
THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT                                                                                              SỐ 03/2014 

 
3 

Quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 

Nguyễn Văn Bảy 

ại kỳ họp thứ 6, Quốc 

hội khóa XIII đã 

thông qua Hiến pháp năm 

2013, đây là sự kiện chính trị 

- pháp lý quan trọng của đất 

nước. Hiến pháp thể hiện 

những nội dung mới quan 

trọng nhằm thể chế hóa 

Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 

phát triển năm 2011); quy 

định đầy đủ, rõ nét về chủ thể 

là Nhân dân trong Hiến pháp, 

về quyền lực của Nhà nước 

thuộc về Nhân dân. 

Thứ nhất, ngay Lời nói 

đầu Hiến pháp năm 2013 thể 

hiện: “...Nhân dân Việt Nam 

xây dựng, thi hành và bảo vệ 

Hiến pháp này vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh” 

đã thể hiện rõ trách nhiệm 

của Nhân dân trong việc xây 

dựng, thi hành và bảo vệ 

Hiến pháp. Điều 2 Hiến pháp 

năm 2013 quy định: “1. Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

của Nhân dân, do Nhân dân, 

vì Nhân dân. 2. Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả 

quyền lực nhà nước thuộc về 

Nhân dân mà nền tảng là liên 

minh giữa giai cấp công nhân với 

giai cấp nông dân và đội ngũ trí 

thức” đã thể hiện nhất quán quan 

điểm của Đảng và Nhà nước ta về 

đề cao quyền làm chủ của Nhân 

dân trong Hiến pháp là Nhà nước 

của dân, do dân và vì dân, đồng 

thời thể hiện đất nước Việt Nam 

là do chính Nhân dân làm chủ, 

Nhân dân là chủ thể quan trọng 

trong xây dựng và bảo vệ đất 

nước. Lần đầu tiên Hiến pháp 

năm 2013 từ Nhân dân được viết 

hoa, đây không phải đơn thuần là 

cách thể hiện từ ngữ mà là diễn 

đạt ý nghĩa của một chủ thể quan 

trọng của đất nước theo tư tưởng 

của Bác Hồ. Trong một bài viết 

vào ngày 14/10/1949 Người đã 

khẳng định: 

“Nước ta là nước dân chủ, 

Bao nhiêu lợi ích đều là vì 

dân, 

Công việc đổi mới và xây 

dựng là trách nhiệm của dân, 

Chính quyền từ xã đến Chính 

phủ do dân cử ra, 

Đoàn thể từ Trung ương đến 

xã do dân tổ chức nên, 

Nói tóm lại, quyền hành và 

T 
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lực lượng đều ở nơi dân”. 

Chính vì lẽ đó mà từ 

Nhân dân được viết hoa là 

thể hiện đầy đủ và sâu sắc tư 

tưởng của Bác Hồ về vai trò 

của Nhân dân. 

Thứ hai, Khoản 2 Điều 4 

Hiến pháp năm 2013 quy 

định: “Đảng Cộng sản Việt 

Nam gắn bó m t thiết với 

Nhân dân, phục vụ Nhân dân, 

chịu sự giám sát của Nhân 

dân, chịu trách nhiệm trước 

Nhân dân về những quyết 

định của mình”, đây là điểm 

bổ sung mới quan trọng, vì 

vai trò làm chủ của Nhân dân 

đối với nước, Nhân dân giao 

phó trách nhiệm cho Đảng để 

lãnh đạo Nhà nước và xã hội, 

vì v y, Đảng phải chịu sự 

giám sát và chịu trách nhiệm 

trước Nhân dân trong việc 

lãnh đạo của mình. 

Thứ ba, tại Điều 6 Hiến 

pháp năm 2013 quy định: 

“Nhân dân thực hiện quyền 

lực nhà nước bằng dân chủ 

trực tiếp, bằng dân chủ đại 

diện thông qua Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và thông qua 

các cơ quan khác của Nhà 

nước”, quy định đa dạng hơn 

về thực hiện quyền lực của 

Nhân dân so với Hiến pháp 

năm 1992, đặc biệt thể hiện 

quyền lực nhà nước bằng dân 

chủ trực tiếp đã làm rõ hơn, sâu 

sắc hơn vai trò làm chủ của Nhân 

dân. 

Thứ tư, lần đầu tiên trong 

Hiến pháp năm 2013 ghi nh n 

quyền con người, quyền cơ bản 

của công dân tại Chương II, đặt 

trang trọng Chương I quy định về 

chế độ chính trị. Hiến pháp năm 

2013 đã có những nh n thức mới 

về đề cao nhân tố con người, coi 

con người là chủ thể, nguồn lực 

chủ yếu và là mục tiêu của sự 

phát triển. Điều 14 Hiến pháp 

năm 2013 khẳng định: “Ở nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, các quyền con người, quyền 

công dân về chính trị, dân sự, 

kinh tế, văn hóa - xã hội được 

công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo 

đảm theo Hiến pháp và pháp 

luật”. “Quyền con người, quyền 

công dân chỉ có thể bị hạn chế 

theo quy định của Luật, trong 

trường hợp cần thiết vì lý do quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự 

an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 

sức khỏe cộng đồng”. Đây là 

những nguyên tắc căn bản đề cao 

trách nhiệm của Nhà nước trong 

mối quan hệ với quyền con 

người, quyền công dân, là cơ sở 

hiến định để mọi người và công 

dân bảo vệ và thực hiện quyền 

con người, quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân. Ngoài việc thể 

hiện quyền làm chủ của Nhân dân 
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trong Hiến pháp, còn thể hiện 

các cam kết của Việt Nam 

trong việc thực hiện các Điều 

ước quốc tế liên quan đến 

quyền con người mà Việt 

Nam là thành viên. 

Thứ năm, Điều 53 Hiến 

pháp năm 2013 thể hiện: 

“Đất đai, tài nguyên nước, tài 

nguyên khoáng sản, nguồn 

lợi ở vùng biển, vùng trời, tài 

nguyên thiên nhiên khác và 

các tài sản do Nhà nước đầu 

tư, quản lý là tài sản công 

thuộc sở hữu toàn dân do 

Nhà nước đại diện chủ sở 

hữu và thống nhất quản lý” 

đã khẳng định quyền sở hữu 

của Nhân dân và Nhân dân 

ủy quyền cho Nhà nước đại 

diện Nhân dân để sở hữu và 

thống nhất quản lý, chịu trách 

nhiệm trước Nhân dân về 

việc quản lý tài sản do Nhân 

dân ủy quyền. 

Thứ sáu, Điều 65 Hiến 

pháp năm 2013 quy định: 

“Lực lượng vũ trang nhân 

dân tuyệt đối trung thành với 

Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng 

và Nhà nước, có nhiệm vụ 

bảo vệ độc l p, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

của Tổ quốc, an ninh quốc 

gia và tr t tự, an toàn xã hội; 

bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà 

nước và chế độ xã hội chủ 

nghĩa; cùng toàn dân xây dựng 

đất nước và thực hiện nghĩa vụ 

quốc tế” thể hiện trách nhiệm của 

lực lượng vũ trang là tuyệt đối 

trung thành với Nhân dân và 

trước hết là phải bảo vệ Nhân dân 

là một chủ thể làm chủ đất nước, 

sau đó là bảo vệ Đảng, Nhà nước 

và chế độ xã hội chủ nghĩa.  

Thứ bảy, Điều 69 Hiến pháp 

năm 2013 quy định: “Quốc hội là 

cơ quan đại biểu cao nhất của 

Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 

nước cao nhất của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã 

nhấn mạnh vai trò của Nhân dân 

là chủ thể tối cao của quyền lực 

Nhà nước, tất cả quyền lực Nhà 

nước đều thuộc về Nhân dân. 

Nhân dân ủy thác thực hiện 

quyền lực cao nhất cho Quốc hội 

để thực hiện quyền l p hiến như 

đề xuất sửa đổi Hiến pháp, thành 

l p Ủy ban dự thảo Hiến pháp, 

thảo lu n và biểu quyết thông qua 

Hiến pháp, khi có ít nhất 2/3 tổng 

số đại biểu Quốc hội biểu quyết 

tán thành; việc trưng cầu ý dân về 

Hiến pháp do Quốc hội quyết 

định... 

Quốc hội có trách nhiệm quy 

định tổ chức và hoạt động của 

Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 

phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân, Hội đồng bầu cử 

quốc gia, Kiểm toán nhà nước, 

chính quyền địa phương và cơ 
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quan khác do Quốc hội thành 

l p và bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm các chức danh đứng 

đầu các cơ quan này nhằm 

đảm bảo sự v n hành và thực 

thi hoạt động quản lý nhà 

nước và quản lý xã hội theo 

sự ủy quyền của Nhân dân 

cho Quốc hội là cơ quan 

quyền lực cao nhất. 

Hiến pháp năm 2013 đã 

thể hiện nhất quán tư tưởng 

của Bác Hồ, của Đảng về vị 

trí, vai trò của Nhân dân 

trong lịch sử đấu tranh, xây dựng 

và bảo vệ đất nước trải qua mấy 

ngàn năm lịch sử. Tư tưởng lấy 

dân làm gốc của Bác Hồ đã được 

lịch sử chứng minh qua các cuộc 

đấu tranh giải phóng dân tộc, 

chính vì v y, Hiến pháp năm 

2013 là sự kết tinh và thể hiện 

tính đúng đắn về quyền làm chủ 

của Nhân dân đối với đất nước, 

hướng đến mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh mà Đảng, Nhà 

nước và Nhân dân đã lựa chọn./. 

 

Sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 

về xử lý vi phạm hành chính 

Vĩnh Linh 

rong khoa học về quản 

lý hành chính thì việc 

hồ sơ lưu các vụ việc đã bị xử 

lý vi phạm hành chính 

(XLVPHC), hành vi đã bị 

XLVPHC có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng. Điều này giúp cho 

cơ quan chức năng trong việc 

quản lý, điều hành trên địa bàn 

được giao, nhất là đấu tranh 

phòng ngừa hành vi vi phạm 

pháp lu t.  

Tại khu dân cư chúng tôi ở 

thường xuyên xảy ra tình trạng 

mất cắp vặt như vài con gà, 

quần áo, giày dép, xe đạp... nói 

chung là giá trị bị mất cắp 

không lớn, chưa đến 05 triệu 

đồng để có thể xử lý hình sự. 

Điều đáng nói ở đây là hành vi 

trộm cắp vặt diễn ra thường 

xuyên, ngang nhiên và trắng 

trợn như kẻ cắp chốt cả cửa 

sau, cửa trước để không cho 

chủ nhà ra truy bắt hoặc đe dọa 

không dám ra để bắt kẻ gian 

vào trộm gà, vịt vào ban đêm 

hay ngang nhiên thả câu bắt 

chó ngay giữa ban ngày... Cũng 

có vài trường hợp do quá bức 

xúc nên người dân đã tự liên 

kết theo dõi bắt được kẻ trộm 

hoặc báo cơ quan chức năng 

bắt giữ khá nhiều tên trộm. Tuy 

nhiên, sau khi giải về trụ sở 

UBND xã, phường hoặc cơ 

quan công an để xử lý thì khi 

T 
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xem xét hành vi, giá trị của các 

v t bị trộm không lớn chưa đủ 

cơ sở để xử lý hình sự thì cơ 

quan chức năng chỉ tiến hành 

xử phạt hành chính và thả các 

đối tượng trộm cắp ra. Và ngựa 

quen đường cũ, những kẻ này 

lại tiếp tục hành vi trộm cắp 

vặt, th m chí nhiều trường hợp 

trả thù người dân đã báo hoặc 

bắt chúng trước đây với hành vi 

ngày càng táo tợn, ngang nhiên 

hơn. Hay như vi phạm hành 

chính (VPHC) trong lĩnh vực 

bảo vệ rừng, các cơ quan chức 

năng khó khăn lắm mới phát 

hiện bắt giữ được các vụ vi 

phạm lâm lu t nhưng do chưa 

đến mức bị truy cứu hình sự 

nên đành phải thả những kẻ vi 

phạm ra và chúng lại tiếp tục 

phá rừng... hoặc VPHC trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ 

để xem xét có tái phạm hay 

không để xử phạt nặng hơn... 

Vấn đề đặt ra ở đây là tình 

trạng này lặp đi lặp lại, quá 

trình “bắt - xử phạt - thả”, “bắt 

- phạt - thả”... mà không ngăn 

chặn, kéo giảm, đẩy lùi được 

các đối tượng vi phạm cũng 

như số vụ việc vi phạm pháp 

lu t. Lý do, là cơ quan chức 

năng không thể truy cứu trách 

nhiệm hình sự, bắt giam để cải 

tạo, giáo dục, phòng ngừa các 

đối tượng có thể gây nguy hiểm 

cho xã hội, vì giá trị đồ v t bị 

trộm cắp, vi phạm chưa đủ mức 

để truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc thuộc trường hợp tái phạm 

hay không. Bởi vì, Bộ lu t hình 

sự quy định trong một số 

trường hợp có thể bị xử lý hình 

sự nếu người vi phạm pháp lu t 

đã bị XLVPHC. Th m chí, có 

đối tượng trộm cắp vặt khai đã 

trộm nhiều vụ và nhiều lần bị 

xử phạt tiền nhưng cơ quan 

công an vẫn không dám l p hồ 

sơ xử lý hình sự vì không nắm 

chắc được cơ quan nào đã xử 

lý, ở đâu và biết đâu nó “cao 

hứng” khai láo, khai b y sau 

này phản cung, tố cáo thì thêm 

rắc rối, phức tạp nên đành xử 

phạt xong giáo dục, “đe dọa” 

vài câu rồi lại thả ra! 

Câu hỏi đặt ra là tại sao lại 

như v y? Đó là do pháp lu t 

của chúng ta chưa nghiêm, 

chưa chặt chẽ, sự phối hợp giữa 

các cơ quan chức năng chưa 

đồng bộ nên hiệu quả giáo dục, 

răn đe, phòng ngừa thấp. 

Nguyên nhân là việc quản lý 

công tác XLVPHC còn quá yếu 

kém, buông lỏng, hệ thống 

pháp lu t còn nhiều kẽ hở, bất 

c p.  

Trở lại các trường hợp trên, 

tương tự như trong công tác xử 

lý hình sự nếu chúng ta làm tốt 

công tác lưu trữ hồ sơ, tàng thư 
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về công tác XLVPHC, nhất là 

xây dựng được hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia về XLVPHC 

thì việc đấu tranh phòng chống 

vi phạm pháp lu t về XLVPHC 

thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. 

Khi đó các cơ quan chức năng 

sẽ c p nh t các thông số, dữ 

liệu về nhân thân của kẻ vi 

phạm như trộm cắp, vi phạm 

lâm lu t và sẽ dễ dàng nh n 

biết được các đối tượng này đã 

VPHC về lĩnh vực này trước đó 

hay chưa, đã bị xử lý VPHC 

hay chưa, có tái phạm hay 

không... để truy cứu trách 

nhiệm hình sự hoặc tăng nặng 

mức xử phạt hành chính. Bởi 

vì, nhiều trường hợp khi bị 

XLVPHC tại khu vực này, địa 

phương nào đó thì tạm thời 

lánh nạn, chuyển sang “làm 

ăn”, hoạt động ở địa bàn, khu 

vực khác, chờ cho cơ quan 

chức năng quên mặt, quên tên 

để quay trở lại tiếp tục “hành 

nghề” phạm pháp.../. 

 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các buổi 

tuyên truyền pháp luật bằng miệng 

Đỗ Văn Nhân

uyên truyền pháp lu t 

bằng miệng là một 

trong những hình thức tuyên 

truyền phổ biến nhất hiện nay, 

đây là phương pháp tuyên 

truyền gần gũi nhất với đối 

tượng là cán bộ, công chức, 

người dân, người đồng bào dân 

tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu, 

vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn. Với đặc thù là đối tượng 

tuyên truyền chủ yếu là người 

dân, cách tiếp c n pháp lu t có 

những khó khăn nhất định nên 

phương pháp tuyên truyền 

miệng cần thực hiện mang tính 

đặc thù mới có thể phát huy 

hiệu quả tích cực, làm cho đối 

tượng tuyên truyền có thể tiếp 

thu nội dung pháp lu t cần 

tuyên truyền. 

Thứ nhất, nắm vững đối 

tượng truyên truyền: Người 

tuyên truyền cần nắm vững đối 

tượng tuyên truyền qua các yếu 

tố về số lượng, thành phần 

tham dự buổi tuyên truyền như 

là cán bộ, công chức hay người 

dân ở cơ sở, người đồng bào 

dân tộc thiểu số; đồng thời phải 

nắm cho được tình hình thực 

hiện pháp lu t ở cơ sở; ý thức 

thực hiện pháp lu t và nhu cầu 

tìm hiểu pháp lu t của đối 

tượng để có phương pháp tuyên 

truyền hiệu quả nhất, đi đúng 

vào trọng tâm, trọng điểm, 

T 
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cũng như nhu cầu muốn hiểu 

biết pháp lu t của đối tượng 

tuyên truyền. Nắm vững đối 

tượng tuyên truyền có thể bằng 

phương pháp trực tiếp (tự tìm 

hiểu, gặp gỡ, nhìn bằng mắt 

thường...) hoặc bằng phương 

pháp gián tiếp (qua báo cáo 

tổng kết, trao đổi với trưởng 

thôn, cán bộ xã hoặc cơ quan 

quản lý cán bộ, công chức..). 

Tiếp c n đối tượng tuyên 

truyền là một trong những biện 

pháp hữu hiệu để góp phần 

thực hiện thành công buổi 

tuyên truyền miệng. 

Thứ hai, nắm vững nội 

dung văn bản: Người tuyên 

truyền phải nắm vững nội dung 

văn bản pháp lu t để tuyên 

truyền, có cách thức truyền đạt 

nội dung phù hợp với đối tượng 

tuyên truyền như nội dung 

truyền đạt đối với người dân sẽ 

khác so với đối tượng là cán bộ, 

công chức trong cùng một văn 

bản pháp lu t. Để nắm vững 

vấn đề liên quan đến lĩnh vực 

mà văn bản điều chỉnh đòi hỏi 

người tuyên truyền ngoài trình 

độ chuyên môn tốt cần phải có 

quá trình tích lũy kinh nghiệm, 

học hỏi, sưu tầm và chuẩn bị 

nội dung đề cương tuyên truyền 

một cách cụ thể, chính xác. 

Thứ ba, sưu tầm tài liệu, 

dẫn chứng minh họa: Đây là 

nội dung rất quan trọng vì nó 

ảnh hưởng đến chất lượng, độ 

sâu và sức thuyết phục của buổi 

tuyên truyền. Khi sưu tầm tài 

liệu, dẫn chứng minh họa cần 

phải tiếp c n các nguồn chính 

thống như trên các Trang thông 

tin điện tử của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước để có tính 

chính thức và độ tin c y cao. 

Khi sưu tầm dẫn chứng, tài 

liệu, cần chú ý đến tính chất, 

yêu cầu của tài liệu đó, tuyệt 

đối tránh tài liệu, dẫn chứng 

minh họa thuộc diện bí m t của 

Nhà nước, số liệu, dẫn chứng 

đã cũ không còn phù hợp với 

hiện tại hoặc từ các Trang 

thông tin điện tử không chính 

thống, phản động gây ảnh 

hưởng đến nội dung tuyên 

truyền. Việc sưu tầm tài liệu, 

dẫn chứng minh họa là hết sức 

cần thiết và không thể thiếu 

trong các buổi tuyên truyền 

miệng, sẽ khắc phục được tính 

khô khan, làm sinh động của 

buổi tuyên truyền miệng 

Thứ tư, tiến hành buổi 

tuyên truyền miệng: Người 

tuyên truyền chủ trì báo cáo nội 

dung tuyên truyền cần phải tự 

tin thể hiện, chú ý đến tâm lý, 

thái độ của người nghe để điều 

chỉnh nội dung tuyên truyền 

sao cho phù hợp. Để tránh khô 

khan, làm vui vẻ, sinh động của 
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buổi tuyên truyền, người tuyên 

truyền có thể pha lẫn tính hài 

hước có liên quan đến nội dung 

pháp lu t nhưng cần phải ngắn 

gọn, tránh bị lôi cuốn, sa đà ảnh 

hưởng đến buổi tuyên tuyền. 

Trong trường hợp đối tượng 

tuyên truyền có thể ồn ào, gây 

mất tr t tự cần nhắc nhở nhẹ 

nhàng, tránh cáu gắt ảnh hưởng 

đến tâm lý người nghe cũng 

như không khí của buổi tuyên 

truyền pháp lu t. 

Thứ năm, cuối buổi tuyên 

truyền pháp lu t, người tuyên 

truyền thường tóm tắt những 

vấn đề cơ bản về nội dung đã 

tuyên truyền. Tùy từng đối 

tượng mà nêu những vấn đề 

cần lưu ý đối với người nghe. 

Sau đó, người tuyên truyền 

dành thời gian cần thiết để trả 

lời câu hỏi của người nghe về 

những điều mà đối tượng tuyên 

truyền chưa nghe rõ hoặc cần 

phân tích làm rõ thêm một số 

vấn đề của nội dung tuyên 

truyền. Thông qua đó, có thể 

đánh giá được mức độ tiếp thu 

nội dung tuyên truyền của 

người nghe, đồng thời, người 

tuyên truyền có thể tự đúc kết, 

rút kinh nghiệm và bổ sung nội 

dung tuyên truyền tại các buổi 

tuyên truyền tiếp theo. 

Tóm lại, hiệu quả của tuyên 

truyền pháp lu t bằng miệng 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. 

Để đạt hiệu quả cao, người 

tuyên truyền cần phải dày công 

tích luỹ, chuẩn bị nội dung, 

phải chuẩn bị về mặt tâm lý 

như tự tin, có phương pháp dẫn 

dắt người nghe; gây thiện cảm, 

gây sự chú ý của người nghe; 

phải biết gây ấn tượng cho 

người nghe trong suốt buổi 

tuyên truyền; biết kết lu n đúng 

cách để khi kết thúc còn đọng 

lại những điều cần thiết cho 

người nghe tiếp tục suy nghĩ. 

Có như v y, mới làm cho đối 

tượng tuyên truyền có thể tiếp 

thu được nội dung tuyên 

truyền, làm cho buổi tuyên 

truyền không nhàm chán, đơn 

điệu, góp phần làm cho buổi 

tuyên truyền pháp lu t bằng 

miệng phát huy được hiệu 

quả./. 
 

Chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Hoa Huệ

hời gian qua, công tác 

kiểm tra, xử lý văn bản 

quy phạm pháp lu t (VBQPPL) 

trên địa bàn tỉnh đã có nhiều 

chuyển biến tích cực; việc tổ 

chức thực hiện từng bước đi 
T 
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vào nề nếp. Tuy nhiên, bên 

cạnh những kết quả đã đạt 

được, công tác kiểm tra, xử lý 

VBQPPL vẫn còn tồn tại, hạn 

chế: một số sở, ngành, địa 

phương chưa nh n thức đầy đủ 

về vai trò, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của công tác kiểm tra, xử 

lý VBQPPL nên công tác này 

được thực hiện chưa thường 

xuyên, toàn diện, có lúc, có nơi 

còn mang tính hình thức; công 

tác rà soát, c p nh t thông tin, 

xây dựng và quản lý hệ cơ sở 

dữ liệu VBQPPL để phục vụ 

việc kiểm tra, xử lý chưa được 

chú trọng thực hiện; kinh phí, 

biên chế và các điều kiện đảm 

bảo khác phục vụ công tác 

kiểm tra, xử lý VBQPPL chưa 

được quan tâm đúng mức... 

Để khắc phục những hạn 

chế nêu trên, nhằm nâng cao 

chất lượng công tác kiểm tra, 

xử lý VBQPPL trên địa bàn 

tỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý Nhà nước 

bằng pháp lu t, ngày 

26/4/2014, UBND tỉnh đã ban 

hành Chỉ thị số 02/2014/CT-

UBND về việc tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp lu t trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo 

đó, UBND tỉnh yêu cầu: 

- Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh: Tiếp tục tổ 

chức quán triệt và triển khai 

thực hiện nghiêm túc Lu t ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

lu t của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; Củng 

cố, kiện toàn, bố trí cán bộ 

pháp chế đảm bảo đủ tiêu 

chuẩn để thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ trong việc xây 

dựng, rà soát, kiểm tra, xử lý 

VBQPPL; Chủ động phối hợp 

với Sở Tư pháp thực hiện 

nhiệm vụ tự kiểm tra, kiểm tra 

VBQPPL; Tuân thủ trình tự, 

thủ tục soạn thảo, ban hành 

VBQPPL theo quy định. 

- Giám đốc Sở Tư pháp: 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan 

có liên quan tổ chức thực hiện 

việc tự kiểm tra văn bản do 

UBND tỉnh ban hành; kiểm tra 

VBQPPL của HĐND, UBND 

cấp huyện theo quy định; 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố thực hiện nhiệm vụ 

tự kiểm tra và kiểm tra văn bản 

theo thẩm quyền; Tăng cường 

công tác rà soát VBQPPL của 

HĐND, UBND đã ban hành; 

Thực hiện tốt việc thống kê số 

liệu về công tác kiểm tra, xử lý 

VBQPPL. 

- Giám đốc Sở Tài chính: 

Tham mưu UBND tỉnh xem xét 

bố trí kinh phí cho các đơn vị 
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địa phương đảm bảo công tác 

kiểm tra, xử lý VBQPPL. 

- Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố: Chỉ đạo tăng 

cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp lu t về kiểm tra, xử lý 

VBQPPL, công tác kiểm tra, xử 

lý VBQPPL ở địa phương; Chỉ 

đạo Phòng Tư pháp chủ trì phối 

hợp các cơ quan chuyên môn 

tham mưu UBND cùng cấp 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về công tác kiểm tra, xử 

lý VBQPPL; Kiện toàn, củng 

cố tổ chức bộ máy của Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố; 

Thực hiện nghiêm túc việc gửi 

VBQPPL đến cơ quan tư pháp, 

cơ quan quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh 

để kiểm tra theo thẩm quyền. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi 

hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 

và thay thế Chỉ thị số 02/CT-

UBND ngày 21/01/2011 của 

UBND tỉnh về triển khai thi 

hành Nghị định số 

40/2010/NĐ-CP ngày 

12/4/2010 của Chính phủ về 

kiểm tra và xử lý văn bản quy 

phạm pháp lu t trên địa bàn 

tỉnh./.  

 

Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh 

Trung Hiếu 

rong những năm qua, 

thực hiện Nghị định 

số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ, 

công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC) trên địa 

bàn tỉnh đã đạt được những 

kết quả quan trọng, TTHC 

trên nhiều lĩnh vực quản lý 

nhà nước đã được thống kê, 

rà soát, đơn giản hóa và công 

bố công khai theo đúng quy 

định. Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được, công 

tác kiểm soát TTHC vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế, đó là 

một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương chưa nh n thức đầy đủ 

tầm quan trọng và ý nghĩa của 

hoạt động kiểm soát TTHC nên 

dẫn đến việc triển khai chưa nhất 

quán, thiếu đồng bộ làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến công tác 

cải cách hành chính nói chung và 

công tác kiểm soát TTHC nói 

riêng. 

Để kịp thời triển khai thực 

hiện các quy định của Chính phủ 

và Thủ tướng Chính phủ, ngày 

06/5/2014, UBND tỉnh Kon Tum 

ban hành Chỉ thị số 03/2014/CT-

UBND về việc tăng cường thực 

T 
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hiện công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố: 1) Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, quán triệt về 

công tác kiểm soát TTHC 

đến cán bộ, công chức, viên 

chức để thống nhất nh n thức 

về công tác kiểm soát TTHC; 

Thường xuyên rà soát, kiện 

toàn và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức 

làm công tác đầu mối kiểm 

soát TTHC tại cơ quan, địa 

phương; 2)Tuân thủ nghiêm 

quy trình soạn thảo, tổ chức 

lấy ý kiến, đánh giá tác động 

và tính toán chi phí tuân thủ 

các quy định về TTHC, bảo 

đảm nguyên tắc chỉ ban hành 

các quy định về TTHC thực 

sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp 

và có chi phí tuân thủ thấp 

nhất; 3) Nghiêm túc tổ chức 

thực hiện công tác rà soát 

thống kê, kiểm soát chất 

lượng và trình Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố kịp thời 

các TTHC mới ban hành, các 

TTHC đã được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc bãi bỏ 

thuộc phạm vi thẩm quyền 

giải quyết của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh theo đúng 

quy định; 4) Thực hiện nghiêm 

việc niêm yết công khai các 

TTHC đã được công bố và thực 

hiện tốt công tác tiếp nh n, giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền cho cá nhân, tổ chức có 

nhu cầu. Kiểm soát chặt chẽ việc 

giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 

nhân không để xảy ra tình trạng 

ch m trễ, gây phiền hà. 

Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp 

vụ đánh giá tác động và tính toán 

chi phí tuân thủ đối với quy định 

về TTHC cho các cơ quan chuyên 

môn thuộc tỉnh có chức năng 

tham mưu, hoạch định chính sách 

của UBND tỉnh; Chủ động kiểm 

tra theo kế hoạch hoặc đột xuất 

công tác kiểm soát TTHC tại các 

cơ quan, đơn vị; tổ chức t p huấn 

nghiệp vụ kiểm soát TTHC; tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Tư pháp về công tác kiểm 

soát TTHC theo đúng quy định. 

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Kon Tum, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon 

Tum xây dựng các chuyên mục, 

chuyên trang và dành thời lượng 

phù hợp để tuyên truyền rộng rãi 

đến người dân trên địa bàn tỉnh 

về các hoạt động triển khai, kết 

quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính nói chung và kiểm 

soát TTHC nói riêng; trong đó 

chú trọng tuyên truyền đối với 
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các t p thể, cá nhân điển 

hình, có cách làm hay, thực 

hiện tốt công tác cải cách 

TTHC./. 

 

Ban hành Quy chế phối h p trong công tác tra c u, xác minh, 

trao đổi, cung c p và rà soát thông tin lý lịch tư pháp  

trên địa bàn tỉnh  on Tum 

Lệ Quỳnh 

gày 08/5/2014, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 29/2014/QĐ-

UBND về việc ban hành Quy 

chế phối hợp trong công tác 

tra cứu, xác minh, trao đổi, 

cung cấp và rà soát thông tin 

lý lịch tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Với mục đích là đảm bảo 

việc tra cứu, xác minh, trao 

đổi, cung cấp và rà soát 

thông tin lý lịch tư pháp 

thông suốt, an toàn nhằm xây 

dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư 

pháp của tỉnh đầy đủ, chặt 

chẽ, đồng bộ, hiệu lực và 

hiệu quả phục vụ cho quá 

trình xác định tiền án của cá 

nhân theo yêu cầu của cá 

nhân, tổ chức đúng thời hạn 

do pháp lu t quy định. 

Theo đó, Quyết định quy 

định cơ quan Công an, Viện 

Kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân, cơ quan Thi hành 

án dân sự, UBND huyện, 

thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn là cơ quan cung 

cấp thông tin lý lịch tư pháp, phải 

đảm bảo chính xác, đầy đủ, theo 

đúng quy định pháp lu t; có 

nhiệm vụ phối hợp trong việc 

cung cấp, tiếp nh n thông tin lý 

lịch tư pháp, cấp Phiếu Lý lịch tư 

pháp theo quy định phải tuân thủ 

quy định về trình tự, thủ tục, thời 

hạn, chế độ bảo m t theo quy 

định của Lu t Lý lịch Tư pháp và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Sở Tư pháp là cơ quan tiếp 

nh n, xử lý và cung cấp thông tin 

lý lịch tư pháp. Việc tiếp nh n, xử 

lý và cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp phải đảm bảo trình tự, thủ 

tục, nhanh chóng, chính xác. 

Quyết định cũng đã phân 

công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm 

của từng cơ quan trong việc cung 

cấp, tiếp nh n thông tin lý lịch tư 

pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý 

lịch; phối hợp cung cấp, xác 

minh, rà soát thông tin lý lịch tư 

pháp; phối hợp tra cứu, xác minh, 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 

để cấp phiếu lý lịch tư pháp./. 

 
 

N 
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 ế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg 

ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

   im Ngân 

hằm triển khai thực 

hiện toàn diện và 

hiệu quả Quyết định số 

1950/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án “Xây dựng tổ chức bộ 

máy, biên chế triển khai thực 

hiện quản lý thống nhất công 

tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính của Bộ 

Tư pháp, các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ và cơ quan tư pháp 

địa phương”; tổ chức thi 

hành Lu t xử lý vi phạm 

hành chính thống nhất, toàn 

diện; kiện toàn tổ chức bộ 

máy, biên chế để triển khai 

có hiệu quả công tác theo dõi 

thi hành pháp lu t về xử lý vi 

phạm hành chính 

(XLVPHC), ngày 05/5/2014, 

UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 1020/KH-UBND 

triển khai thực hiện Quyết 

định số 1950/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Theo đó, Kế hoạch đã đề 

ra 05 nội dung chính, đó là: 

(1) Quy định cụ thể chức 

năng, nhiệm vụ của Sở Tư 

pháp, Phòng Tư pháp, cán bộ làm 

công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã 

để giúp UBND cùng cấp quản lý 

công tác thi hành pháp lu t về 

XLVPHC; (2) Bổ sung biên chế, 

cán bộ cho Sở Tư pháp, Phòng 

Tư pháp, bổ sung cán bộ Tư pháp 

- Hộ tịch đối với UBND cấp xã 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản 

lý công tác thi hành pháp lu t về 

XLVPHC trên địa bàn tỉnh; (3) 

Tổ chức t p huấn nghiệp vụ về 

công tác theo dõi thi hành pháp 

lu t, công tác theo dõi thi hành 

pháp lu t về XLVPHC; Lu t xử 

lý vi phạm hành chính; Nghị định 

số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Lu t xử lý vi phạm 

hành chính cho đội ngũ cán bộ 

pháp chế các sở, ngành, các 

Phòng Tư pháp, công chức Tư 

pháp - Hộ tịch cấp xã; (4) Thực 

hiện thống kê về XLVPHC trong 

phạm vi quản lý của địa phương; 

tiếp nh n, quản lý, xây dựng để 

tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia về XLVPHC; hướng dẫn các 

ngành, các địa phương tổ chức 

thu th p thông tin thống kê về 

XLVPHC; (5) Đảm bảo cơ sở v t 

chất, kỹ thu t để thực hiện quản 

N 
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lý công tác thi hành pháp lu t 

về XLVPHC. 

Để triển khai thực hiện 

các nội dung nêu trên, UBND 

tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, 

phối hợp với Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính và các đơn vị có 

liên quan tham mưu UBND 

tỉnh bảo đảm về biên chế, 

kinh phí thực hiện. UBND các 

huyện, thành phố chỉ đạo Phòng 

Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch và UBND 

các xã, phường, thị trấn triển khai 

kịp thời, đầy đủ các nội dung đề 

ra trong Kế hoạch này, báo cáo 

tiến độ thực hiện về UBND tỉnh./. 

 

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai 

đoạn 2013 - 2016” trên khu vực biên giới tỉnh  on Tum 

Quỳnh Nhi

hằm tạo sự chuyển biến 

rõ rệt về nh n thức, ý 

thức tôn trọng, chấp hành pháp 

lu t cho cán bộ, nhân dân và cán 

bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ 

trang ở khu vực biên giới; nâng 

cao kiến thức, kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp lu t (PBGDPL) cho 

đội ngũ cán bộ các đơn vị quân 

đội trên địa bàn này, đáp ứng yêu 

cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nh p quốc tế 

của đất nước, ngày 21/02/2014, 

UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 343/KH-UBND về việc 

triển khai thực hiện Đề án “Tăng 

cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, nhân 

dân vùng biên giới, hải đảo 

giai đoạn 2013 - 2016” trên 

khu vực biên giới tỉnh Kon 

Tum (gọi tắt là Đề án). 

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ 

thể là nâng cao nh n thức pháp 

lu t cho cán bộ, nhân dân ở khu 

vực biên giới: 100% cán bộ, chiến 

sĩ các đơn vị quân đội và lực 

lượng dân quân tự vệ ở khu vực 

biên giới được PBGDPL; Đa số 

cán bộ, nhân dân đang tạm trú, 

công tác ở khu vực biên giới được 

PBGDPL. Nâng cao năng lực cho 

những người thực hiện công tác 

PBGDPL: Đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền pháp lu t trong các 

đơn vị quân đội ở khu vực biên 

giới được bồi dưỡng kiến thức 

pháp lu t và t p huấn nghiệp vụ 

PBGDPL đáp ứng yêu cầu công 

tác PBGDPL ở khu vực biên giới; 

Báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên 

truyền viên pháp lu t, hòa giải 

viên ở các xã biên giới được bồi 

dưỡng, t p huấn kiến thức pháp 

N 
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lu t và nghiệp vụ PBGDPL; Tiếp 

tục phát triển, mở rộng các hình 

thức PBGDPL hiệu quả thông qua 

hoạt động của đội ngũ cán bộ, 

chiến sỹ quân đội và lực lượng 

dân quân tự vệ ở khu vực biên 

giới. 

Theo đó, Đề án được triển 

khai tại các xã thuộc 03 huyện 

biên giới (Sa Thầy, Đăk Glei, 

Ngọc Hồi) trên địa bàn tỉnh và áp 

dụng cho đối tượng là cán bộ, 

chiến sĩ quân đội, lực lượng dân 

quân tự vệ và cán bộ, nhân dân ở 

khu vực biên giới trên địa bàn 

tỉnh. Đề án bắt đầu thực hiện từ 

đầu năm 2014 đến hết năm 2016 

và chia làm 02 giai đoạn (giai 

đoạn 1: Từ đầu năm 2014 đến 

tháng 6/2015; giai đoạn 2: Từ 

tháng 7/2015 đến hết năm 2016). 

Kế hoạch phân công Ban chỉ 

đạo thực hiện Đề án tỉnh có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể 

để triển khai kế hoạch của UBND 

tỉnh về thực hiện Đề án, l p dự 

toán kinh phí hoạt động hàng năm 

gửi Sở Tài chính xem xét trình 

UBND tỉnh quyết định; Phối hợp 

chặt chẽ với các sở, ngành, địa 

phương và các cơ quan liên quan 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, 

tổng kết đánh giá việc thực hiện 

Đề án; kiến nghị xây dựng chính 

sách hoặc đề ra các giải pháp 

nhằm tăng cường hiệu quả của Đề 

án; xét, đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng đối với t p thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong 

việc thực hiện Đề án theo quy 

định về công tác thi đua, khen 

thưởng; báo cáo kết quả theo định 

kỳ hoặc đột xuất theo quy định. 

Ngoài ra Kế hoạch cũng phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các 

ngành, địa phương có liên quan để 

tổ chức triển khai thực hiện hiệu 

quả Đề án./. 

 

Tiêu chí học sinh trung học phổ thông đư c hưởng chính sách 

hỗ tr  theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg 

NQ 

gày 09/5/2014, 

UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 31/2014/QĐ-

UBND về tiêu chí học sinh 

trung học phổ thông được 

hưởng chính sách hỗ trợ theo 

Quyết định số 12/2013/QĐ-

TTg ngày 24/01/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. Theo đó, các điều kiện 

được hưởng chính sách cụ thể: 

Đối với học sinh là người dân 

tộc thiểu số: (1) Đang học cấp 

trung học phổ thông (THPT) tại 

N 
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các trường THPT hoặc 

trường phổ thông có nhiều 

cấp học thuộc loại hình công 

l p; (2) Bản thân, bố, mẹ 

hoặc người giám hộ có hộ 

khẩu thường trú tại xã, thôn 

có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn theo quy 

định hiện hành; (3) Nhà ở xa 

trường hoặc địa hình cách 

trở, giao thông đi lại khó 

khăn, không thể đi đến 

trường và trở về nhà trong 

ngày, phải ở lại trường hoặc 

khu vực gần trường để học 

t p (Đối với trường hợp nhà 

ở xa trường: Khoảng cách 

quãng đường đi từ nhà đến 

trường phải từ 10 km trở lên; 

Đối với trường hợp địa hình 

cách trở, giao thông đi lại 

khó khăn: Khoảng cách 

quãng đường đi từ nhà đến 

trường phải từ 05 km trở lên 

và có địa bàn thường trú theo 

quy định). 

Đối với học sinh là người dân 

tộc Kinh: Ngoài các điều kiện 

quy định nêu trên học sinh phải 

thuộc hộ nghèo theo chuẩn hộ 

nghèo quy định tại Quyết định số 

09/2011/QĐ-TTg ngày 

30/01/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành chuẩn hộ 

nghèo, hộ c n nghèo áp dụng cho 

giai đoạn 2011 - 2015. 

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở 

Giáo dục và Đào tạo chịu trách 

nhiệm hướng dẫn các trường có 

học sinh cấp THPT tổ chức việc 

xét duyệt học sinh được hưởng 

chính sách hỗ trợ đảm bảo các thủ 

tục theo quy định, kịp thời, công 

khai, minh bạch và đúng đối 

tượng; Thẩm định hồ sơ xét duyệt 

của các trường, tổng hợp danh 

sách học sinh được hưởng chính 

sách hỗ trợ từng năm học, trình 

UBND tỉnh phê duyệt; Kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ; định kỳ báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định./.

 

Quy chế khu vực biên giới đ t liền 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Hoa Huệ 

gày 29/4/2014, 

Chính phủ ban hành 

Nghị định số 34/2014/NĐ-CP 

về Quy chế khu vực biên giới 

đất liền nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Theo đó, Nghị định quy định về 

Quy chế và quản lý hoạt động của 

người, phương tiện trong khu vực 

biên giới đất liền; trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức và cá nhân trong 

xây dựng, quản lý, bảo vệ khu 

N 
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vực biên giới đất liền nước 

CHXHCN Việt Nam. 

- Các hành vi bị nghiêm 

cấm, bao gồm: Làm hư hỏng, 

hủy hoại, xê dịch hoặc mất 

mốc quốc giới, dấu hiệu nh n 

biết đường biên giới, các biển 

báo “khu vực biên giới”, 

“vành đai biên giới”, “vùng 

cấm”, công trình biên giới; 

Làm thay đổi dòng chảy tự 

nhiên, làm cạn kiệt nguồn 

nước, gây ng p úng, ô nhiễm 

môi trường của sông, suối 

biên giới; Cư trú, khai thác 

lâm thổ sản, thăm dò, khai 

thác khoáng sản, thủy sản trái 

phép; Vượt biên giới làm 

ruộng, rẫy, săn bắn, chăn thả 

gia súc; Chôn cất, chuyển 

dịch mồ mả, v n chuyển thi 

thể, hài cốt, động v t, thực 

v t và xác động v t qua biên 

giới không được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm 

quyền của Việt Nam; Bắn 

súng qua biên giới, gây nổ, 

chặt phá và đốt cây khai 

hoang trong vành đai biên 

giới; Quay phim, chụp ảnh, 

ghi âm, đo, vẽ cảnh v t ở 

những nơi có biển cấm trong 

khu vực biên giới đất liền; 

Các hành vi buôn l u, v n 

chuyển hàng hóa trái phép 

qua biên giới, gian l n 

thương mại; Các hành vi bị 

nghiêm cấm khác theo quy định 

của pháp lu t Việt Nam và các 

hiệp định về quy chế biên giới mà 

CHXHCN Việt Nam đã ký với 

các nước láng giềng. 

- Những người được cư trú ở 

khu vực biên giới đất liền: Cư 

dân biên giới; Người có giấy 

phép của cơ quan Công an có 

thẩm quyền cho phép cư trú ở 

khu vực biên giới đất liền; Sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công chức quốc phòng, công 

nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, 

chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ 

quan, công nhân, viên chức, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan 

chuyên môn kỹ thu t Công an 

nhân dân có đơn vị đóng quân ở 

khu vực biên giới đất liền. 

- Quy định đi vào khu vực 

biên giới đất liền: 

Đối với công dân Việt Nam 

vào khu vực biên giới đất liền 

phải có Giấy chứng minh nhân 

dân hoặc giấy tờ tùy thân khác 

theo quy định của pháp lu t. 

Đối với người nước ngoài: 

Người nước ngoài thường trú, 

tạm trú ở Việt Nam vào khu vực 

biên giới đất liền phải có giấy 

phép của cơ quan Công an cấp 

tỉnh nơi người đó thường trú, tạm 

trú hoặc Công an tỉnh biên giới 

đất liền nơi đến cấp; Cơ quan, tổ 

chức Việt Nam đưa người nước 

ngoài vào khu vực biên giới đất 
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liền phải có giấy giới thiệu 

của cơ quan, tổ chức chủ 

quản; cán bộ đi cùng phải có 

giấy tờ theo quy định, đồng 

thời cơ quan, tổ chức phải 

thông báo cho Công an và Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

cấp tỉnh nơi đến biết trước ít 

nhất 24 giờ; Trường hợp 

người nước ngoài đi trong 

các đoàn đại biểu, đoàn cấp 

cao vào khu vực biên giới đất 

liền, cơ quan, tổ chức của 

Việt Nam (cơ quan mời hoặc 

làm việc với Đoàn) phải 

thông báo bằng văn bản cho 

Công an và Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng cấp tỉnh nơi 

đến biết, đồng thời cử cán bộ 

đi cùng để hướng dẫn. 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy 

định một số nội dung khác như 

hoạt động của người, phương tiện 

trong khu vực biên giới đất liền; 

xây dựng các dự án, công trình 

trong khu vực biên giới đất liền; 

biển báo trong khu vực biên giới 

đất liền; tạm dừng các hoạt động 

trong khu vực biên giới đất liền... 

Ban hành kèm theo Nghị định 

là Phụ lục danh sách xã, phường, 

thị trấn khu vực biên giới đất liền 

nước CHXHCN Việt Nam. Nghị 

định có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/6/2014 và thay thế Nghị định 

số 34/2000/NĐ-CP ngày 

18/8/2000 của Chính phủ về Quy 

chế khu vực biên giới đất liền 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam./. 

  

Nghị định quy định tổ ch c các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Quỳnh Nhi 

gày 04/4/2014, 

Chính phủ ban hành 

Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Nghị định quy định 

nguyên tắc tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (gọi tắt là 

cấp tỉnh) phải bảo đảm thực hiện 

đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản 

lý nhà nước của UBND cấp tỉnh 

và sự thống nhất, thông suốt, 

quản lý ngành, lĩnh vực công tác 

từ trung ương đến cơ sở; Tinh 

gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, tổ 

chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh 

vực; Phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, dân số, tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của từng địa 

phương và yêu cầu cải cách hành 

chính nhà nước... 

N 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=34071
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=34071
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Theo đó, Sở là cơ quan 

thuộc UBND cấp tỉnh; thực 

hiện chức năng tham mưu, 

giúp UBND cấp tỉnh quản 

lý nhà nước về ngành, lĩnh 

vực ở địa phương theo quy 

định của pháp lu t và theo 

phân công hoặc ủy quyền 

của UBND cấp tỉnh, Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh. 

Các sở được tổ chức 

thống nhất ở các địa phương 

bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư 

pháp; Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; Sở Tài chính; Sở Công 

Thương; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Sở 

Giao thông v n tải; Sở Xây 

dựng; Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Sở Thông tin 

và Truyền thông; Sở Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội; Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra 

tỉnh; Văn phòng UBND. 

Các sở đặc thù được tổ 

chức ở một số địa phương 

như: Sở Ngoại vụ; Ban Dân 

tộc; Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc (được thành l p ở thành 

phố Hà Nội và thành phố 

Hồ Chí Minh). 

Một số cơ quan chuyên môn 

đặc thù khác chỉ được tổ chức 

khi th t cần thiết, phù hợp với 

đặc điểm, tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu 

cầu quản lý nhà nước ở địa 

phương.  

Cũng theo Nghị định, 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của sở theo hướng dẫn của 

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và 

Bộ Nội vụ; Quản lý về tổ chức 

bộ máy; vị trí việc làm; biên chế 

công chức, cơ cấu ngạch công 

chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính; vị trí việc làm, cơ 

cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công l p. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20/5/2014, thay 

thế Nghị định số 13/2008/NĐ-

CP ngày 04/02/2008 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Nghị định số 

16/2009/NĐ-CP ngày 

16/02/2009 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 

của Nghị định số 13/2008/NĐ-

CP./.
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Quy định về lao động là người giúp việc trong gia đình 

ĐVN 

gày 07/4/2014, Chính 

phủ ban hành Nghị 

định số 27/2014/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ lu t 

lao động về lao động là người 

giúp việc trong gia đình với 

những nội dung cơ bản sau: 

- Nghị định này quy định 

một số quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm của người sử dụng lao 

động, lao động là người giúp 

việc gia đình, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân liên quan trong việc 

thực hiện hợp đồng lao động, 

tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn 

lao động, vệ sinh lao động, kỷ 

lu t lao động, trách nhiệm v t 

chất và giải quyết tranh chấp 

lao động theo quy định của Bộ 

lu t Lao động. 

- Người ký kết hợp đồng 

lao động bên phía người sử 

dụng lao động là người thuộc 

một trong số các trường hợp 

sau đây: Chủ hộ; Người được 

chủ hộ hoặc các chủ hộ ủy 

quyền hợp pháp; Người được 

các thành viên trong hộ gia 

đình hoặc các hộ gia đình ủy 

quyền hợp pháp. Người ký kết 

hợp đồng lao động bên phía 

người lao động là người thuộc 

một trong số các trường hợp 

sau đây: Người lao động từ đủ 

18 tuổi trở lên; Người lao động 

từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi 

và có văn bản đồng ý của người 

đại diện theo pháp lu t của 

người lao động. 

- Hợp đồng lao động có 

những nội dung chủ yếu sau 

như: Các nội dung theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 23 của 

Bộ lu t Lao động; Điều kiện 

ăn, ở của người lao động (nếu 

có); Tiền tàu xe về nơi cư trú 

khi chấm dứt hợp đồng lao 

động đúng thời hạn; Thời gian 

và mức chi phí hỗ trợ để người 

lao động học văn hóa, học nghề 

(nếu có); Trách nhiệm bồi 

thường do làm hư hỏng dụng 

cụ, thiết bị hoặc có hành vi 

khác gây thiệt hại về tài sản của 

người sử dụng lao động; Những 

hành vi bị nghiêm cấm đối với 

mỗi bên. 

- Nghị định cũng quy định 

trách nhiệm của người sử dụng 

lao động và người lao động khi 

chấm dứt hợp đồng lao động; 

Tiền lương, hình thức trả 

lương, thời hạn trả lương; Bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

trách nhiệm của người sử dụng 

N 
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lao động khi người lao động bị 

ốm, bị bệnh; thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi đối với 

người lao động sống cùng gia 

đình người sử dụng lao động; 

quy định về các ngày nghỉ hằng 

tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, 

tết; An toàn lao động, vệ sinh 

lao động; trách nhiệm của 

người sử dụng lao động khi 

người lao động bị tai nạn lao 

động và giải quyết tranh chấp 

lao động. 

Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 25/5/2014./.

 

Tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau 

cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các ch t dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 

  im Ngân

hủ tướng Chính phủ 

vừa ban hành Quyết 

định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 

26/4/2014 về tín dụng đối với 

hộ gia đình và người nhiễm 

HIV, người sau cai nghiện ma 

túy, người điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế, người bán dâm 

hoàn lương. 

Theo đó, đối tượng vay 

vốn, đối với cá nhân bao gồm: 

người nhiễm HIV, người điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế, 

người bán dâm hoàn lương; đối 

với hộ gia đình vay vốn là hộ 

gia đình có thành viên thuộc 

một trong các trường hợp: 

người nhiễm HIV/AIDS, người 

sau cai nghiện ma túy, người 

điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế, người bán dâm hoàn lương. 

Điều kiện vay vốn đối với 

cá nhân được quy định như sau: 

(a) Điều kiện về nhân thân 

- Người nhiễm HIV phải có 

Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm 

HIV dương tính của cơ sở xét 

nghiệm đủ điều kiện khẳng 

định các trường hợp HIV 

dương tính. 

- Người điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế đã xong thời 

gian dò liều, có thời gian điều 

trị ổn định từ 03 tháng trở lên, 

có xác nh n của người phụ 

trách cơ sở điều trị. 

- Người bán dâm hoàn 

lương có xác nh n về việc 

không còn bán dâm của Chủ 

tịch UBND cấp xã hoặc người 

đứng đầu một trong các Tổ 

chức chính trị - xã hội ở địa 

phương hoặc Chủ nhiệm Câu 

T 
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lạc bộ, Trưởng nhóm, Trưởng 

mạng lưới do các Tổ chức 

chính trị - xã hội hoặc Tổ chức 

xã hội có tư cách pháp nhân 

thành l p. 

(b) Cư trú hợp pháp và sinh 

sống ổn định tại địa phương nơi 

vay vốn. 

(c) Có phương án sản xuất, 

kinh doanh và có khả năng trả 

nợ vay theo cam kết. 

(d) Là thành viên Tổ Tiết 

kiệm và vay vốn của Ngân 

hàng Chính sách xã hội. 

(đ)  Sống một mình hoặc 

sống cùng con chưa đến tuổi 

lao động hoặc sống cùng bố, 

mẹ, vợ, chồng, con, ông, bà, 

anh, chị, em ruột nhưng những 

người này đã quá tuổi lao động 

hoặc không còn khả năng lao 

động theo quy định của pháp 

lu t. 

Cũng theo Quyết định, điều 

kiện vay vốn đối với hộ gia 

đình bao gồm: 

- Hộ gia đình có thành viên 

nhiễm HIV/AIDS, người điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế, 

người bán dâm hoàn lương đáp 

ứng một trong những điều kiện 

về nhân thân đối với cá nhân 

vay vốn. 

- Hộ gia đình có thành viên 

là người sau cai nghiện ma túy 

phải có một trong các giấy tờ: 

Quyết định áp dụng biện pháp 

quản lý sau cai tại nơi cư trú; 

Giấy xác nh n hoàn thành thời 

gian cai nghiện tại cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; Giấy xác nh n 

của UBND cấp xã về việc đã 

chấp hành thời gian cai nghiện 

tại gia đình, cộng đồng từ 03 

tháng trở lên; cư trú hợp pháp 

và sinh sống ổn định tại địa 

phương nơi vay vốn; có 

phương án sản xuất, kinh doanh 

và có khả năng trả nợ vay theo 

cam kết; là thành viên Tổ Tiết 

kiệm và vay vốn của Ngân 

hàng Chính sách xã hội. 

Mức cho vay căn cứ vào 

nhu cầu vay và khả năng trả nợ 

của từng cá nhân, hộ gia đình 

và không phải thế chấp nhưng 

không vượt quá 20 triệu 

đồng/cá nhân; 30 triệu đồng/hộ 

gia đình. Người vay có thể vay 

vốn nhiều lần nhưng tổng dư nợ 

không vượt quá mức dư nợ cho 

vay tối đa theo quy định trên. 

Lãi suất cho vay bằng lãi 

suất cho vay hộ nghèo theo 

từng thời kỳ do Chính phủ quy 

định. Lãi suất nợ quá hạn được 

tính bằng 130% lãi suất cho 

vay. 

Thời hạn cho vay tối đa là 

60 tháng. 

Quyết định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 15/6/2014./. 
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Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

Lệ Quỳnh 

gày 24/3/2014, Chính 

phủ  ban hành Nghị 

định số 20/2014/NĐ-CP về phổ 

c p giáo dục, xóa mù chữ. Theo 

đó, Nhà nước ưu tiên đầu tư, 

tạo điều kiện cho các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân thực hiện nhiệm vụ 

phổ c p giáo dục, xóa mù chữ; 

khuyến khích và tạo điều kiện 

cho các tổ chức quốc tế, người 

nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài tham gia 

vào việc thực hiện phổ c p giáo 

dục, xóa mù chữ ở Việt Nam; 

hỗ trợ cho các đối tượng được 

miễn, giảm học phí và hỗ trợ 

chi phí học t p khi tham gia các 

chương trình phổ c p giáo dục, 

xóa mù chữ theo quy định; cá 

nhân tham gia tổ chức, quản lý, 

dạy học và các công việc khác 

để thực hiện phổ c p giáo dục, 

xóa mù chữ được hưởng thù lao 

theo quy định của Nhà nước. 

Cụ thể: 

Phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi: áp dụng với 

đối tượng là trẻ em 5 tuổi chưa 

hoàn thành chương trình giáo 

dục mầm non với chương trình 

giáo dục thực hiện phổ c p là 

chương trình giáo dục mầm non 

dành cho mẫu giáo 5 - 6 tuổi. 

Tiêu chuẩn công nh n đạt 

chuẩn phổ c p giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi: đối với 

cá nhân: hoàn thành chương 

trình giáo dục mầm non; đối 

với xã: tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến 

lớp đạt ít nhất 95% (đối với xã 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn đạt ít nhất 90%), 

tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành 

chương trình giáo dục mầm non 

đạt ít nhất 85% (đối với xã có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn đạt ít nhất 80%); 

đối với huyện: có ít nhất 90% 

số xã được công nh n đạt 

chuẩn phổ c p giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi; đối với 

tỉnh: có 100% số huyện được 

công nh n đạt chuẩn phổ c p 

giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi. 

Phổ cập giáo dục tiểu 

học: áp dụng với đối tượng là 

trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 

chưa hoàn thành chương trình 

giáo dục tiểu học với chương 

trình giáo dục thực hiện phổ 

c p giáo dục tiểu học là chương 

trình giáo dục phổ thông cấp 

tiểu học. Về tiêu chuẩn công 

nh n đạt chuẩn phổ c p giáo 

dục tiểu học, Nghị định quy 

N 
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định 3 mức chuẩn phổ c p giáo 

dục tiểu học. 

Phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở: áp dụng với đối 

tượng là thanh niên, thiếu niên 

trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã 

hoàn thành chương trình giáo 

dục tiểu học, chưa tốt nghiệp 

trung học cơ sở với chương 

trình giáo dục thực hiện phổ 

c p giáo dục trung học cơ sở là 

chương trình giáo dục phổ 

thông cấp trung học cơ sở. 

Nghị định cũng quy định tiêu 

chuẩn phổ c p giáo dục trung 

học cơ sở có 3 mức độ: 1, 2, 3. 

Về xóa mù chữ: đối tượng 

xóa mù chữ là những người 

trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa 

biết chữ với chương trình giáo 

dục thực hiện xóa mù chữ là 

chương trình giáo dục phổ 

thông cấp tiểu học hoặc chương 

trình xóa mù chữ và giáo dục 

tiếp tục sau khi biết chữ. 

Về tiêu chuẩn đạt chuẩn xóa 

mù chữ: Nghị định quy định 2 

mức độ đạt chuẩn biết chữ.  

Ngoài ra, Nghị định cũng 

quy định về thẩm quyền kiểm 

tra công nh n đạt chuẩn phổ 

c p giáo dục, xóa mù chữ; nội 

dung và quy trình, thủ tục kiểm 

tra công nh n đạt chuẩn phổ 

c p giáo dục, xóa mù chữ. 

Nghị định số 20/2014/NĐ-

CP có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15/5/2014 và thay thế 

Nghị định số 88/2001/NĐ-CP 

ngày 22/11/2001 về thực hiện 

phổ c p giáo dục trung học cơ 

sở./. 
 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Cư trú 

Trung Hiếu

gày 18/4/2014, Chính 

phủ vừa ban hành Nghị 

định số 31/2014/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Cư trú. 

Nghị định này quy định chi 

tiết thi hành một số điều của 

Lu t Cư trú về trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

phát hiện, ngăn ngừa việc lạm 

dụng quy định về hộ khẩu làm 

hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp 

của công dân; nơi cư trú của 

công dân; giấy tờ, tài liệu 

chứng minh chỗ ở hợp pháp; 

thời hạn đăng ký thường trú, 

điều kiện đăng ký thường trú 

tại thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Theo Nghị định, nơi cư trú 

của công dân là nơi thường trú 

hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân 

N 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=34848
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chỉ được đăng ký thường trú tại 

một chỗ ở hợp pháp và là nơi 

thường xuyên sinh sống. Chỗ ở 

hợp pháp có thể thuộc quyền sở 

hữu, sử dụng của công dân hoặc 

được cơ quan, tổ chức, cá nhân 

cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ 

theo quy định của pháp lu t. Đối 

với chỗ ở hợp pháp cho thuê, 

mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ 

chức tại thành phố trực thuộc 

Trung ương phải bảo đảm điều 

kiện về diện tích bình quân theo 

quy định của Hội đồng nhân dân 

thành phố. 

Trong thời hạn 12 tháng, kể 

từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp 

pháp mới và có đủ điều kiện 

đăng ký thường trú thì người 

thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại 

diện hộ gia đình có trách nhiệm 

làm thủ tục đăng ký thường trú 

tại chỗ ở mới. Trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng 

ý của người có sổ hộ khẩu, người 

được người có sổ hộ khẩu đồng 

ý cho nh p vào sổ của mình hoặc 

đại diện hộ gia đình có trách 

nhiệm làm thủ tục đăng ký 

thường trú. Trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày trẻ em được 

đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc 

đại diện hộ gia đình, người giám 

hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc 

trẻ em có trách nhiệm làm thủ 

tục đăng ký thường trú cho trẻ 

em đó. 

Công dân đang tạm trú nếu 

có đủ các điều kiện sau thì được 

đăng ký thường trú tại thành phố 

trực thuộc Trung ương: Có chỗ ở 

hợp pháp tại thành phố trực 

thuộc Trung ương; Có thời gian 

tạm trú liên tục tại thành phố 

trực thuộc Trung ương từ 01 năm 

trở lên đối với trường hợp đăng 

ký thường trú vào huyện, thị xã 

thuộc thành phố trực thuộc 

Trung ương; từ 02 năm trở lên 

đối với trường hợp đăng ký 

thường trú vào qu n thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương 

(trường hợp tạm trú liên tục tại 

nhiều chỗ ở khác nhau thì thời 

gian tạm trú liên tục được tính 

bằng tổng thời gian tạm trú tại 

các chỗ ở đó); Nơi đề nghị được 

đăng ký thường trú phải là nơi 

đang tạm trú. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/6/2014 và 

thay thế các Nghị định sau: Nghị 

định số 107/2007/NĐ-CP ngày 

25/6/2007 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Lu t Cư trú; Nghị định số 

56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 107/2007/NĐ-CP 

ngày 25/6/2007 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Lu t Cư trú./. 
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT 

Hỏi: Người đi bộ vi 

phạm quy tắc giao thông 

đường bộ bị xử phạt như thế 

nào? (Bạn Lê Duy T, thành 

phố Kon Tum). 

Đáp: Điều 9 Nghị định số 

171/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 của Chính phủ 

Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định người đi 

bộ vi phạm quy tắc giao 

thông đường bộ bị xử phạt 

như sau: 

a) Cảnh cáo hoặc phạt 

tiền từ 50.000 đồng đến 

60.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm 

sau đây: 

- Không đi đúng phần 

đường quy định, trừ hành vi 

vi phạm khác theo quy định 

của pháp lu t; 

- Không chấp hành hiệu 

lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín 

hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ 

đường; 

- Không chấp hành hiệu 

lệnh của người điều khiển 

giao thông, người kiểm soát 

giao thông. 

b) Phạt tiền từ 60.000 đồng 

đến 80.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau 

đây: 

- Mang, vác v t cồng kềnh 

gây cản trở giao thông; 

- Vượt qua dải phân cách; đi 

qua đường không đúng nơi quy 

định hoặc không bảo đảm an 

toàn; 

- Đu, bám vào phương tiện 

giao thông đang chạy. 

c) Phạt tiền từ 80.000 đồng 

đến 120.000 đồng đối với người 

đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ 

người phục vụ việc quản lý, bảo 

trì đường cao tốc./. 

 

 

 

 

 

 
 

 


