lệ phí trước bạ đối 

với tài sản khác) và mức thu lệ 

phí trước bạ theo tỷ lệ (%), 

trong đó: nhà, đất mức thu là 

0,5%; súng săn, súng dùng để 

tập luyện, thi đấu thể thao là 

N 
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2%; tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu 

kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, 

tàu bay mức thu là 1%; xe máy 

mức thu là 2% (trừ một số 

trường hợp khác theo quy 

định); ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi 

rơ moóc được kéo bởi ô tô, các 

loại xe tương tự mức thu là 2% 

(trừ một số trường hợp khác 

theo quy định); đối với vỏ, tổng 

thành khung, tổng thành máy 

theo quy định được thay thế mà 

phải đăng ký với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thì áp 

dụng mức thu lệ phí trước bạ 

tương ứng của từng loại tài 

sản./.  

 

Tăng cường quản lý nhà nước 

đối với hoạt động bán hàng đa cấp 

Quỳnh Nhi 

hằm bảo đảm an ninh 

trật tự và quyền lợi của 

nhân dân, nâng cao trách 

nhiệm, tăng cường hiệu lực 

quản lý nhà nước, tạo bước 

chuyển biến tích cực trong 

công tác quản lý hoạt động bán 

hàng đa cấp, đồng thời tạo điều 

kiện cho các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh theo phương thức 

đa cấp hoạt động theo đúng quy 

định của pháp luật, ngày 

31/10/2016, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-

TTg về việc tăng cường quản lý 

nhà nước đối với hoạt động bán 

hàng đa cấp. 

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, như sau: 

Chỉ đạo các cơ quan chức 

năng các cấp: Tăng cường công 

tác quản lý, giám sát, kiểm tra, 

thanh tra, phát hiện, xác minh, 

điều tra và xử lý vi phạm theo 

thẩm quyền đối với hoạt động 

của các doanh nghiệp kinh 

doanh theo phương thức đa 

cấp, người tham gia bán hàng 

đa cấp và các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh theo phương thức 

đa cấp đối với mọi loại hình 

như dịch vụ và các hình thức 

kinh doanh đa cấp trái pháp luật 

khác trên địa bàn, trong đó chú 

trọng vào các hoạt động hội 

nghị, hội thảo, đào tạo; Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật về bán hàng 

đa cấp và những thủ đoạn lợi 

dụng bán hàng đa cấp để lừa 

đảo, chiếm đoạt tài sản để 

người dân, người tham gia bán 

hàng đa cấp chủ động phòng 

ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ 

tham gia vào các hoạt động bán 

N 
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hàng đa cấp bất chính, lợi dụng 

mô hình kinh doanh theo 

phương thức đa cấp để huy 

động tài chính, bán hàng đa cấp 

khi chưa đăng ký với cơ quan 

có thẩm quyền. Đồng thời, 

tuyên truyền, phổ biến nâng 

cao nhận thức về hoạt động bán 

hàng đa cấp nói chung và pháp 

luật về quản lý hoạt động bán 

hàng đa cấp cho doanh nghiệp 

bán hàng đa cấp, người tham 

gia bán hàng đa cấp trên địa 

bàn để từ đó tuân thủ các quy 

định của pháp luật; Tăng cường 

công tác đào tạo, tập huấn cho 

cán bộ công chức các cấp trực 

tiếp thực hiện công tác quản lý 

hoạt động bán hàng đa cấp và 

xử lý vi phạm pháp luật trong 

hoạt động bán hàng đa cấp để 

nâng cao năng lực nghiệp vụ, 

trong giám sát, kiểm tra và xử 

lý các vi phạm trong hoạt động 

bán hàng đa cấp. 

Xây dựng và ban hành quy 

chế phối hợp quản lý hoạt động 

bán hàng đa cấp trên địa bàn, 

trong đó cần làm rõ nguyên tắc 

phối hợp phân công trách 

nhiệm của các cơ quan liên 

quan tại địa phương. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài 

P.T 

ây là một trong những 

nội dung được quy định 

tại Nghị định số 139/2016/NĐ-

CP ngày 04/10/2016 của Chính 

phủ quy định về lệ phí môn bài. 

Theo đó, Nghị định quy định 

người nộp lệ phí môn bài; miễn 

lệ phí môn bài; mức thu và 

khai, nộp lệ phí môn bài. 

Các trường hợp được miễn 

lệ phí môn bài, gồm: cá nhân, 

nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh có 

doanh thu hàng năm từ 100 

triệu đồng trở xuống; cá nhân, 

nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh 

không thường xuyên; không có 

địa điểm cố định theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính; cá nhân, 

nhóm cá nhân, hộ gia đình sản 

xuất muối; tổ chức, cá nhân, 

nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi 

trồng, đánh bắt thủy, hải sản và 

dịch vụ hậu cần nghề cá; điểm 

bưu điện văn hóa xã; cơ quan 

báo chí (báo in, báo nói, báo 

hình, báo điện tử); chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã hoạt 

động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp 

phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

Đ 
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quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp 

tác xã chuyên kinh doanh dịch 

vụ phục vụ sản xuất nông 

nghiệp; chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã và của doanh 

nghiệp tư nhân kinh doanh tại 

địa bàn miền núi. Địa bàn miền 

núi được xác định theo quy 

định của Ủy ban dân tộc. 

Lệ phí môn bài thu được 

phải nộp 100% vào ngân sách 

nhà nước theo quy định của 

pháp luật. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2017. 

Kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành, Nghị định số 

75/2002/NĐ-CP ngày 

30/8/2002 của Chính phủ về 

việc điều chỉnh mức thuế môn 

bài và Điều 18 Nghị định số 

83/2013/NĐ-CP ngày 

22/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật quản lý thuế và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật quản lý thuế hết 

hiệu lực thi hành./. 
 

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách do chủ rừng thành lập 

N.Q

gày 19/10/2016, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 

44/2016/QĐ-TTg về lực lượng 

bảo vệ rừng chuyên trách của 

chủ rừng. Theo đó, chủ rừng 

(Ban quản lý rừng đặc dụng, 

Ban quản lý rừng phòng hộ 

không có tổ chức Kiểm lâm; 

doanh nghiệp, tổ chức không 

thuộc lực lượng vũ trang được 

nhà nước giao, cho thuê rừng 

và đất lâm nghiệp) được thành 

lập lực lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách. 

Người được giao nhiệm vụ 

bảo vệ rừng chuyên trách phải 

đáp ứng tiêu chuẩn: Có phẩm 

chất đạo đức tốt; đủ 18 tuổi trở 

lên, có đủ sức khỏe đáp ứng 

yêu cầu công tác bảo vệ rừng; 

ưu tiên đối với người là đồng 

bào dân tộc thiểu số và người 

dân sinh sống tại địa bàn, người 

đã được đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về quản lý bảo vệ 

rừng. 

Lực lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách có nhiệm vụ tuần 

tra, kiểm tra, ngăn chặn các 

hành vi phá hoại rừng, khai 

thác lâm sản, săn bắt động vật 

rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng 

trái pháp luật và các hành vi vi 

phạm khác theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng thuộc phạm vi diện 

tích được giao; thực hiện các 

N 
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biện pháp phòng cháy chữa 

cháy rừng; kịp thời báo cáo với 

chủ rừng và các cơ quan chức 

năng về tình hình bảo vệ rừng 

được giao; chấp hành nghiêm 

túc các quy định của pháp luật; 

chịu sự chỉ đạo, quản lý trực 

tiếp của chủ rừng và kiểm tra, 

hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ của cơ quan Kiểm 

lâm; thực hiện các nhiệm vụ 

khác do chủ rừng giao. 

Đồng thời, khi phát hiện 

hành vi vi phạm về quản lý bảo 

vệ rừng trong phạm vi diện tích 

được giao, lực lượng bảo vệ 

rừng chuyên trách có trách 

nhiệm lập biên bản kiểm tra 

ban đầu, bảo vệ hiện trường, 

tang vật vi phạm kịp thời báo 

cáo với cán bộ, cơ quan có 

thẩm quyền lập biên bản xử lý 

theo quy định; trong trường 

hợp cần thiết được sử dụng 

công cụ hỗ trợ theo quy định. 

Quyết định cũng quy định 

lực lượng bảo vệ rừng chuyên 

trách được đào tạo, tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ về quản 

lý bảo vệ, phát triển rừng; ưu 

tiên về nghiệp vụ tuần tra, kiểm 

tra, bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng, phòng trừ sinh 

vật hại rừng, phòng ngừa, ngăn 

chặn hành vi vi phạm pháp luật 

về quản lý bảo vệ rừng; quản 

lý, sử dụng công cụ hỗ trợ.  

Lực lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách được sử dụng một 

số loại công cụ hỗ trợ, gồm: 

Các loại súng dùng để bắn đạn 

cao su, đạn hơi cay và các loại 

đạn dùng cho các loại súng 

này; dùi cui điện, dùi cui cao 

su; các loại phương tiện xịt hơi 

cay; áo giáp, găng tay bắt dao; 

mũ chống đạn. 

Quyết định có hiệu lực từ 

05/12/2016./.

 

"Mười điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ" 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Như Oanh

gày 31/10/2016, Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban 

hành Thông tư số 38/2016/TT-

BYT quy định một số biện 

pháp thúc đẩy việc nuôi con 

bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Theo đó, "mười điều kiện 

nuôi con bằng sữa mẹ" tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

bao gồm: có bản quy định về 

việc thực hiện nuôi con bằng 

sữa mẹ; tổ chức đào tạo cho cán 

bộ y tế những kỹ năng cần thiết 

để thực hiện quy định nuôi con 

N 
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bằng sữa mẹ; thông tin cho phụ 

nữ có thai về lợi ích của việc 

nuôi con bằng sữa mẹ; giúp các 

bà mẹ cho trẻ bú sớm trong 

vòng 1 giờ đầu sau sinh, bú mẹ 

hoàn toàn trong 6 tháng đầu, 

cho trẻ bú mẹ kéo dài đến 24 

tháng tuổi hoặc lâu hơn; hướng 

dẫn cho các bà mẹ cách cho trẻ 

bú và duy trì nguồn sữa mẹ; 

không nuôi dưỡng trẻ dưới 6 

tháng tuổi bằng thức ăn, nước 

uống ngoài sữa mẹ, trừ khi có 

chỉ định của y tế; thực hiện mẹ 

và con ở cùng nhau để con gần 

mẹ suốt 24 giờ trong ngày 

trong thời gian sau sinh; 

khuyến khích cho trẻ được bú 

theo nhu cầu; không cho trẻ 

nhỏ đang bú mẹ sử dụng bình 

bú hoặc vú ngậm nhân tạo; 

khuyến khích thành lập nhóm 

hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và 

giới thiệu bà mẹ tham gia nhóm 

sau khi họ ra viện. 

Các bệnh viện đa khoa có 

chuyên khoa sản, nhi; các bệnh 

viện chuyên khoa sản, khoa nhi 

hoặc chuyên khoa sản - nhi có 

trách nhiệm thực hiện "mười 

điều kiện nuôi con bằng sữa 

mẹ" như sau: ban hành quy 

định về việc thực hiện "mười 

điều kiện nuôi con bằng sữa 

mẹ" tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bằng ngôn ngữ thông 

dụng, dễ hiểu và được phổ biến 

thường xuyên cho các thầy 

thuốc, nhân viên y tế; niêm yết 

công khai bản quy định về việc 

thực hiện "mười điều kiện nuôi 

con bằng sữa mẹ" tại phòng 

khám thai, phòng chờ sinh, 

phòng sau sinh, phòng tư vấn 

dinh dưỡng hoặc những nơi dễ 

quan sát, tập trung đối tượng 

phụ nữ mang thai, bà mẹ có con 

nhỏ và thành viên gia đình họ; 

tổ chức các lớp đào tạo hoặc 

lồng ghép trong các lớp đào tạo 

chuyên môn cho các thầy thuốc 

và nhân viên y tế những kỹ 

năng cần thiết về tư vấn, hướng 

dẫn bà mẹ cho trẻ bú đúng 

cách, cách vắt sữa và bảo quản 

sữa mẹ, cách duy trì nguồn sữa 

mẹ và xử trí những trường hợp 

bà mẹ khó khăn trong việc cho 

trẻ bú mẹ; tổ chức tư vấn, tuyên 

truyền cho tất cả phụ nữ có thai 

đến khám về lợi ích của việc 

nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ 

bú sớm trong vòng 1 giờ đầu, 

bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng 

đầu và bú kéo dài đến 24 tháng 

hoặc lâu hơn; thực hiện tư vấn 

và hướng dẫn bà mẹ cho trẻ bú 

sớm sau sinh... 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/01/2017./.

 

 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 06/2016 

 
28 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Tôi là người dân tộc 

thiểu số, đang sinh sống tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn; đồng 

thời con trai tôi hiện là sĩ 

quan đang công tác trong 

Quân đội nhân dân. Đề nghị 

cho biết, trường hợp của tôi 

tham gia bảo hiểm y tế theo 

đối tượng nào? (Ông Nông 

Văn K, huyện Ia H'Drai). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: 

Điểm 2 Khoản 7 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật bảo hiểm y tế 

số 46/2014/QH13 quy định: 

"Trường hợp một người đồng 

thời thuộc nhiều đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế khác 

nhau quy định tại Điều 12 

của Luật này thì đóng bảo 

hiểm y tế theo đối tượng đầu 

tiên mà người đó được xác 

định theo thứ tự của các đối 

tượng quy định tại Điều 12 

của Luật này". 

Điểm 3 Khoản 6 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật bảo hiểm y tế 

số 46/2014/QH13 quy định 

về đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế như sau: 

"a) Sỹ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân 

đội đang tại ngũ...;  

h) ...người dân tộc thiểu số 

đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

người đang sinh sống tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn...; 

... 

l) Thân nhân của các đối 

tượng quy định tại Điểm a Khoản 

3 Điều này". 

Đối chiếu với quy định nêu 

trên, trong trường hợp này, ông K 

tham gia bảo hiểm y tế theo đối 

tượng là người dân tộc thiểu số 

đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

người đang sinh sống tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn./. 

 

 


