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Mạnh tay với tình trạng cho vay nặng lãi 

Phạm Văn Chung

hững năm gần đây, tình 

trạng cho vay nặng lãi 

trong nhân dân diễn ra ngày càng 

tăng, hết sức đáng lo ngại. Vay 

nặng lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội 

đen đã len lỏi khắp nơi không chỉ 

ở thành phố mà về cả nông thôn, 

các miền quê xa xôi, hẻo lánh.  

Do mức lãi suất cho vay quá 

cao, có khi gấp hàng chục lần sự 

cho phép của pháp luật và lãi 

tính theo ngày nên từ một khoản 

vay nhỏ ban đầu, sau một thời 

gian ngắn nhanh chóng trở thành 

món nợ lớn. Nhiều người sau 

một thời gian vay do không trả 

được lãi gốc lập tức phát sinh 

"lãi mẹ, lãi con" với số tiền nợ 

tăng lên chóng mặt. 

 Hệ quả là nhiều gia đình tan 

nát, tán gia bại sản và gây mất 

trật tự an ninh xã hội nghiêm 

trọng. Đặc biệt, liên quan đến 

việc cho vay nặng lãi mà dẫn đến 

nhiều vụ án hình sự, thanh toán 

lẫn nhau, đòi nợ theo kiểu khủng 

bố, xã hội đen... Đây là nguyên 

nhân làm cho nhiều người dân 

rơi vào cảnh túng quẫn, khốn 

cùng, phá sản. 

Mặc dù, hành vi cho vay nặng 

lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội đen là 

vi phạm pháp luật, tội phạm 

nhưng hành vi này vẫn diễn ra 

công khai ở khắp mọi nơi mà 

không bị xử lý. Cứ ra đường là 

gặp nhan nhản những lời quảng 

cáo, mời gọi người dân vay tiền 

không cần thế chấp tài sản, 

không cần bất cứ giấy tờ gì, chỉ 

cần lập hợp đồng viết tay, không 

cần công chứng, chứng thực việc 

vay mượn.  

Điều đáng nói là hợp đồng 

không tuân thủ trình tự, thủ tục 

theo quy định pháp luật nhưng 

hiệu lực, chế tài thì rất ghê gớm! 

Đa số những người dính vào các 

đối tượng vay nặng lãi đều chịu 

cảnh tán gia bại sản, bán hết tài 

sản cũng không đủ để trả hết nợ, 

đặc biệt là không thể dây dưa, 

"xù" nợ được! 

Thực tế xảy ra rất nhiều vụ 

việc hết sức nghiêm trọng, đau 

lòng như người dân bị các đối 

tượng xã hội đen "xử" như đe 

dọa, xâm hại tính mạng, sức 

khỏe liên quan đến việc cho vay 

nặng lãi. Dư luận, báo chí nhiều 

lần lên tiếng, phản ánh khá gay 

gắt nhưng tình trạng này không 

giảm mà có chiều hướng gia tăng 

hết sức nghiêm trọng. 

Nguyên nhân là do sự thiếu 

quyết liệt, xử lý triệt để của cơ 

quan chức năng, thậm chí là sự 

thờ ơ, vô cảm của chính quyền. 

Cùng với đó người dân vì quá lo 

sợ cho sự an toàn của bản thân, gia 

N 
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đình mà không dám tố cáo hoạt 

động làm ăn phi pháp của những 

kẻ chuyên cho vay nặng lãi.  

Có thể khẳng định, hành vi 

cho vay nặng lãi, đòi nợ theo 

kiểu xã hội đen là rất nguy hiểm 

cho xã hội. Do đó, cơ quan chức 

năng cần vào cuộc quyết liệt, 

mạnh tay hơn nữa để giải quyết 

tình trạng này. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền 

phổ biến cho người dân tránh xa 

loại hình cho vay này, các tổ 

chức tín dụng, nhất là những tổ 

chức mà Nhà nước nắm cổ phần 

chi phối, tổ chức tín dụng chính 

sách, xã hội cần cải cách mạnh 

mẽ thủ tục hành chính để đáp 

ứng nhu cầu vay vốn của người 

dân trong trường hợp khẩn cấp, 

khó khăn. Điều này góp phần 

giải quyết, trợ giúp kịp thời 

những trường hợp người dân 

người không may rơi vào hoàn 

cảnh khó khăn, tai ương để họ 

không phải dính vào các đối 

tượng cho vay nặng lãi mà chuốc 

họa vào thân và gây ra những tác 

hại tiêu cực cho xã hội./. 

 

Ngăn chặn học sinh đi xe phân khối lớn đến trường 

Đỗ Văn Nhân 

iện nay, tình trạng học 

sinh (HS) đi xe phân 

khối lớn đến trường, nhất là bậc 

Trung học phổ thông diễn ra phổ 

biến. Việc HS đi xe phân khối 

lớn đến trường khi chưa có giấy 

phép lái xe là hành vi vi phạm 

pháp luật giao thông đường bộ, 

đồng thời, vì chưa đủ độ tuổi để 

được cấp giấy phép lái xe nên 

HS không nắm rõ các quy tắc, 

quy định của pháp luật giao 

thông đường bộ, do đó, không 

kiểm soát, làm chủ tốc độ… và 

nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông 

là rất cao. 

Mặc dù nhà trường thường 

xuyên phối hợp với Phòng Cảnh 

sát giao thông địa phương tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật và đề ra 

các giải pháp để ngăn chặn HS đi 

xe phân khối lớn đến trường, tuy 

nhiên hiệu quả mang lại chưa cao.  

Nhà trường chủ động đề ra 

các quy định nghiêm cấm HS 

mang xe phân khối lớn vào 

trường thì các em lại gửi các địa 

điểm trông giữ xe ở ngoài nhà 

trường hoặc đề ra các biện pháp 

kỷ luật HS khi đi xe phân khối 

lớn nhưng ít khi xử lý vì khó 

phát hiện. Lực lượng cảnh sát 

giao thông chưa quyết liệt trong 

việc xử lý hành vi vi phạm của 

HS, còn nương nhẹ, bỏ qua hành 

vi vi phạm. Khi HS xảy ra tai 

nạn giao thông, muốn truy trách 

nhiệm của phụ huynh về việc 

H 
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giao xe phân khối lớn cho HS thì 

phụ huynh lại đổ lỗi cho HS tự 

lấy xe đi chứ không giao, dẫn 

đến việc xử lý trách nhiệm, giáo 

dục, răn đe đối với phụ huynh rất 

khó thực hiện. 

Việc HS đi xe phân khối lớn 

đến trường xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân như ý thức chấp 

hành pháp luật của HS chưa cao, 

muốn thể hiện mình, muốn tự do 

khám phá… nên tự ý lấy xe phân 

khối lớn của gia đình hoặc mượn 

để đi đến trường. Nhiều phụ 

huynh bận công việc không có 

thời gian đưa đón con nên chủ 

động giao xe phân khối lớn cho 

con hoặc không có tiền để thuê xe 

công cộng, xe ôm hoặc taxi đưa 

đón hàng ngày, nên giao xe phân 

khối lớn cho HS đến trường, vừa 

tiện lợi, vừa tiết kiệm được nhiều 

chi phí có liên quan. 

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã 

triển khai các nội dung giáo dục 

pháp luật về an toàn giao thông, 

bảo đảm trật tự tại khu vực 

trường học. Theo đó, Sở yêu cầu 

các trường tổ chức cho phụ 

huynh HS ký cam kết với nhà 

trường về đội mũ bảo hiểm cho 

HS khi ngồi trên xe mô tô, xe 

gắn máy, không giao xe máy cho 

HS chưa đủ tuổi, chưa có giấy 

phép lái xe. Sở cũng yêu cầu nhà 

trường đảm bảo không giữ xe 

phân khối lớn cho HS; phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền địa 

phương yêu cầu các hộ dân giữ 

xe xung quanh trường cam kết 

không giữ xe phân khối lớn cho 

HS. Đây là một trong những giải 

pháp cơ bản để ngăn chặn tình 

trạng HS đi xe phân khối lớn đến 

trường, góp phần bảo vệ tính 

mạng, sức khỏe cho HS.  

Song song với đó, nhà trường 

phải thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp như thường xuyên đưa Luật 

Giao thông đường bộ vào những 

buổi sinh hoạt để nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của HS. Khi 

các em đi xe phân khối lớn đến 

trường, nếu nhà trường phát hiện 

thì phải tạm giữ mời phụ huynh 

đến giải quyết. Bên cạnh đó, lực 

lượng cảnh sát giao thông khi xử 

phạt HS đi xe phân khối lớn phải 

gửi ngay thông báo về gia đình, 

nhà trường hoặc trong trường hợp 

cần thiết thì gửi cho chính quyền 

địa phương nơi cư trú để giáo dục. 

Mặt khác, cần chú trọng tuyên 

truyền cho phụ huynh về những 

tác hại của việc điều khiển xe 

phân khối lớn khi chưa đủ tuổi 

cũng như thông báo các hình thức 

xử phạt để phụ huynh biết và ký 

cam kết không giao xe phân khối 

lớn cho con em khi chưa có giấy 

phép lái xe. Ngoài ra, cần tích cực 

vận động HS đến trường bằng các 

phương tiện giao thông công 

cộng hoặc đi bằng xe của nhà 

trường tổ chức… 
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Có như vậy, mới ngăn chặn 

tình trạng HS đi xe máy đến 

trường gây mất an toàn giao 

thông đang có chiều hướng gia 

tăng như hiện nay./. 

 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và vận hành 

công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 

Hoa Huệ 

gày 22/10/2018, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 2941/UBND-

HTKT về việc tăng cường công 

tác quản lý quy hoạch, xây dựng 

và vận hành công trình thủy điện 

trên địa bàn tỉnh. 

Tại Công văn này, Chủ tịch 

UBND tỉnh đề nghị: 

1. Sở Công thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, 

các sở, ban ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố theo 

chức năng nhiệm vụ của ngành 

chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả đối với công tác 

quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ 

chứa nước theo quy định. 

2. Sở Công thương: Tăng 

cường công tác kiểm tra, đôn đốc 

các chủ đập thực hiện nghiêm 

túc các quy định của pháp luật về 

quản lý an toàn đập công trình 

thủy điện và Quy trình vận hành 

hồ chứa, Phương án Phòng 

chống lụt bão  bảo đảm an toàn 

đập đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; phối hợp với chính 

quyền địa phương, các đơn vị 

liên quan và các chủ đập trong 

công tác vận hành hồ chứa các 

công trình thủy điện, đặc biệt là 

vận hành xả lũ. 

3. UBND các huyện, thành 

phố chủ động phối hợp với các 

chủ hồ chứa nước công trình 

thủy điện trên địa bàn quản lý, 

thực hiện kiểm tra, rà soát vùng 

hạ du các hồ chứa thủy điện trên 

địa bàn để có giải pháp chỉ đạo 

đảm bảo an toàn khi hồ chứa xả 

lũ theo quy định; cùng các chủ 

đập, hồ chứa nước rà soát tổng 

thể vùng hạ du và có biện pháp 

xử lý, quản lý chặt chẽ hành lang 

thoát lũ để đảm bảo an toàn cho 

vùng hạ du khi các hồ chứa vận 

hành xả lũ./. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo duy tu bảo dưỡng và khắc phục 

sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh  

Kim Ngân 

gày 22/10/2018, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 2940/UBND-

HTKT về việc duy tu bảo dưỡng 

N 

N 
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và khắc phục sửa chữa các công 

trình cầu treo dân sinh trên địa 

bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. UBND các huyện, thành 

phố: Nghiêm túc triển khai thực 

hiện công tác duy tu, bảo dưỡng 

và khắc phục sửa chữa các công 

trình cầu treo dân sinh trên địa 

bàn tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại 

của người dân trong khu vực 

đảm bảo an toàn, thuận lợi; tổ 

chức kiểm tra, rà soát lại hệ 

thống cầu treo trên địa bàn làm 

cơ sở xây dựng kế hoạch duy tu, 

bảo dưỡng và xác định tổng nhu 

cầu kinh phí thực hiện năm 2019 

(gồm nguồn ngân sách tỉnh hỗ 

trợ, nguồn ngân sách huyện và 

các nguồn vốn khác...); chỉ đạo 

các phòng ban liên quan khẩn 

trương thực hiện công tác giải 

ngân đối với nguồn kinh phí hỗ 

trợ từ ngân sách tỉnh cho các 

huyện để triển khai công tác sửa 

chữa, khắc phục hư hỏng các 

công trình cầu treo trên địa bàn 

đã được bố trí trong năm 2018. 

2. Sở Giao thông vận tải theo 

chức năng nhiệm vụ của ngành, 

theo dõi, kiểm tra, giám sát 

UBND các huyện, thành phố và 

các đơn vị liên quan thực hiện tốt 

chế độ bảo dưỡng, bảo trì và lắp 

đặt biển báo hướng dẫn lưu 

thông các cầu treo theo quy định, 

đảm bảo an toàn trong quá trình 

khai thác; đồng thời có giải pháp 

đảm bảo an toàn giao thông đối 

với các cầu treo hiện không đảm 

bảo an toàn, dừng hoạt động./. 

 

Thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập 

và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

P.T 

ây là một trong những 

nội dung, nhiệm vụ đáng 

chú ý tại Kế hoạch số 2954/KH-

UBND ngày 14/10/2018 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 

số 17-CT/TU ngày 12-9-2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Theo đó, công tác thông tin, 

tuyên truyền về tìm kiếm, quy 

tập và xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ bao gồm các nội dung sau: 

- Thường xuyên đẩy mạnh 

công tác thông tin tuyên truyền, 

phát huy vai trò của cấp ủy, tổ 

chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, 

đoàn thể các cấp và các cơ quan 

thông tấn báo chí, tuyên truyền 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 

tạo sự đồng thuận cao của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân về 

mục đích, ý nghĩa của công tác 

tìm kiếm, quy tập và xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ nhằm đạt 

kết quả cao trong tìm kiếm, quy 

Đ 
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tập hài cốt liệt sĩ. Thực hiện tốt 

công tác phát động phong trào 

toàn dân tham gia cung cấp 

thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

- Tổ chức khai thác và sử 

dụng có hiệu quả kết quả giải mã 

ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân 

đội; hồ sơ, danh sách, cơ sở dữ 

liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để kết 

nối thông tin phục vụ cho công 

tác tìm kiếm, quy tập và xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ. 

- Phát huy vai trò của các cơ 

quan thông tấn báo chí, tăng 

cường các trang mục, nội dung 

liên quan phủ sóng rộng trên các 

kênh truyền hình, phát thanh ở 

các thời điểm, khung giờ khác 

nhau tiện cho nhân dân theo dõi, 

tiếp cận thông tin về liệt sĩ, mộ 

liệt sĩ nhanh chóng, chính xác, 

giảm bớt khó khăn trong hành 

trình tìm mộ liệt sĩ của người 

thân. 

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn 

bao gồm các nội dung, nhiệm vụ 

khác, như: công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy 

tập và xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ; công tác rà soát, hoàn 

thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ, 

triển khai lập bản đồ tìm kiếm, 

quy tập, xây dựng cơ sở dữ liệu 

về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tập trung nỗ 

lực, tổ chức tìm kiếm, quy tập có 

hiệu quả; công tác xác định danh 

tính hài cốt liệt sĩ; kiện toàn, bổ 

sung Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cơ 

quan giúp việc; bảo đảm kinh 

phí, phương tiện, trang bị phục 

vụ cho nhiệm vụ. 

Kế hoạch cũng phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, 

địa phương nhằm triển khai thực 

hiện chất lượng, hiệu quả các nội 

dung, nhiệm vụ đề ra./. 
 

Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

Hải Hà 

gày 16/10/2018, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 2891/UBND-

KTTH về việc đẩy mạnh các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp theo Chỉ thị số 

25/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Tại Công văn này, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban ngành, đơn vị 

thuộc tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố phối hợp với ngành 

ngân hàng tỉnh Kon Tum: Đẩy 

mạnh triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chương trình kết nối 

ngân hàng - doanh nghiệp; các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân, doanh nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tiếp 

N 
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cận nguồn vốn tín dụng ngân 

hàng để phát triển sản xuất, kinh 

doanh, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, xây dựng nông thôn 

mới của địa phương; Triển khai 

thực hiện có hiệu quả các 

chương trình tín dụng trên địa 

bàn nhằm phát huy thế mạnh của 

địa phương như: Chính sách tín 

dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp nông thôn tại Nghị định 

số 15/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ (được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 116/2018/NĐ-CP ngày 

07/9/2018); chính sách khuyến 

khích phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp sạch, sản xuất nông 

nghiệp theo mô hình liên kết 

chuỗi giá trị; chính sách phát 

triển thủy sản...; Triển khai đồng 

bộ các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

phát huy hiệu quả hoạt động của 

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

của tỉnh nhằm tăng cường khả 

năng tiếp cận vốn tín dụng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 

nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã phát 

triển sản xuất kinh doanh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan đẩy mạnh việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản (như nhà kính, nhà 

lưới...) trên đất nông nghiệp 

trong đầu tư công nghiệp công 

nghệ cao để làm tài sản bảo đảm 

vay vốn ngân hàng và hỗ trợ các 

tổ chức tín dụng trong quá trình 

xử lý tài sản đảm bảo của các 

khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 

42/2017/QH14 của Quốc hội./. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, sử dụng 

thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh 

T.H

gày 09/10/2018, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 2833/UBND-

NNTN về việc quản lý, sử dụng 

thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu: 

1. Các sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao: Tuyên truyền, phổ biến các 

quy định pháp luật về quản lý 

thuốc bảo vệ thực vật, trong đó 

có thuốc trừ cỏ; nâng cao ý thức 

trách nhiệm của người sử dụng 

để áp dụng các biện pháp truyền 

thống thân thiện với môi trường 

để phòng trừ cỏ, không sử dụng 

thuốc trừ cỏ với mục đích phi 

nông nghiệp hoặc để trừ cỏ tại 

những nơi công cộng, đông dân 

cư, ven đường, trên các công 

trình giao thông, ở những vùng 

N 
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cao, vùng rừng đầu nguồn, đất 

dốc gây ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe con người, vật nuôi và môi 

trường; chỉ được phép sử dụng 

thuốc trừ cỏ đúng chủng loại và 

phạm vi sử dụng trong Danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được 

phép sử dụng tại Việt Nam do 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành hàng năm để 

trừ cỏ khi mật độ cỏ gia tăng có 

nguy cơ gây thiệt hại đến năng 

suất, chất lượng cây trồng trong 

sản xuất nông nghiệp. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chỉ đạo tiến 

hành thanh tra, kiểm tra và xử lý 

các hành vi vi phạm theo đúng 

quy định pháp luật đối với các 

đơn vị, cá nhân không tuân thủ 

các quy định về sử dụng thuốc trừ 

cỏ gây thiệt hại cho người dân và 

ảnh hưởng xấu đến môi trường./. 

 

Triển khai thực hiện quy định về nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh 

Hoa Huệ 

gày 09/10/2018, Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 2832/UBND-NNTN 

về việc triển khai thực hiện Nghị 

định số 109/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ về nông 

nghiệp hữu cơ. Theo đó, Chủ tịch 

UBND tỉnh đề nghị: 

1. Các sở, ngành liên quan và 

UBND các huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao triển khai thực hiện Nghị 

định số 109/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ theo quy định. Tuyên 

truyền, phổ biến đến các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 

trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm 

hộ sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm nông nghiệp hữu cơ triển 

khai thực hiện quy định về sản 

xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô 

gô, truy xuất nguồn gốc, kinh 

doanh, kiểm tra nhà nước sản 

phẩm nông nghiệp hữu cơ trong 

các lĩnh vực trồng trọt, chăn 

nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản theo quy định. 

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao chủ trì, phối hợp 

với các sở ngành liên quan tham 

mưu bố trí kinh phí thực hiện các 

chính sách phát triển nông 

nghiệp hữu cơ và lồng ghép từ 

các Chương trình mục tiêu, 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

và các chương trình dự án khác 

để thực hiện Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

theo quy định. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và các đơn vị 

N 
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liên quan căn cứ hướng dẫn của 

Bộ ngành Trung ương, tham 

mưu UBND tỉnh ban hành 

chính sách khuyến khích phát 

triển sản xuất nông nghiệp hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt 

quy hoạch, kế hoạch, dự án sản 

xuất hữu cơ tại địa phương theo 

quy định hiện hành./. 

 

Thiết kế mẫu các loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

Kim Ngân 

gày 11/10/2018, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 1071/QĐ-UBND về 

thiết kế mẫu các loại công trình 

thực hiện theo cơ chế đặc thù 

thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2018 - 

2020 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, thiết kế mẫu các 

loại công trình thực hiện theo 

cơ chế đặc thù thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2018 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh, bao gồm: bê tông hóa 

công trình giao thông; kiên cố 

hóa kênh mương nội đồng; nhà 

văn hóa thôn, gồm: Nhà rông, 

nhà sàn truyền thống của đồng 

bào dân tộc thiểu số, hội trường 

sinh hoạt văn hóa của người 

đồng bào người Kinh (riêng đối 

với nhà rông, nhà truyền thống 

các dân tộc trên địa bàn tỉnh 

không ban hành thiết kế mẫu 

chung, đơn vị thực hiện theo 

kiến trúc, bản sắc văn hóa của 

từng dân tộc; tính toán cụ thể 

về khối lượng thực hiện, xây 

dựng dự toán cho phù hợp để 

làm cơ sở thực hiện theo quy 

định); khu thể thao thôn, xã 

(sân bóng đá, bóng chuyền...); 

lớp học mầm non được xây ở 

các thôn (điểm trường lẻ của 

thôn); lớp học bậc tiểu học (bao 

gồm nhà vệ sinh) được xây 

dựng ở các thôn (điểm trường 

lẻ của thôn); giếng nước sinh 

hoạt (giếng đào). 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội theo 

nhiệm vụ được phân công chủ 

trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị 

liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định này theo 

quy định. Các sở, ban ngành, 

UBND các huyện, thành phố 

căn cứ chức năng nhiệm vụ của 

ngành, đơn vị mình để tổ chức 

thực hiện. 

Quyết định này có hiệu lực 

từ ngày ký ban hành./. 

N 
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Nội dung phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

P.T

ây là một trong những 

nội dung được điều chỉnh 

tại Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND ngày 10/10/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý hoạt động khí 

tượng thủy văn (KTTV) trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, việc phối hợp quản 

lý hoạt động KTTV bao gồm các 

nội dung sau: Xây dựng các văn 

bản hướng dẫn việc thực hiện 

pháp luật về KTTV ở địa 

phương; tổ chức lập kế hoạch 

phát triển mạng lưới KTTV 

chuyên dùng của tỉnh; bảo vệ các 

công trình KTTV trên địa bàn; 

cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi 

giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo KTTV theo thẩm 

quyền; khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu KTTV trên địa bàn 

tỉnh; xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống dữ liệu về KTTV trên địa 

bàn tỉnh bao gồm: Danh mục vị 

trí các trạm KTTV chuyên dùng; 

danh mục tài liệu KTTV hiện có; 

danh mục và số liệu các yếu tố 

KTTV quan trắc được trên địa 

bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm trong lĩnh vực KTTV; 

tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

nhận thức trong lĩnh vực KTTV 

cho cán bộ quản lý các cấp và 

cộng đồng dân cư trên địa bàn 

tỉnh; nghiên cứu, đánh giá các 

điều kiện KTTV trên địa bàn tỉnh 

phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng; quan 

trắc, dự báo KTTV phục vụ 

phòng chống và giảm nhẹ thiên 

tai; phối hợp tổ chức nghiên cứu, 

ứng dụng các thành tựu khoa học 

công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực 

KTTV: Điều tra cơ bản đánh giá 

nắm bắt tình hình diễn biến của 

khí hậu, thủy văn trên địa bàn 

tỉnh, tần suất bão, lũ lụt, dự báo 

sự xuất hiện lũ quét và các hiện 

tượng thiên nhiên nguy hiểm; đề 

xuất phương án phòng, chống, 

khắc phục tác hại do thiên tai 

gây ra. 

Quyết định có hiệu lực từ 

ngày 24/10/2018./. 

 

Nguyên tắc quản lý và cho thuê nhà ở công vụ 

Hải Hà

ây là một trong những 

nội dung nổi bật tại 

Quyết định số 28/2018/QĐ-

UBND ngày 22/10/2018 của 

UBND tỉnh ban hành quy định 

Đ 

Đ 
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quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo đó, việc quản lý và cho 

thuê nhà ở công vụ phải đảm bảo 

04 nguyên tắc, đó là: (1) Nhà ở 

công vụ chỉ sử dụng cho thuê 

đúng mục đích, đối tượng, tiêu 

chuẩn quy định; chỉ được sử 

dụng trong thời gian công tác, 

không sử dụng vào mục đích 

khác; (2) Khi không còn thuộc 

đối tượng và đủ điều kiện thuê 

nhà công vụ theo quy định, hoặc 

không còn nhu cầu thuê, người 

thuê có trách nhiệm giao trả lại 

nhà công vụ; (3) Bố trí cho thuê 

nhà ở công vụ dựa trên cơ sở cân 

đối nhu cầu của cán bộ, công 

chức và quỹ nhà ở công vụ của 

tỉnh; (4) Việc quản lý, bảo trì, cải 

tạo thực hiện theo quy định về 

quản lý, bảo trì, cải tạo nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước. 

Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày 01/11/2018; các quy 

định trước đây trái với Quyết 

định này đều bãi bỏ./. 

 

Chương trình hành động của Chính phủ 

về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

Lệ Quỳnh 

gày 08/10/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị quyết 

số 125/NQ-CP về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW 

ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần 

thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về Cải cách chính 

sách bảo hiểm xã hội (BHXH). 

Theo Nghị quyết, Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động 

phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể:  

- Giai đoạn đến năm 2021: 

Đạt khoảng 35% lực lượng lao 

động trong độ tuổi tham gia 

BHXH, trong đó nông dân và lao 

động khu vực phi chính thức 

tham gia BHXH tự nguyện 

chiếm khoảng 1% lực lượng lao 

động trong độ tuổi; khoảng 28% 

lực lượng lao động trong độ tuổi 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 

có khoảng 45% số người sau độ 

tuổi nghỉ hưu được hưởng lương 

hưu, BHXH hàng tháng và trợ 

cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch 

điện tử đạt 100%; thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4; 

giảm số giờ giao dịch giữa cơ 

quan BHXH với doanh nghiệp 

đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh 

giá mức độ hài lòng của người 

tham gia BHXH đạt mức 80%;  

- Giai đoạn đến năm 2025: 

Phấn đấu đạt khoảng 45% lực 

lượng lao động trong độ tuổi 

tham gia BHXH, trong đó nông 

dân và lao động khu vực phi 

chính thức tham gia BHXH tự 

N 
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nguyện chiếm khoảng 2,5% lực 

lượng lao động trong độ tuổi; 

khoảng 35% lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp; có khoảng 55% số 

người sau độ tuổi nghỉ hưu được 

hưởng lương hưu, BHXH hàng 

tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; 

chỉ số đánh giá mức độ hài lòng 

của người tham gia BHXH đạt 

mức 85%;  

- Giai đoạn đến năm 2030: 

Phấn đấu đạt khoảng 60% lực 

lượng lao động trong độ tuổi 

tham gia BHXH, trong đó nông 

dân và lao động khu vực phi 

chính thức tham gia BHXH tự 

nguyện chiếm khoảng 5% lực 

lượng lao động trong độ tuổi; 

khoảng 45% lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp; có khoảng 60% số 

người sau độ tuổi nghỉ hưu được 

hưởng lương hưu, BHXH hàng 

tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; 

chỉ số đánh giá mức độ hài lòng 

của người tham gia BHXH đạt 

mức 90%. 

Nhiệm vụ, giải pháp đặt ra để 

phấn đấu đạt được các mục tiêu đó 

là: Tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

về chính sách BHXH, bảo hiểm 

thất nghiệp, tạo sự đồng thuận 

trong cải cách chính sách BHXH; 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về lao động, việc làm, BHXH, 

bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật 

có liên quan để thể chế hóa các nội 

dung cải cách chính sách BHXH; 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước về BHXH; Nâng cao 

năng lực quản trị và hiệu quả tổ 

chức thực hiện chính sách BHXH, 

bảo hiểm thất nghiệp; Hội nhập 

quốc tế trong lĩnh vực BHXH./. 
 

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ 

T.H 

gày 01/10/2018, Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án "Phát triển nguồn 

tin khoa học và công nghệ phục 

vụ nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030" tại 

Quyết định số 1285/QĐ-TTg.  

Đề án được ban hành nhằm 

mục tiêu tổng quát tiếp tục phát 

triển nguồn tin khoa học và công 

nghệ trên quy mô quốc gia nhằm 

cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp 

thời và bảo đảm ngưỡng an toàn 

thông tin tri thức khoa học và 

công nghệ trong nước và quốc tế 

phù hợp với chiến lược phát triển 

khoa học và công nghệ trong 

từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh của đất nước; định hướng 

N 
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phát triển nguồn tin khoa học và 

công nghệ đảm bảo bám sát 

chiến lược phát triển khoa học và 

công nghệ, tập trung ưu tiên phát 

triển các thế hệ mới của ngành 

công nghiệp công nghệ thông tin 

và viễn thông; phổ cập công 

nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, 

thiết bị cao cấp, vật liệu mới, 

công nghệ sinh học... 

Để đạt được các mục tiêu nói 

trên, Quyết định đề ra 05 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm: 

(1) Xây dựng và phát triển các 

nguồn tin khoa học và công nghệ 

trong nước; (2) Bổ sung, mua 

quyền truy cập các nguồn tin 

khoa học và công nghệ của nước 

ngoài; (3) Chia sẻ và khai thác 

các nguồn tin khoa học và công 

nghệ; (4) Bố trí kinh phí từ ngân 

sách nhà nước, kết hợp đẩy 

mạnh xã hội hóa, huy động các 

nguồn lực xã hội, nhất là từ 

doanh nghiệp để phục vụ phát 

triển nguồn tin khoa học và công 

nghệ; (5) Nâng cao năng lực cho 

các tổ chức thực hiện chức năng 

đầu mối thông tin khoa học và 

công nghệ; đầu tư, nâng cấp cơ 

sở vật chất kỹ thuật của Thư viện 

khoa học và công nghệ quốc gia 

để trở thành trung tâm hàng đầu 

của cả nước về hệ thống thông 

tin khoa học và công nghệ. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Liên thông các thủ tục hành chính 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú 

N.Q  

gày 18/10/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 1380/QĐ-

TTg  phê duyệt "Đề án thực hiện 

liên thông các thủ tục hành chính 

(TTHC): Đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, hưởng chế 

độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí". 

Về nguyên tắc giải quyết 

TTHC: UBND cấp xã chịu trách 

nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ 

trong quy trình liên thông. 

Trường hợp hồ sơ chưa đúng, 

chưa đủ theo quy định thì hướng 

dẫn bằng phiếu (theo mẫu quy 

định) cụ thể một lần, đầy đủ để 

công dân bổ sung, hoàn chỉnh.  

UBND và Công an cấp xã, 

UBND và Công an cấp huyện, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và 

cấp huyện, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội chịu trách 

nhiệm trong việc giải quyết từng 

TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan mình và cùng 

phối hợp giải quyết những vướng 

mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện liên thông các TTHC. 

N 
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Cá nhân có yêu cầu giải quyết 

các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, hưởng chế 

độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí có 

quyền lựa chọn áp dụng hoặc 

không áp dụng thực hiện liên 

thông các TTHC này. 

Về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả: UBND cấp xã là đầu 

mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết các TTHC liên thông. 

Nếu có nhu cầu, người dân 

đăng ký với Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hoặc công chức Tư 

pháp - Hộ tịch (trường hợp đăng 

ký hộ tịch lưu động) việc trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích, người dân sẽ 

được nhận kết quả do cơ quan 

bưu chính chuyển phát đến tận 

nhà. Người dân có nhu cầu đăng 

ký dịch vụ nhận kết quả tại nhà 

có trách nhiệm nộp cước phí cho 

cơ quan bưu chính. Tùy thuộc 

tình hình thực tế tại địa phương, 

cước phí bưu chính có thể do cơ 

quan giải quyết thủ tục thanh toán 

với cơ quan bưu chính. 

Trường hợp có nhu cầu thì 

người nộp hồ sơ được quyền yêu 

cầu và được trực tiếp nhận kết quả 

tại cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết đối với từng TTHC liên 

thông. Trong trường hợp người 

dân có yêu cầu nhận kết quả từng 

loại thủ tục trên, thì khi nộp hồ sơ 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thuộc UBND cấp xã trình bày 

cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và trả 

kết quả theo quy định.  

Trường hợp hồ sơ quá hạn giải 

quyết, cơ quan có trách nhiệm 

phải có văn bản gửi Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của UBND 

cấp xã và văn bản xin lỗi cá nhân, 

tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do 

quá hạn và thời hạn trả kết quả. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của UBND cấp xã 

thông báo thời hạn trả kết quả và 

chuyển văn bản xin lỗi của cơ 

quan làm quá hạn giải quyết hồ 

sơ cho cá nhân, tổ chức./. 
 

Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng 

Hoa Huệ 

ể quản lý và sử dụng bền 

vững tài nguyên rừng, 

bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 

môi trường sinh thái và các giá 

trị dịch vụ môi trường rừng; thúc 

đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt 

Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu 

của thị trường trong nước và thế 

giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp; 

tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng 

trồng trong các khu rừng thực 

hiện quản lý rừng bền vững, đáp 

ứng tối thiểu khoảng 80% cho 

nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ 

xuất khẩu; nâng cao giá trị gỗ 

rừng trồng, góp phần xóa đói 

Đ 
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giảm nghèo đối với người làm 

nghề rừng và nâng cao giá trị gia 

tăng cho ngành Lâm nghiệp, 

ngày 01/10/2018, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định 

số 1288/QĐ-TTg phê duyệt Đề 

án Quản lý rừng bền vững và 

Chứng chỉ rừng. 

Tại Quyết định, 05 nhóm 

nhiệm vụ được đặt ra, bao gồm: 

(a) Xây dựng văn bản pháp luật, 

tài liệu hướng dẫn thực hiện 

quản lý rừng bền vững; (b) Xây 

dựng phương án quản lý rừng 

bền vững; (c) Xây dựng mô hình 

quản lý rừng bền vững hướng tới 

cấp chứng chỉ rừng tại một số địa 

phương; (d) Đào tạo, tập huấn, 

nâng cao năng lực, tuyên truyền 

quản lý bảo vệ rừng và Chứng 

chỉ rừng; (đ) Thiết lập hệ thống 

chứng chỉ rừng quốc gia. 

Đồng thời, các nhóm giải 

pháp thực hiện Đề án cũng được 

chú trọng, đó là: tổ chức; cơ chế, 

chính sách; kinh phí; phát triển 

nguồn nhân lực và thông tin, 

tuyên truyền. Trong đó, nhóm 

giải pháp thông tin, tuyên truyền 

có nội dung là: thiết lập mạng 

lưới thông tin tuyên truyền về 

hoạt động quản lý rừng bền vững 

và chứng chỉ rừng trong nước và 

quốc tế, bao gồm xây dựng 

website về quản lý rừng bền 

vững, xây dựng cơ sở dữ liệu về 

quản lý rừng bền vững; phổ biến 

và tuyên truyền rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin về ý nghĩa, 

tầm quan trọng và các hoạt động 

về quản lý rừng bền vững; quảng 

bá hệ thống chứng chỉ rừng quốc 

gia tới các hiệp hội, doanh 

nghiệp chế biến và xuất khẩu 

trong nước và quốc tế. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa 

ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" 

Quỳnh Nhi

gày 03/10/2018, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 1299/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng 

văn hóa ứng xử trong trường học 

giai đoạn 2018 - 2025". 

Theo đó, các nhiệm vụ giải 

pháp đặt ra bao gồm: (1) Tập 

trung tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về xây dựng văn hóa ứng xử 

trong trường học. Tuyên truyền 

sâu rộng, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục, nhân 

viên, học sinh, sinh viên, gia đình 

và cộng đồng về các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về giáo 

dục đạo đức, lối sống, văn hóa 

N 



THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 06/2018 

 
18 

ứng xử trong trường học; về mục 

đích, ý nghĩa, biện pháp, trách 

nhiệm của nhà trường, gia đình 

người học, tổ chức, đoàn thể, 

chính quyền địa phương đối với 

việc xây dựng văn hóa ứng xử 

trong trường học; về thái độ, hành 

vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của 

người học, nhà giáo, cán bộ, nhân 

viên trong trường học...; (2) Xây 

dựng và thực hiện quy tắc ứng xử 

trong trường học. Bộ Quy tắc ứng 

xử này quy định cụ thể những 

việc nên làm và không nên làm 

trong các mối quan hệ ứng xử của 

các chủ thể trong nhà trường thể 

hiện thông qua trang phục, ngôn 

ngữ, hành vi ứng xử; phải được 

niêm yết tại các bảng tin, bảng 

thông báo, website nhà trường, 

trong phòng học, phòng làm việc 

và những nơi cần thiết khác của 

nhà trường; gửi tới từng thành 

viên nhà trường qua hệ thống 

email, hệ thống liên lạc điện tử…; 

(3) Đổi mới nội dung, phương 

pháp, hình thức giáo dục văn hóa 

ứng xử trong trường học. Bổ 

sung, hoàn thiện nội dung giáo 

dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, 

học sinh, học viên, sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục; thể hiện 

được giá trị cốt lõi trong văn hóa 

ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách 

nhiệm, hợp tác, trung thực phù 

hợp với từng cấp học, trình độ 

đào tạo, vùng miền...; (4) Nâng 

cao năng lực ứng xử văn hóa và 

năng lực giáo dục văn hóa ứng 

xử. Xây dựng tài liệu bồi dưỡng, 

tập huấn về năng lực ứng xử văn 

hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác 

giáo dục chính trị - học sinh, sinh 

viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn 

học tập. Tổ chức bồi dưỡng, nâng 

cao năng lực giáo dục văn hóa 

ứng xử cho học sinh, sinh viên 

đối với đội ngũ cán bộ quản lý 

giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân 

viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội 

Sinh viên trong trường học...; (5) 

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội trong 

xây dựng văn hóa ứng xử.../. 
 

Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

Kim Ngân

gày 05/10/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một 

số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường. 

Theo đó, điều kiện để được 

cấp giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất quy định tại Nghị 

định số 60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

N 
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nguyên và môi trường là một 

trong những nội dung được sửa 

đổi, cụ thể: Tổ chức, cá nhân 

hành nghề khoan nước dưới đất 

có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có quyết định thành lập tổ 

chức của cấp có thẩm quyền 

hoặc một trong các loại giấy 

chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh và đăng ký thuế, 

giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp đối với tổ chức hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh đối với nhóm cá 

nhân, hộ gia đình do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

- Người đứng đầu tổ chức 

(Giám đốc hoặc Tổng Giám 

đốc) hoặc người chịu trách 

nhiệm chính về kỹ thuật của tổ 

chức, cá nhân hành nghề phải 

đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Đối với hành nghề khoan 

nước dưới đất quy mô nhỏ: Có 

trình độ chuyên môn tốt nghiệp 

trung cấp trở lên thuộc các 

ngành địa chất (địa chất thăm 

dò, địa chất thủy văn, địa chất 

công trình, địa kỹ thuật), khoan 

hoặc công nhân khoan có tay 

nghề bậc 3/7 hoặc tương đương 

trở lên; đã trực tiếp tham gia 

thiết kế, lập báo cáo hoặc thi 

công khoan ít nhất 03 công 

trình khoan nước dưới đất. 

Trường hợp không có một 

trong các văn bằng quy định 

nêu trên thì đã trực tiếp thi 

công ít nhất 05 công trình 

khoan nước dưới đất; 

+ Đối với hành nghề khoan 

nước dưới đất quy mô vừa: Có 

trình độ chuyên môn tốt nghiệp 

trung cấp trở lên thuộc các 

ngành địa chất (địa chất thăm 

dò, địa chất thủy văn, địa chất 

công trình, địa kỹ thuật), 

khoan; đã trực tiếp tham gia lập 

đề án, báo cáo thăm dò, thiết 

kế hệ thống giếng khai thác 

hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 

công trình khoan nước dưới đất 

có lưu lượng từ 200 m
3
/ngày 

đêm trở lên; 

+ Đối với hành nghề khoan 

nước dưới đất quy mô lớn: Có 

trình độ chuyên môn tốt nghiệp 

đại học trở lên thuộc các ngành 

địa chất (địa chất thăm dò, địa 

chất thủy văn, địa chất công 

trình, địa kỹ thuật), khoan; đã 

trực tiếp tham gia lập đề án, báo 

cáo thăm dò, thiết kế hệ thống 

giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi 

công ít nhất 03 công trình khoan 

nước dưới đất có lưu lượng từ 

3.000 m
3
/ngày đêm trở lên. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký./. 
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Nghiêm cấm đấu giá viên tiết lộ thông tin 

liên quan đến cuộc đấu giá 

Lệ Quỳnh 

ây là nội dung đáng chú 

ý được quy định tại 

Thông tư số 14/2018/TT-BTP 

ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về quy tắc đạo đức 

nghề nghiệp đấu giá viên. 

 Theo đó, đấu giá viên có 

nghĩa vụ bảo mật thông tin theo 

quy định của pháp luật và theo 

thỏa thuận với các bên tham gia 

đấu giá, không được sử dụng 

thông tin đấu giá để phục vụ lợi 

ích cá nhân. 

Đồng thời, đấu giá viên còn 

phải tuân thủ một số trách nhiệm 

nghề nghiệp sau: Đấu giá viên 

không được lợi dụng danh nghĩa 

đấu giá viên để trục lợi; Đấu giá 

viên phải tận tâm và có trách 

nhiệm với công việc, phát huy 

năng lực, sử dụng kiến thức 

chuyên môn, các kỹ năng nghiệp 

vụ để bảo đảm thực hiện đấu giá 

tài sản hiệu quả và đúng quy 

định của pháp luật; Đấu giá viên 

điều hành cuộc đấu giá có nghĩa 

vụ nghiên cứu kỹ các quy định 

của pháp luật, tài liệu liên quan 

đến tài sản đấu giá, trình tự, thủ 

tục đấu giá, lập và hoàn thiện hồ 

sơ đấu giá tài sản, điều hành 

cuộc đấu giá theo đúng quy định 

pháp luật. Sau khi cuộc đấu giá 

kết thúc, đấu giá viên bàn giao 

đầy đủ hồ sơ đấu giá cho tổ chức 

đấu giá tài sản để lưu trữ theo 

quy định của pháp luật./. 

 

Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

P.T 

gày 08/10/2018, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; trong đó 

có sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 44/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật An toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động, huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động và quan trắc môi 

trường lao động. 

Theo đó, đối tượng tham dự 

khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động được sửa đổi bao gồm: 

(1) Nhóm 1: Người đứng đầu đơn 

vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và 

phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; 

phụ trách bộ phận sản xuất, kinh 

Đ 

N 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-44-2016-nd-cp-chinh-phu-106221-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-44-2016-nd-cp-chinh-phu-106221-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-44-2016-nd-cp-chinh-phu-106221-d1.html
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doanh, kỹ thuật; quản đốc phân 

xưởng hoặc tương đương; cấp 

phó của người đứng đầu theo 

quy định được giao nhiệm vụ 

phụ trách công tác an toàn, vệ 

sinh lao động; (2) Nhóm 2: 

Người làm công tác an toàn, vệ 

sinh lao động bao gồm: Chuyên 

trách, bán chuyên trách về an 

toàn, vệ sinh lao động của cơ 

sở; người trực tiếp giám sát về 

an toàn, vệ sinh lao động tại nơi 

làm việc; (3) Nhóm 3: Người 

lao động làm công việc có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động là người làm công 

việc thuộc Danh mục công việc 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động do Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành; (4) Nhóm 4: 

Người lao động không thuộc 

các nhóm 1, 3, 5, 6, bao gồm cả 

người học nghề, tập nghề, thử 

việc để làm việc cho người sử 

dụng lao động; (5) Nhóm 5: 

Người làm công tác y tế; (6) 

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên 

theo quy định của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày ký ban hành./. 

 

Quy định mới về tiền lương trả cho người lao động 

 vào ngày nghỉ hằng năm, Lễ, Tết 

N.Q 

ây là nội dung được 

sửa đổi tại Nghị 

định số 148/2018/NĐ-CP ngày 

24/10/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 05/2015/NĐ-

CP ngày 12/01/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số nội dung 

của Bộ luật Lao động, có hiệu 

lực từ ngày 15/12/2018. 

Cụ thể, tiền lương làm căn 

cứ để trả cho người lao động 

trong ngày nghỉ hằng năm tại 

Điều 111; ngày nghỉ hằng năm 

tăng thêm theo thâm niên làm 

việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, 

tết tại Điều 115 và ngày nghỉ 

việc riêng có hưởng lương tại 

Khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao 

động năm 2012 là tiền lương 

theo hợp đồng lao động chia 

cho số ngày làm việc bình 

thường trong tháng theo quy 

định của người sử dụng lao 

động, nhân với số ngày người 

lao động nghỉ hằng năm, nghỉ 

hằng năm tăng thêm theo thâm 

niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ 

việc riêng có hưởng lương./. 

 

Đ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05%2f2015%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05%2f2015%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" 

Hải Hà 

hằm tuyên truyền, vận 

động, kêu gọi cộng đồng 

cùng nhau thay đổi hành vi, thói 

quen sử dụng sản phẩm nhựa 

dùng một lần, túi nilon khó phân 

hủy, góp phần giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, bảo vệ sức 

khỏe con người và hệ sinh thái, 

ngày 10/10/2018, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Công 

văn số 5539/BTNMT-TCMT về 

việc phát động phong trào 

"Chống rác thải nhựa". 

Theo đó, phong trào "Chống 

rác thải nhựa" được tổ chức phát 

động với các hoạt động chính sau: 

- Chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc không sử dụng các sản 

phẩm nhựa khó phân hủy, sử 

dụng một lần trong hoạt động của 

cơ quan, đơn vị; phát động mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động hành động và vận 

động người thân cùng thực hiện 

"Nói không với sản phẩm nhựa 

sử dụng một lần"; 

- Phát động phong trào huy 

động sự tham gia của cộng đồng 

trong thu gom, phân loại các sản 

phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao 

bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi 

tái chế, xử lý theo quy định; 

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, 

ứng dụng công nghệ sản xuất; 

hoàn thiện cơ chế, chính sách 

khuyến khích phát triển các sản 

phẩm có thể phân hủy, tái sử 

dụng, thân thiện với môi trường 

thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa 

khó phân hủy, sử dụng một lần; 

- Phối hợp với các cơ quan 

thông tấn, báo chí tuyên truyền 

nâng cao nhận thức trong cơ 

quan và cộng đồng thực hiện các 

chiến dịch truyền thông về nguy 

cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm 

thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen 

sử dụng túi nilon khó phân hủy, 

sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử 

dụng một lần./. 

 

Quyền đề xuất khám xét người của công chức Quản lý thị trường 

Quỳnh Nhi 

ây là điểm mới đáng chú 

ý tại Thông tư số 

35/2018/TT-BCT ngày 

12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công thương quy định về nội 

dung, trình tự, thủ tục hoạt động 

kiểm tra, xử lý vi phạm hành 

chính và các biện pháp nghiệp vụ 

của lực lượng Quản lý thị 

trường. 

N 

Đ 
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Thông tư này quy định công 

chức Quản lý thị trường có quyền 

đề xuất khám với người có thẩm 

quyền ban hành quyết định khám 

theo thủ tục hành chính của Quản 

lý thị trường nếu có căn cứ cho 

rằng trong người hoặc trong 

phương tiện vận tải, đồ vật hoặc 

tại nơi cất giấu có cất giấu tang 

vật vi phạm hành chính. 

Theo đó, đề xuất khám phải 

được thể hiện bằng văn bản và 

có các nội dung chủ yếu như: Họ 

và tên, chức vụ, đơn vị công tác 

của người đề xuất khám; Căn cứ 

đề xuất khám; Đối tượng khám 

hoặc nơi khám; Phạm vi khám; 

Dự kiến thời gian thực hiện việc 

khám; Dự kiến hành vi vi phạm; 

Dự kiến số lượng và thành phần 

Đoàn kiểm tra bao gồm cả lực 

lượng phối hợp; Dự kiến tình 

huống phát sinh; Họ, tên và chữ 

ký người đề xuất khám. 

Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 26/11/2018, thay thế Thông 

tư số 09/2013/TT-BCT ngày 

02/5/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Công thương quy định về hoạt 

động kiểm tra và xử phạt vi 

phạm hành chính của Quản lý thị 

trường, Thông tư số 24/2009/TT-

BCT ngày 24/8/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương quy 

định về công tác quản lý địa bàn 

của cơ quan Quản lý thị trường./. 
 

Các trường hợp đăng kiểm viên bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng kiểm viên 

T.H 

ây là một trong những 

nội dung đáng chú ý tại 

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ 

kiểm định xe cơ giới.  

Theo đó, đăng kiểm viên bị 

thu hồi giấy chứng nhận đăng 

kiểm viên trong các trường hợp 

sau: (1) Vi phạm một trong các 

trường hợp tạm đình chỉ đăng 

kiểm viên theo quy định đến 

mức gây hậu quả nghiêm trọng 

liên quan đến an toàn phương 

tiện; (2) Làm giả các hồ sơ để 

được cấp giấy chứng nhận đăng 

kiểm viên; (3) Bị tạm đình chỉ 

tham gia hoạt động kiểm định từ 

02 lần trong thời gian 12 tháng 

liên tục; (4) Bị kết tội bằng bản 

án đã có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án; (5) Bị mất hoặc bị hạn 

chế năng lực hành vi dân sự; (6) 

Không trực tiếp thực hiện công 

tác kiểm định hoặc hướng dẫn, 

đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm 

viên quá 12 tháng trở lên; (7) 

Cùng một thời điểm làm việc tại 

hai đơn vị đăng kiểm trở lên. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/01/2019 và 

thay thế Nghị định 

Đ 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-35-2018-tt-bct-thu-tuc-kiem-tra-bien-phap-nghiep-vu-cua-luc-luong-quan-ly-thi-truong-4e38d.html
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số 63/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ kiểm định xe cơ giới./.
 

Hợp nhất xong cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy 

với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp 

vào Quý II năm 2019 

Lệ Quỳnh 

ây là nội dung được đề 

cập tại Hướng dẫn số 

17-HD/BTCTW ngày 05-10-

2018 thực hiện hợp nhất các cơ 

quan tham mưu, giúp việc của 

đảng ủy với các cơ quan chuyên 

môn có chức năng, nhiệm vụ 

tương đồng của doanh nghiệp 

theo Quy định số 69-QĐ/TW của 

Ban Bí thư khóa XII. 

 Theo đó, hoàn thành hợp nhất 

các cơ quan tham mưu, giúp việc 

của đảng ủy với các cơ quan 

chuyên môn của doanh nghiệp có 

chức năng, nhiệm vụ tương đồng 

của doanh nghiệp trong Quý II 

năm 2019, cụ thể như sau: 

- Hợp nhất Ban Tổ chức đảng 

ủy với cơ quan chuyên môn làm 

công tác tổ chức nhân sự của 

doanh nghiệp. 

- Hợp nhất Ban Tuyên giáo đảng 

ủy với cơ quan chuyên môn có chức 

năng, nhiệm vụ tương đồng của 

doanh nghiệp cho phù hợp. 

- Hợp nhất Cơ quan Ủy ban 

kiểm tra đảng ủy với cơ quan 

chuyên môn có chức năng, nhiệm 

vụ tương đồng của doanh nghiệp. 

- Hợp nhất Văn phòng đảng 

ủy với cơ quan chuyên môn có 

chức năng, nhiệm vụ tương đồng 

của doanh nghiệp. 

Ngoài định hướng hợp nhất 

các cơ quan nêu trên, việc sắp 

xếp, kiện toàn các cơ quan khác 

do ban thường vụ đảng ủy lãnh 

đạo, chỉ đạo xem xét, quyết định. 

Việc đặt tên và quy định chức 

năng, nhiệm vụ các cơ quan sau 

hợp nhất do ban thường vụ đảng 

ủy lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng 

quản trị, hội đồng thành viên hoặc 

lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không 

có hội đồng quản trị, hội đồng 

thành viên) triển khai thực hiện./.
 

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 

giai đoạn 2018 - 2020 

Kim Ngân 

gày 09/10/2018, Văn 

phòng Chính phủ ban 

hành Công văn số 9787/VPCP-

KSTT về việc hướng dẫn thực 

Đ 

N 
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hiện tiêu chí xã nông thôn mới 

kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, 

cụ thể như sau: 

1. Về công khai thủ tục hành 

chính (TTHC): 100% TTHC 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết của cấp xã được công khai 

theo đúng quy định tại Nghị định 

số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát TTHC, Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ, Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát TTHC 

và Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

2. Về giải quyết TTHC: 

- Xã đã tổ chức triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và áp dụng Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC theo đúng 

quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC; 

- Trong 03 năm liên tục trước 

năm xét công nhận xã nông thôn 

mới kiểu mẫu, kết quả giải quyết 

TTHC của xã đạt tối thiểu từ 

99% đối với hồ sơ TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

và 95% đối với hồ sơ TTHC liên 

thông được giải quyết đúng hoặc 

sớm hơn thời hạn quy định; 

không có kết quả giải quyết 

TTHC phải sửa đổi, bổ sung, bị 

phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, 

khiếu kiện và không có ý kiến 

phản ánh, kiến nghị về hành vi, 

thái độ nhũng nhiễu, gây phiền 

hà, không thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng quy định pháp 

luật trong giải quyết TTHC, trừ 

trường hợp phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, khiếu kiện được cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, xử 

lý, kết luận là không đúng hoặc 

vu cáo; 

- Xã đã tổ chức triển khai 

thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 

đối với TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết, trong đó từ khi triển 

khai đến khi nộp hồ sơ đề nghị 

xét, công nhận, tỷ lệ hồ sơ trực 

tuyến trong tổng số hồ sơ của 

TTHC thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến đạt tối thiểu từ 10% 

trở lên đối với các phường, thị 

trấn và 5% trở lên đối với các xã 

còn lại; các hồ sơ trực tuyến 

được giải quyết đúng hoặc sớm 

hơn thời hạn quy định. Tiêu chí 

này không áp dụng đối với các 

xã miền núi, vùng cao, hải đảo; 

- Xã đã tổ chức đánh giá việc 

giải quyết TTHC và xử lý kết quả 

đánh giá theo đúng quy định tại 
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Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và 

văn bản quy phạm pháp luật hướng 

dẫn thi hành Nghị định này. 

3. Về mô hình điển hình cải 

cách TTHC: Xã đã tổ chức công 

khai TTHC theo hình thức phù 

hợp với điều kiện thực tế địa 

phương, ngoài các hình thức 

công khai bắt buộc theo quy định 

của pháp luật hoặc đã triển khai 

áp dụng sáng kiến, giải pháp, mô 

hình mới trong hướng dẫn, tiếp 

nhận và giải quyết TTHC ngoài 

các sáng kiến, giải pháp, mô hình 

phải triển khai theo quy định của 

pháp luật. Tính mới, hiệu quả 

của sáng kiến, giải pháp, mô 

hình điển hình về cải cách TTHC 

được xem xét trong quá trình xét, 

công nhận xã nông thôn mới 

kiểu mẫu theo quy định tại Điều 

3 Quyết định số 691/QĐ-TTg 

ngày 05/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành tiêu chí xã 

nông thôn mới kiểu mẫu giai 

đoạn 2018 - 2020./. 

 

Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ 

quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền 

N.Q 

ây là một trong những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu được đề ra tại Nghị quyết 

số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 

của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 26-

NQ/TW ngày 19-5-2018 của Hội 

nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về 

tập trung xây dựng đội ngũ cán 

bộ các cấp, nhất là cấp chiến 

lược, đủ phẩm chất, năng lực và 

uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế 

hoạch số 10-KH/TW ngày 

06/6/2018 của Bộ Chính trị thực 

hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. 

Theo đó, để tăng cường công 

tác quản lý cán bộ; kiểm soát 

chặt chẽ quyền lực trong công 

tác cán bộ; chống chạy chức, 

chạy quyền, các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, UBND cấp tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của mình chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả các nhiệm vụ thường 

xuyên sau: 

- Rà soát đội ngũ cán bộ 

thuộc thẩm quyền quản lý để xác 

định các đối tượng trong từng 

đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

UBND cấp tỉnh đáp ứng được 

các tiêu chuẩn về phẩm chất 

chính trị, đạo đức, uy tín, khả 

năng làm việc trong môi trường 

quốc tế, phù hợp về độ tuổi, tỷ lệ 

nữ và dân tộc thiểu số, có tính 

Đ 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=195157
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đến kế thừa và chuyển tiếp 

trong từng giai đoạn cụ thể; 

- Tập trung siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ 

chạy chức, chạy quyền; ngăn 

chặn và đẩy lùi tình trạng suy 

thoái, "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" trong cán bộ, đảng 

viên, đồng thời chú trọng tạo 

lập môi trường làm việc dân 

chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo 

mọi điều kiện để phát huy trí 

tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, 

hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ 

dám nghĩ, dám làm, dám đột 

phá vì lợi ích chung; 

- Xây dựng kế hoạch phát 

triển cán bộ ở từng cấp trên cơ 

sở gắn quy hoạch với đào tạo, 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh; đẩy mạnh thực hiện luân 

chuyển cán bộ lãnh đạo, quản 

lý giữa các cơ quan thuộc hệ 

thống chính trị để rèn luyện qua 

thực tiễn ở các lĩnh vực, địa 

bàn khác nhau tạo sự liên thông 

trong công tác cán bộ; 

- Căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ, chủ động xây dựng 

các tiêu chí cụ thể để đánh giá 

cán bộ theo từng vị trí việc làm 

trên cơ sở lượng hóa bằng sản 

phẩm cụ thể, thông qua khảo 

sát, công khai kết quả và so 

sánh với chức danh tương 

đương. Kết quả đánh giá cá 

nhân gắn với kết quả đánh giá 

tập thể và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 

địa phương; xây dựng Quy chế 

thực hiện phân công, phân cấp 

gắn với trách nhiệm cụ thể 

trong nội bộ từng đơn vị; 

- Coi trọng công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ, nắm chắc lịch 

sử chính trị và tập trung vào 

vấn đề chính trị hiện nay của 

cán bộ. Quy định rõ trong các 

văn bản quy phạm pháp luật 

hoặc văn bản của cấp ủy chủ 

trương không xem xét quy 

hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng 

cử đối với cán bộ khi chưa có 

kết luận về tiêu chuẩn chính trị; 

- Đẩy mạnh công tác kiểm 

tra, giám sát, thanh tra định kỳ, 

đột xuất; theo chuyên đề, 

chuyên ngành; của cấp trên đối 

với cấp dưới; cấp dưới giám sát 

cấp trên. Coi trọng cảnh báo, 

phòng ngừa và xử lý sai phạm; 

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh 

những tổ chức, cá nhân vi phạm 

kỷ luật của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; lợi dụng quyền lực để 

thực hiện những hành vi sai trái 

trong công tác cán bộ hoặc tiếp 

tay cho chạy chức, chạy quyền. 

Hủy bỏ, thu hồi các quyết định 

không đúng về công tác cán bộ, 

đồng thời xử lý nghiêm những tổ 
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chức, cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm"./. 
 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Tôi vừa nhận 

được giấy phép lái 

xe hạng A1 do Sở Giao thông 

vận tải tỉnh cấp. Tuy nhiên 

họ của tôi trong giấy phép lái 

xe có sự sai lệch với giấy 

chứng minh nhân dân. Đề 

nghị cho biết, trong trường 

hợp này, tôi có được đổi giấy 

phép lái xe không? (Bạn 

N.V.D, huyện Kon Rẫy). 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: Theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 37 Thông tư 

số 12/2017/TT-BGTVT ngày 

15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định 

về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường bộ 

thì "Trường hợp năm sinh, 

họ, tên, tên đệm ghi trên giấy 

phép lái xe có sai lệch với 

giấy chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ căn cước công dân 

thì cơ quan quản lý cấp giấy 

phép lái xe làm thủ tục đổi 

giấy phép lái xe mới phù hợp 

với thông tin ghi trong giấy 

chứng minh nhân dân hoặc 

thẻ căn cước công dân". 

Đối chiếu với quy định nói 

trên của pháp luật, việc họ 

ghi trên giấy phép lái xe của bạn 

có sai lệch so với giấy chứng 

minh nhân dân thuộc trường hợp 

được đổi giấy phép lái xe./. 
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