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Vui Tết, mừng xuân trở thành nếp sinh 
hoạt phong phú trong văn hóa cổ truyền 

của cha ông từ ngàn xưa để lại. Vui Tết không 
phải chỉ với thịt mỡ, dưa hành mà phải có cây 
nêu, tràng pháo hoa. Mừng xuân không phải 
chỉ với bánh tét, bánh chưng xanh mà phải có 
nhành mai vàng rực rỡ.

Ngày Tết với nhành mai cắm trong chiếc 
độc bình có bức tranh biểu tượng Phúc-Lộc-
Thọ và trên đó điểm thêm bằng những tấm 
thiệp mừng xuân của bè bạn đặt trên bàn tiếp 
khách thì không còn gì đẹp bằng. Nét đẹp vừa 
duyên dáng, vừa lịch thiệp, vừa gần gũi, thân 
thương ấy đã tạo ra một không gian văn hóa 
của Tết đã xuân càng thêm xuân.

Cây Mai đã có từ rất lâu đời ở nước ta. Ông 
cha ta đã chọn cây Mai đưa vào làm cây cảnh. 
Họ nhà Mai rất phong phú, có nhiều loại: Mai 
thanh đài, Mai chiếu thủy, Hoàng Mai, Hồng 
Mai, Chi Mai. Mai thanh đài có đế hoa màu 
xanh, cành Mai đan cài vào nhau trông giống 
sáu chiếc gạc hươu nai, nở hoa vào tháng 
Chạp. Mai chiếu thủy khi nở bông hoa chếch 
nghiêng như soi mình xuống nước nên có tên 

như vậy. Hoàng Mai cho hoa màu vàng, nở rộ 
vào trung tuần tháng giêng âm lịch. Hồng Mai 
cho hoa màu hồng có hương rát ngát. Hương 
của Mai cao sang, đài các, thoang thoảng có 
mùi quế. 

Tại miền Trung, từ Quảng Bình trở vào 
phổ biến có giống Mai vàng cánh đơn. Có hai 
loại mai vàng. Một loại có tên Mai tứ quý, mỗi 
năm nở hoa ba đến bốn lần vào các tháng 1, 4 
hoặc 5,8. Còn một loại nữa nở hoa vào đúng 
Tết nếu được tuốt lá đúng lứa. Hai loại Mai 
này có lá to như lá na, lá nhã, dày cứng trông 
thô. 

Tại miền Nam, vì thuộc khí hậu nhiệt đới và 
gần đường xích đạo hơn so với miền Bắc, ngày 
Tết luôn rơi vào lúc thời tiết nóng, nên ta có 
thể tìm thấy các loại mai như mai Chiếu Thủy, 
Nhất chi mai, mai Tứ Quý, Bạch mai, Hoàng 
mai, Nam mai và một số loại mới..vv...

Xuân về Tết đến những người chơi Mai họ 
chọn những nhành mai phải có dáng đẹp, với 
các hình dáng gốc “lão mai” gốc to, da sần sùi, 
mọc rong rêu càng tốt, nhánh khẳng khiu và 
có thể có những hình thể như: Chân quỳ, Hạc 
bay, Phụng hoàng… Ngoài những nét trên, 
người mua mai còn chú trọng đến sự phân 
chia các nhánh trên một gốc mai. Nhánh to, 
nhánh nhỏ, sự xắp sếp các nhánh. Nhụy Âm 
Dương, Cành Tứ Quý. Nhụy Âm Dương là chỉ 
đạo vợ chồng phu phụ, cành Tứ Quý chỉ bốn 
mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông vv... Ngày xưa 
các nhà nho học chơi mai rất công phu. Một 
cành mai nở không đúng vào dịp Tết, mai vừa 
nở đã rụng, hoặc các nhánh phân bố không 
hợp cách là xui xẻo cả năm (Người chơi mai 
tin như vậy).

Hoa đào.        Ảnh: Ngọc Tiến

Nhành mai, cành đào ngày Tết
                                               

                                                                                                                    Thanh Kim Trà

     (Xem tiếp trang 10)
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Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác 
tư pháp năm 2021 được Bộ Tư pháp và 

UBND tỉnh giao, toàn ngành Tư pháp tỉnh Kon 
Tum đã gặt hái được những kết quả đáng ghi 
nhận. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật (VBQPPL) trên các lĩnh vực được thực hiện 
đạt hiệu quả; 100% VBQPPL được thẩm định, 
tham gia đúng thời gian, tiến độ; chất lượng thẩm 
định ngày càng được nâng cao, các ý kiến thẩm 
định đảm bảo tính chuẩn xác, khách quan, khả 
thi; thực hiện tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, 
qua đó đã đánh giá đúng thực trạng tình hình 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện 
những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh những tồn 
tại hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác văn bản. 

Tổng số VBQPPL trên địa bàn tỉnh ban 
hành 179 văn bản (cấp tỉnh ban hành 43, cấp 
huyện ban hành 37, cấp xã ban hành 99); cấp 
tỉnh thẩm định: 56 văn bản (20 Nghị quyết và 
36 Quyết định); tham gia 108 dự thảo văn bản 
(36 Nghị quyết và 72 Quyết định); tham gia đề 
nghị xây dựng VBQPPL 56 văn bản; thẩm định 
đề nghị xây dựng VBQPPL 02 văn bản. Cấp 
huyện thẩm định 40 văn bản (24 Nghị quyết và 
16 Quyết định).

Đã tăng cường kiểm tra công tác theo dõi 
thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm 
hành chính ở các cấp, các ngành. Công tác thi 
hành quyết định xử phạt được thực hiện nghiêm 
túc. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử 
lý tang vật, phương tiện vi phạm, bán đấu giá 
tài sản… tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện 
đúng quy định. Việc xây dựng kế hoạch theo 
dõi thi hành pháp luật đã bước đầu có sự gắn 
kết với công tác kiểm tra VBQPPL. Kịp thời 
tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm chỉ 
đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

đồng bộ, tuân thủ đúng các quy định pháp luật 
hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, qua đó góp 
phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của 
chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên 
địa bàn tỉnh. Nhìn chung, công tác theo dõi thi 
hành pháp luật đã đóng góp tích cực trong việc 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống thế chế, góp 
phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh cải cách 
hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
trong chấp hành, thực thi chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có 
sự chuyển biến rõ rệt, được triển khai thực hiện 
rộng khắp, đồng bộ trên địa bàn tỉnh, đã cơ bản 
hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch của 
UBND tỉnh đề ra với kết quả tích cực. Nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân 
đã được nâng lên đáng kể, góp phần bảo đảm 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa 
phương. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
đã tổ chức 4.389 cuộc phổ biến pháp luật trực 
tiếp; tổ chức 20 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; 
phát hành 255.818 loại tài liệu miễn phí. Các 
tổ hòa giải đã tiếp nhận 481 vụ việc, hòa giải 
thành 443 vụ, đạt hơn 92%. Phát hành 04 số tập 
san tư pháp; 06 số thông tin phổ biến, giáo dục 
pháp luật; 2.000 tập Hỏi đáp pháp luật; hàng 
ngàn lần phát sóng chương trình PBGDPL 
trên đài truyền thanh xã, tài liệu PBGDPL trên 
internet.

Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư 
pháp, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước 
được triển khai thực hiện kịp thời, đúng theo 
quy định pháp luật. Năm 2021, cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 
cho 04 trường hợp và 2.807 cặp kết hôn trong 
nước; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 
04 trường hợp và đăng ký khai sinh trong nước 
49.755 trường hợp; đăng ký khai tử trong nước 
2.269 trường hợp. Cấp 1.031 Phiếu LLTP số 1 

Kết quả công tác Tư pháp năm 2021  trên địa bàn tỉnh Kon Tum
                                                          Trung Hiếu



5Tö phaùp Kon Tum

S ố đặc biệt mừng Xuân Nhâm Dần

và 277 Phiếu LLTP số 2.
Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, 
trọng điểm, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy 
mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải 
cách hành chính. Tổng số việc đã công chứng đã 
thực hiện 29.704 việc với tổng phí công chứng 
thu được 9.615.893.321 đồng; Các tổ chức đấu 
giá tài sản tỉnh đã thực hiện bán đấu giá thành 737 
cuộc bán đấu giá tài sản với tổng giá khởi điểm 
303.549.885.000 đồng, giá bán 342.753.022.000 
đồng. Các tổ chức giám định tư pháp thực hiện 
giám định 583 vụ việc; các tổ chức hành nghề 
luật sư thụ lý, thực hiện 41 vụ việc.

Công tác trợ giúp pháp lý tăng cường có 
hiệu quả, nhất là hoạt động tố tụng, phục vụ 
nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp 
luật và đối tượng cần tư vấn, tham gia tố tụng, 

góp phần bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng 
trước pháp luật. Hội đồng phối hợp liên ngành 
về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh hoạt 
động có hiệu quả. Năm 2021, số vụ việc tham 
gia tố tụng 190 vụ việc.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tư 
pháp Kon Tum được thực hiện thường xuyên, 
đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; công tác thanh tra, 
kiểm tra được quan tâm chú trọng thực hiện 
theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính 
kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp liên 
ngành trong giải quyết nhiệm vụ tư pháp ngày 
càng chặt chẽ; công nghệ thông tin tiếp tục được 
quan tâm đầu tư; công tác cải cách tư pháp, cải 
cách hành chính và giải quyết thủ tục hành 
chính ngày càng phát huy hiệu quả, phục vụ 
ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công 
dân; hoàn thành nhiệm vụ được giao./.TH

Có thể nói, năm 2021, công tác tư pháp trong 
phạm vi toàn quốc đã đạt được những kết quả 

rất đáng ghi nhận, hoàn thành mọi mục tiêu, kế 
hoạch công tác đề ra. Để thực hiện tốt các nhiệm 
vụ công tác tư pháp năm 2022, Bộ Tư pháp xác 
định một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 
hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách 
nhiệm cá nhân người đứng đầu; tăng cường công 
tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các 
chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực 
hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện 
mục tiêu phát triển KTXH năm 2022 bảo đảm 
hiệu quả và thích ứng với điều kiện phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng 
ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, 
người lao động trong toàn ngành. 

Ba là, chủ động hơn nữa trong việc ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác 
của Bộ, ngành Tư pháp theo ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất của 
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, nhất là trong 
công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ 
công cho người dân, doanh nghiệp và phổ biến, 
giáo dục pháp luật.

Bốn là, chú trọng công tác phối hợp với các 
bộ, ngành, cơ quan và cấp ủy, chính quyền các 
cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ 
Trung ương đến địa phương; chủ động, kịp thời 
báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để 
xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất 
cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ, 
Ngành.

Năm là, phát huy hiệu quả các công cụ quản 
lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời phát hiện 
và xử lý nghiêm khi có sai phạm; đồng thời, kịp 
thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ 
lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ được giao./. MO

Các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ
công tác tư pháp năm 2022

                                                                                                              Minh Oanh
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Năm 2021, công tác PBGDPL tiếp tục được đẩy 
mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung 

đa dạng, phong phú, thiết thực và đạt được một số kết 
quả nổi bật. Các cấp, các ngành tiếp tục nắm bắt kịp 
thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, tất cả các ngành, địa phương đã 
tăng cường phổ biến kịp thời, thường xuyên các văn 
bản liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành 
và địa phương cũng như các nội dung chuyên ngành 
liên quan thuộc phạm vi quản lý cho cán bộ, nhân 
dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian diễn 
ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp, công tác phổ biến, tuyên truyền 
tiếp tục được chú trọng thực hiện liên tục, đồng bộ ở 
3 cấp, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 
2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các hình thức phổ biến truyền thống, 
các ngành, các cấp đã chủ động, sáng tạo triển khai 
các hình thức, mô hình ứng dụng công nghệ thông 
tin, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông 
tin, phổ biến kịp thời, liên tục, đa dạng nội dung 
cho nhiều đối tượng ở các lứa tuổi, nhất là các vấn 
đề mang tính thời sự, được dư luận quan tâm. Trong 
năm, Sở Tư pháp thực hiện 104 chuyên mục trợ giúp 
pháp lý bằng tiếng Xê Đăng, Bah Nar, phát vào tối 
thứ bảy hàng tuần với thời lượng từ 07 - 10 phút trên 
Đài PT-TH tỉnh. Biên soạn, đăng tải Đề cương giới 
thiệu văn bản pháp luật theo định kỳ hàng quý, đăng 
tải các tin, bài... có nội dung pháp luật mới, quan 
trọng, mang tính thời sự và được dư luận quan tâm 
trên trang thông tin điện tử của sở, trang thông tin 
điện tử PBGDPL tỉnh; Hội LHPN tỉnh phối hợp với 
Đài PT-TH tỉnh dành thời lượng, tuyến tin bài trên 
các ấn phẩm thông tin, trang mạng xã hội của Hội 
LHPN tỉnh và chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống”, 
tiếp tục duy trì hoạt động website của Hội và chỉ đạo 
các cấp Hội tập trung đẩy mạnh truyền thông về các 
hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên các 

trang mạng xã hội do các cấp Hội quản lý và thiết lập 
như Zalo, Facebook...; Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội thực hiện 08 phóng sự và 05 tin bài, ảnh tuyên 
truyền về công tác người cao tuổi, trẻ em, bình đẳng 
giới… hợp đồng với Tạp chí Lao động - Xã hội  thực 
hiện 01 bài, 01 ảnh với dung lượng 01 trang tuyên 
truyền về công tác trợ giúp người khuyết tật; Huyện 
Sa Thầy duy trì và nâng cao hiệu quả Chuyên mục 
“Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Trang thông tin 
điện tử; FanpageFacebook “Phobien, giaoduc” và 
FanpageZalo “Phobienphapluat-SaThay” đã đăng tải 
và chia sẻ 22 thông tin, bản tin pháp luật trên hệ thống 
với tổng số lượt like và chia sẻ là 180 lượt…

Việc biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật 
có nhiều đổi mới về nội dung, đảm bảo ngắn gọn, dễ 
hiểu, dễ thực hiện và tiếp tục tập trung biên soạn, phát 
hành dưới dạng sách, báo, sổ tay pháp luật, hỏi đáp, 
tờ gấp, đề cương... về các quy định của pháp luật phù 
hợp với từng đối tượng, nhất là các vấn đề pháp luật 
nổi cộm; các văn bản luật mới ban hành, liên quan 
trực tiếp đến cán bộ, người dân nhằm góp phần nâng 
cao kiến thức, hiểu biết cũng như giải đáp thắc mắc 
các vấn đề pháp luật cho bạn đọc nói riêng và cộng 
đồng xã hội nói chung, hướng mọi người sống và làm 
việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đặc biệt, hoạt động PBPL thông qua hình thức 
tổ chức thi tìm hiểu pháp luật tiếp tục được quan tâm 
thực hiện, nhất là trong thời gian dịch bệnh phức tạp, 
kéo dài thông qua việc tổ chức, hưởng ứng và phát 
động tham gia các cuộc thi gắn nội dung tìm hiểu quy 
định, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước mang lại hiệu quả tích cực, như: Cuộc thi viết 
“Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng 
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; 
cuộc thi ảnh online “Nụ cười công sở”; cuộc thi trực 
tuyến ‘Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết 
tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021)”; hội 
thi “Tuyên truyền và xếp sách nghệ thuật nhân ngày 
Sách” năm 2021; cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát 

Những kết quả nổi bật 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Lệ Quỳnh
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biển Việt Nam”...
Ngoài ra, gắn với từng chức năng, nhiệm vụ và 

đối tượng phổ biến, các ngành, địa phương còn chú 
trọng thực hiện thông qua các hình thức khác như: 
Hoạt động xét xử lưu động; xử lý vi phạm hành chính; 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các câu lạc 
bộ, tổ tư vấn; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở... góp phần 
truyền tải nhiều quy định pháp luật và nâng cao ý 
thức tự giác học tập, chấp hành pháp luật cho cán bộ, 
nhân dân trên địa bàn tỉnh./. LQ

Với việc tăng cường cải cách hành chính và ứng 
dụng những giải pháp hiệu quả, công tác cấp 

phiếu LLTP trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 
2021 được đổi mới theo hướng đơn giản hóa, nhanh 
gọn và hiệu quả. Nhờ vậy chất lượng giải quyết thủ 
tục hành chính cũng tăng lên; giảm chi phí, thời gian 
đi lại cho người dân góp phần quan trọng nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong 
lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng có vai 
trò quan trọng trong việc chứng minh một cá nhân có 
hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm 
nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, 
hợp tác xã và được coi là giấy tờ pháp lý quan trọng 
chứng minh cá nhân có hay không có án tích khi 
tham gia vào các quan hệ pháp lý. Đây là phiếu do cơ 
quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP (Trung tâm Lý lịch 
tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp) cấp có giá trị chứng 
minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay 
không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản 
lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh 
nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. 

Trong năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum 
đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp phiếu 
LLTP cho 2138 trường hợp, đã tiếp và cập nhật vào 
cơ sở dữ liệu LLTP 4690 thông tin LLTP do các cơ 
quan gửi đến và lập 521 hồ sơ lý lịch tư pháp.

Với số lượng như trên, để kịp thời giải quyết hồ 
sơ nhằm đảm bảo thời gian giải quyết các thủ tục 
hành chính, đáp ứng yêu cầu cấp phiếu LLTP cho 
người dân, Sở Tư pháp đã chủ động, mạnh dạn đẩy 
mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực LLTP cũng 
như áp dụng các phương thức tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính công ích và trực tuyến. Do đó, 
số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính và nhận hồ sơ trực tuyến tăng rất đáng kể. 
Trong năm 2021, số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch 
vụ bưu chính và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính là 
1535 trường hợp. Tiếp nhận 245 hồ sơ trực tuyến.

Việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện tại 
Trung tâm hành chính công của tỉnh và thực hiện 
luân chuyển hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của tỉnh 
để người dân có thể theo dõi quá trình giải quyết hồ 
sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP của mình. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp 
“Kiềng ba chân” đã giúp tỷ lệ hồ sơ được giải quyết 
đúng và trước hạn của Sở Tư pháp ngày càng cao. 
Trong năm 2021, tỷ lệ hồ sơ trước hạn và đúng hạn 
của Sở Tư pháp đạt 98,4%. Đối với các hồ sơ trễ hạn, 
Sở Tư pháp đều có Thư xin lỗi và thông báo nguyên 
nhân trễ hẹn gửi cho người dân. Việc giải quyết các 
TTHC được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
hướng dẫn tận tình, chu đáo, thực hiện công khai, 
minh bạch, thuận tiện nên được người dân đánh giá 
cao.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin việc xây dựng Cơ sở 
dữ liệu LLTP, sử dụng hộp thư điện tử do Bộ Tư 
pháp cấp để trao đổi thông tin LLTP với Sở Tư pháp 
các tỉnh bạn; ứng dụng phần mềm công nghệ “Kiềng 
ba chân” (Sở Tư pháp, Trung tâm LLTP quốc gia, 
Bộ Tư pháp và Cục C53, nay là Cục V06, Bộ Công 
an) trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để 
cấp phiếu LLTP và tham mưu UBND tỉnh thực hiện 
công bố, công khai các TTHC liên quan đến cấp 
phiếu LLTP. QA

Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

Quang Anh
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Trong những năm qua, công tác giám định 
tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 

những đổi mới quan trọng, nhờ sự quan tâm, 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới 
và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư 
pháp”, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động 
tố tụng, giúp các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử 
giải quyết các vụ án chính xác, khách quan và 
đúng luật. Tuy nhiên, hiện nay, công tác giám 
định tư pháp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng 
mắc chưa được khắc phục.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum có 69 giám định viên tư pháp đang 
công tác, trong đó: Công an tỉnh: 12 người; Sở 
Giao thông vận tải: 05 người; Sở Xây dựng: 
02 người; Sở Y tế: 15 người; Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch: 05 người; Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn: 18 người; Sở Tài chính: 06 
người; Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 người; 
Sở Thông tin và Truyền thông: 04 người.

Có 02 tổ chức giám định công lập theo quy 
định: Trung tâm Pháp y và Phòng kỹ thuật hình 
sự thuộc Công an tỉnh. Ngoài ra, còn có 02 tổ 
chức giám định theo vụ việc: Trung tâm Nghiên 
cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 
(Sở Khoa học và Công nghệ); Trung tâm Giám 
định chất lượng xây dựng (Sở Xây dựng).

Trong năm 2021, các giám định viên đã thực 
hiện giám định 583 vụ việc, trong đó: Phòng Kỹ 
thuật hình sự - Công an tỉnh: 251 vụ; Trung tâm 
Pháp y - Sở Y tế: 243 vụ; Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn: 22 vụ; Sở Giao thông và 
vận tải: 65 vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
01 vụ; Sở Tài chính: 01 vụ.

Nhìn chung, các kết luận giám định luôn 
đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy 
trình, quy định của pháp luật; đúng thời hạn yêu 
cầu của các cơ quan trưng cầu giám định. Đa 
số các kết luận giám định đều được sử dụng, là 

cơ sở quan trọng trong quá trình giải quyết, xác 
định vụ việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công 
tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh còn có 
một số vướng mắc, khó khăn nhất định. Theo 
đó, tại Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống 
tham nhũng 09 tháng năm 2021 của Thường trực 
Tỉnh ủy đã chỉ ra hiện nay, nhiều vụ việc, vụ án 
về tham nhũng, vi phạm luật lâm nghiệp, kinh tế 
kéo dài quá trình điều tra hoặc tạm đình chỉ do 
chờ kết quả giám định trong lĩnh vực tư pháp. 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, một phần 
là do đội ngũ giám định viên trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh còn ít, các 
giám định viên còn thực hiện nhiệm vụ kiêm 
nhiệm, trong khi đó ngày càng có vụ án, vụ việc 
phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi cần có 
thời gian nghiên cứu và điều kiện tập trung thực 
hiện công tác giám định; phương tiện, trang thiết 
bị kỹ thuật phục vụ cho công tác giám định tư 
pháp tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn thiếu, 
chưa đáp ứng đầy đủ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong năm 
2021, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với Sở Tư 
pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm 
thêm 05 giám định viên trong lĩnh vực tài chính. 
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối 
hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh củng cố thêm đội ngũ giám định 
viên tư pháp và người làm công tác giám định, 
phát triển đội ngũ giám định viên trẻ, tạo nguồn 
kế thừa trong thời gian tới; Tăng cường đội ngũ 
giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính 
để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tăng, đòi hỏi 
chuyên môn ngày càng cao ở lĩnh vực này. Tiếp 
tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy 
định về giám định tư pháp nhằm nâng cao nhận 
thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giám định viên 
tư pháp với nội dung, hình thức phù hợp với vị trí, 
vai trò, trách nhiệm của từng chức danh./.MC

Tình hình công tác giám định tư pháp 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Minh Châu
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Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính 
xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng đồng và 

các hòa giải viên tham gia hòa giải hoàn toàn 
dựa trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm với 
cộng đồng và không có danh lợi. Bên cạnh việc 
quy định quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên như 
được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ 
và kỹ năng hòa giải; tham gia sinh hoạt, thảo 
luận và quyết định nội dung, phương thức 
hoạt động của tổ hòa giải…, Luật Hòa giải ở 
cơ sở năm 2013 còn quy định rõ quyền “được 
hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa 
giải” của hòa giải viên. Tiếp đến, Nghị định 
số 15/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 
100/2014/TTLT/BTC-BTP đã quy định chi tiết 
về nội dung, mức chi cũng như trình tự, thủ tục 
thực hiện nhằm giúp hòa giải viên thực hiện tốt 
nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc 
giải quyết, hòa giải kịp thời các vụ việc mâu 
thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trong 
cộng đồng dân cư, nhờ đó chất lượng và hiệu 
quả hoạt động hòa giải ngày một nâng lên.

Theo phân cấp trên địa bàn tỉnh, HĐND 
tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 32/2014/NQ-
HĐND; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
70/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi 
thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum. Trong thời gian qua, UBND các 
cấp đã có sự quan tâm, chỉ đạo trong việc bố 
trí kinh phí từ ngân sách cho công tác này để 
thực hiện các hoạt động như: Tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp 
vụ hòa giải cho hòa giải viên; cung cấp tài liệu 
liên quan đến công tác hòa giải; chi trả thù lao 
cho hòa giải viên theo vụ việc; chi hỗ trợ hoạt 
động của tổ hòa giải như mua văn phòng phẩm, 

nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa 
giải, nước uống cho người tham dự cuộc họp 
bầu hòa giải viên…

Tuy nhiên, xuất phát từ những yêu cầu 
từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện 
Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-
BTP đã thể hiện một số bất cập, hạn chế, đó 
là:

- Thứ nhất, việc áp dụng các quy định của 
Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-
BTP trong xây dựng dự toán, áp dụng các quy 
định cụ thể có lúc, có nơi còn gặp nhiều lúng 
túng do nội dung các quy định dẫn chiếu áp 
dụng nhiều văn bản hướng dẫn tài chính về các 
khoản chi, mỗi nội dung chi áp dụng mỗi văn 
bản khác nhau; một số nội dung chi, mức chi đã 
không còn phù hợp do các văn bản dẫn chiếu 
đã hết hiệu lực như: Thông tư số 97/2010/TT-
BTC; Thông tư số 123/2009/TT-BTC; Thông 
tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính...

Hai là, quy định mức chi tối đa 200.000 
đồng/vụ, việc như hiện nay là thấp, chưa tương 
xứng với hoạt động của các tổ hòa giải, hòa 
giải viên. Khi tiến hành hòa giải một vụ việc, 
nhất là các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp pháp 
luật về hôn nhân và gia đình hay tranh chấp đất 
đai... hòa giải viên phải mất nhiều thời gian, 
công sức để hòa giải các bên, giúp các bên đạt 
được thỏa thuận, hóa giải mâu thuẫn. Đặc biệt, 
đối với vụ việc phức tạp thì ngoài việc cần nắm 
vững kiến thức pháp luật chung, chuyên ngành, 
kinh nghiệm hòa giải, đòi hòi hòa giải viên 
phải tự mình tìm hiểu, xác minh các thông tin... 
để phân tích, giải thích, thuyết phục các bên 
thương lượng, tự giải quyết mâu thuẫn, tranh 
chấp cho hợp tình, hợp lý và đạt kết quả. Trong 

Những bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện 
Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Lệ Quỳnh
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trường hợp này, việc hòa giải 
không chỉ tiến hành một, hai 
lần mà có thể nhiều lần, có 
vụ việc phải kéo dài mới đạt 
được kết quả hòa giải thành 
nên các hòa giải viên phải 
bỏ ra rất nhiều công sức, thời 
gian.

Ba là, việc quy định một 
mức chung là tối đa 200.000 
đồng/vụ, việc, không phân 
biệt việc hoà giải thành hay 
không thành, không phân 
biệt mức độ, tính chất, quy 
mô phức tạp của mâu thuẫn, 
tranh chấp, đã tạo sự không 
tương xứng với tinh thần 
trách nhiệm, công sức và sự 
nhiệt tình mà các hòa giải 
viên đã bỏ ra, nhất là đối với 
các vụ, việc hoà giải thành.

Bốn là, các quy định về 
mức chi hỗ trợ hoạt động của 
các tổ hòa giải về chi mua 
văn phòng phẩm, sao chụp 
tài liệu, nước uống phục vụ 
các cuộc họp của tổ hòa giải 
(khoản 21 Điều 4); chi bồi 
dưỡng thành viên Ban tổ 
chức bầu hòa giải viên tham 
gia họp chuẩn bị cho việc 
bầu hòa giải viên (khoản 22 
Điều 4); chi tiền nước uống 
cho người tham dự cuộc họp 
bầu hòa giải viên (khoản 23 
Điều 4) hầu như chưa thực 
hiện được do nguồn kinh phí 
ở cơ sở còn hạn hẹp nên kinh 
phí chi cho hoạt động thường 
xuyên của tổ hòa giải trên 
địa bàn các xã, thị trấn còn 
hạn chế, một số địa phương 
không đáp ứng đủ kinh phí 
cho công tác hòa giải ở cơ sở 
so với yêu cầu thực tế./. LQ

Hình ảnh tráng lệ của những bông mai vàng năm cánh hài 
hòa với vẻ thanh kỳ, lãng mạn, tất cả những cái đó, trộn lẫn 
với hương đất trời, tan vào hương của đất trời, tan vào không 
khí ban mai của buổi nghênh tân. Hoa mai, một loài hoa giản dị 
nhưng cao quý, luôn luôn bừng nở một sắc vàng trang trọng và 
thanh cao. Những vần thơ xưa viết về hoa mai giúp ta tìm thấy 
những tâm hồn đồng điệu.

Khác với người miền Nam luôn chọn hoa mai vàng, thì 
người miền Bắc lại thích loài hoa đào. Tục lệ chơi hoa đào 
ngày Tết ở xứ Bắc đã có từ lâu đời. Theo Từ điển biểu tượng 
văn hóa thế giới thì hoa Đào có rất nhiều ý nghĩa khác nhau:

Trước hết, đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, có thể 
xua đuổi bách quỷ mang đến cho con người cuộc sống bình 
an, hạnh phúc. Theo Trung Quốc thì hoa đào là một trong 
những biểu tượng trong lễ cưới, mang ý nghĩa cho sự đổi mới 
và sự sinh sản dồi dào.

Ngoài ra, hoa Đào nở vào mùa Xuân, là biểu tượng của 
tình bạn. Theo truyện xưa thì ba vị Lưu - Quan - Trương đã 
cùng nhau kết bái huynh đệ nguyện thề làm bạn thân trong 
vườn đào, chính vì vậy mà hoa Đào đã trở thành biểu tượng 
cho một tình bạn thân thiết, gắn bó với nhau. Đối với người 
Nhật Bản thì hoa Đào tượng trưng cho sự trong trắng và thủy 
chung trong tình yêu.

Còn ở nước ta, thì Hoa Đào là một biểu tượng cho mùa 
Xuân và đây là loài hoa không thể thiếu trong những ngày 
Tết. Theo quan niệm của người Việt ta thì nếu trong những 
ngày Tết mà thiếu những loài hoa này thì sẽ được coi là chưa 
trọn vẹn.

Nhiều người thích hoa Đào trong ngày Tết vì nó mang lại 
sự tươi đẹp, ấm áp. Hoa có màu đỏ sẽ đem lại sự may mắn, 
hạnh phúc đến cho gia đình mình trong một năm mới.

Nghệ thuật chơi hoa mai, hoa đào dù để thưởng thức hay 
kinh doanh, đã trở thành một nhu cầu văn hóa trong đời sống 
người Việt. Mỗi dịp Xuân về, mỗi gia đình, dù nhà cửa chật 
chội, cũng không thể thiếu một chậu hoa mai hay đào hoặc 
một nhành mai, đào để nhìn ngắm với bạn bè bên chén trà 
thơm đón chào năm mới.

“Mai Nam bộ tựa hình phượng múa chúc cho ba miền sang 
xuân

Đào Bắc Hà vươn dáng rồng bay mừng cả nghìn năm vào 
Tết”./. TKT

Nhành mai... (Tiếp theo trang 3)
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Hiện tại, việc xử lý hình sự về hành vi phạm tội 
về ma túy được áp dụng theo Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (BLHS 2015), tại Chương XX, từ 
Điều 247 đến Điều 259. Tuy nhiên, việc xác định 
tội danh đối với một số tội phạm liên quan đến 
ma túy trên thực tế nhiều lúc gặp không ít khó 
khăn, đặc biệt là việc xác định tội danh “Mua bán 
trái phép chất ma túy”. 

Điều 251 BLHS 2015 quy định về tội “Mua 
bán trái phép chất ma túy” như  sau: “1. Người nào 
mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 02 
năm đến 07 năm...”. Việc xác định tội “Mua bán 
trái phép chất ma túy” được hướng dẫn tại Thông 
tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-
TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công 
an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 
dân tối cao, Bộ Tư pháp (Thông tư 17) (được sửa 
đổi bằng Thông tư liên tịch 08 ngày 14/11/2015). 
Tại mục 3.3 của Thông tư 17 nói trên đã hướng 
dẫn: hành vi mua chất ma túy nhằm bán trái phép 
cho người khác là hành vi bị xử lý về tội “Mua 
bán trái phép chất ma túy”.

Trong phạm vi bài viết này, người viết trao đổi 
về việc định tội danh “Mua bán trái phép chất ma 
túy” được quy định tại Điều 251 BLHS 2015 trong 
một vụ án cụ thể đã được xét xử trong địa bàn tỉnh: 
Vào khoảng 18h25’ ngày 19/01/2021, Lương Văn 
Khoa - cư trú tại xã Hữu Khuông, Tương Dương, 
Nghệ An, đã bị bắt quả tang khi thực hiện hành 
vi tàng trữ trái phép heroin. Tại các giai đoạn tố 
tụng, Lương Văn Khoa đều khai nhận số ma túy 
này có được là do mình mua của một người đàn 
ông lạ mặt không quen biết nhằm mục đích để sử 
dụng và bán kiếm lời. Vì vậy, Lương Văn Khoa 
đã bị điều tra, truy tố, xét xử về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” theo quy định tại Khoản 1  
Điều 251 BLHS.

Từ nội dung vụ án, chúng ta thấy, sau khi bị 
bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma 
túy, Lương Văn Khoa đã tự khai nhận về việc 
mình đã mua ma túy, rồi tàng trữ để vừa sử dụng 
cá nhân vừa bán kiếm lời. Khoa chưa thực hiện 
việc bán ma túy cho bất kỳ ai. Việc bán lại ma 
túy để kiếm lời chỉ đang còn là dự định, chưa thực 
hiện bằng hành vi. Trong trường hợp này, trên 
thực tế có thể xảy ra các khả năng: Lúc đầu thì 
Khoa có dự định sẽ bán, nhưng sau lại thay đổi 
ý định, không bán nữa, hoặc là vẫn giữ ý định sẽ 
bán nhưng vì đã sử dụng hết số ma túy này nên 
không thực hiện hành vi bán.

Trong tình huống cụ thể này, cơ quan điều tra 
đã căn cứ vào lời khai của người có ma túy để xác 
định động cơ, mục đích phạm tội để xác định tội 
danh. Thực tiễn xét xử, trên cơ sở kết quả điều tra 
và căn cứ vào mục 3.3 của Thông tư 17 thì Tòa 
án xác định hành vi mua chất ma túy nhằm bán 
trái phép cho người khác là phạm tội “Mua bán 
trái phép chất ma túy”.

Như vậy, động cơ, mục đích của người thực 
hiện hành vi phạm tội là căn cứ để phân biệt tội 
“Mua bán trái phép chất ma túy” với tội “Tàng 
trữ trái phép chất ma túy”. Cơ quan tiến hành tố 
tụng phải chứng minh người tàng trữ trái phép 
chất ma túy có nhằm mục đích bán để xác định 
tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các 
tài liệu chứng minh về mục đích thực hiện hành 
vi phạm tội như: Lời khai của người bị bắt, bị 
tạm giữ, bị can, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 
quan, nhân chứng, vật chứng... mà thuận lợi nhất 
chính là lời khai của bị can và đồng phạm. Khi có 

BÀN VỀ VIỆC ÁP DỤNG TỘI DANH

 “Mua bán trái  phép chất ma túy”
theo quy định của pháp luật hiện hành

Hoàng Hà 
Trung tâm TGPLNN tỉnh Nghệ An
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nhiều nguồn chứng cứ thì việc đánh giá mục đích 
tội phạm là dễ dàng và chính xác, chúng ta không 
cần phải bàn luận. Vậy nhưng, trong vụ án nói 
trên, thì duy nhất chỉ có người thực hiện hành vi 
phạm tội biết và tự khai ra mục đích mua ma túy 
là để bán, vì không có bất kỳ người nào khác biết 
được mục đích này. Chính vì vậy, lời khai của 
người phạm tội trở thành chứng cứ duy nhất để cơ 
quan tiến hành tố tụng xác định tội danh - đây là 
vấn đề mà người viết muốn đưa ra bàn luận.

Bám sát vào các quy định về tố tụng hình sự, 
Điều 15 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) quy 
định: “trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc 
về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng”. 
Điều 87 BLTTHS quy định: lời khai, lời trình bày 
là một nguồn thu thập, xác định chứng cứ. Điều 
98 BLHS quy định lời nhận tội của bị can, bị 
cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp 
với những chứng cứ khác của vụ án. Tuy nhiên, 
trong vụ án nói trên, mục đích tàng trữ ma túy để 
bán chỉ thể hiện duy nhất qua lời thừa nhận của 
người tàng trữ trái phép chất ma túy khai, thì sẽ 
gây khó khăn trong việc đánh giá động cơ, mục 
đích của bị can, bị cáo, bởi nó phụ thuộc vào ý 
chí của người thực thi pháp luật và chính bản thân 
người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Vậy, khi không có “chứng cứ khác” để đối chiếu 
với lời khai, lời nhận tội của bị can, bị cáo thì làm 
sao cơ quan tiến hành tố tụng có cơ sở vững chắc 
và thuyết phục khi chứng minh lời nhận tội của 
bị can, bị cáo phù hợp với những chứng cứ khác 
của vụ án để khẳng định rằng lời nhận tội của bị 
can, bị cáo có thể được coi là chứng cứ?

Như vậy, trong trường hợp cụ thể này, khi các 
cơ quan tiến hành tố tụng chỉ có duy nhất lời khai, 
lời nhận tội của bị can, bị cáo mà vẫn lấy đó để 
làm căn cứ định tội thì có vi phạm quy định: “Lời 
nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là 
chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác 
của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị 
can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, 
kết tội” tại Điều 98 BLTTHS hay không?

Theo người viết, nếu căn cứ theo cơ sở lý luận 

là có vi phạm Điều 98 BLTTHS. Sau đây là một 
số đánh giá, phân tích về vi phạm pháp luật và 
cấu thành tội phạm để làm rõ quan điểm này:

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và 
có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp 
lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được 
pháp luật bảo vệ. Vi phạm pháp luật bao gồm 
4 yếu tố cấu thành là mặt khách quan, mặt chủ 
quan, chủ thể và khách thể. Như vậy, trước hết, vi 
phạm pháp luật phải là hành vi xác định của con 
người, tức là xử sự thực tế, cụ thể của cá nhân 
hoặc tổ chức nhất định, bởi vì pháp luật được ban 
hành để điều chỉnh hành vi của các chủ thể mà 
không điều chỉnh suy nghĩ của họ. Vì vậy, phải 
căn cứ vào hành vi thực tế của các chủ thể mới có 
thể xác định được là họ thực hiện pháp luật hay vi 
phạm pháp luật. Tiếp đến, vi phạm pháp luật phải 
là hành vi có lỗi của chủ thể, tức là khi thực hiện 
hành vi trái pháp luật, chủ thể có thể nhận thức 
được hành vi của mình và hậu quả của hành vi 
đó, đồng thời điều khiển được hành vi của mình.

Ở vụ án nói trên, việc “bán” ma túy chưa trở 
thành hành vi, mà chỉ đang ở trạng thái là ý định, 
là suy nghĩ. Như vậy, khi chưa có hành vi (hành 
vi là biểu hiện mặt khách quan của vi phạm pháp 
luật), thì làm sao chúng ta lại được xét đến hành 
vi có lỗi hay hành vi không có lỗi? “Lỗi”ở đây là 
mặt chủ quan của cấu thành tội phạm, nó là trạng 
thái tâm lý hay thái độ của chủ thể đối với hành vi 
của mình và đối với hậu quả của hành vi đó gây 
ra cho xã hội được thể hiện dưới hai hình thức: 
cố ý hoặc vô ý. Lại một lần nữa, chúng ta thấy, 
khi chưa thực hiện hành vi bán ma túy thì chúng 
ta không thể xác định được trạng thái tâm lý hay 
thái độ của chủ thể đối với hành vi “bán” được. 
Có thể liên hệ với tội giết người, nếu anh A khai 
rằng anh A muốn giết anh B nhưng lại chưa thực 
hiện bất cứ hành vi gì đe dọa, xâm phạm đến tính 
mạng và sức khỏe của anh B thì chúng ta không 
thể chỉ căn cứ vào suy nghĩ hay lời nói của anh A 
mà định tội danh “Giết người” cho anh A được. 

Theo quan điểm của người viết, trong một vụ 
(Xem tiếp trang 14)
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Ngày 06/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 
2020. Đồng thời, từ năm 2018 đến nay, Chính 
phủ đã ban hành các Nghị quyết về tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Trong đó, một trong những 
nhiệm vụ của địa phương về nâng cao năng lực 
đổi mới sáng tạo là phối hợp với Bộ Tư pháp cải 
thiện chất lượng các quy định pháp luật.

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, việc 
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) của HĐND,UBND tỉnh đã tuân thủ 
đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ 
tục ban hành VBQPPL. Các chủ trương, chính 
sách của HĐND, UBND tỉnh đã được thể chế 
hóa bằng nghị quyết, quyết định QPPL kịp thời, 
đồng bộ với chính sách của bộ, ngành Trung 
ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 
phương, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của 
chính quyền địa phương bằng pháp luật, đảm 
bảo tính công khai, minh bạch trong xây dựng 
và thực thi chính sách, pháp luật; công tác thẩm 
định văn bản được chú trọng thực hiện, ý kiến 
thẩm định có tính phản biện cao; việc kiểm tra 
văn bản được thực hiện thường xuyên theo đúng 
kế hoạch được đề ra, bám sát, chú trọng các lĩnh 
vực về bảo vệ quyền con người, quyền công 
dân, hoàn thiện thể chế thị trường, cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh..., qua kiểm tra đã xử 
lý kịp thời văn bản có nội dung trái pháp luật, 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức và cá nhân, góp phần nâng 
cao nhận thức của cơ quan ban hành văn bản về 
tuân thủ quy trình ban hành văn bản, đảm bảo 
tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong 
triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng 
các quy định của pháp luật năm 2021 tỉnh Kon 
Tum vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Tiến 
độ xây dựng một số văn bản của cơ quan chủ 
trì còn chậm so với thời gian đã được Chủ tịch 
UBND tỉnh, UBND tỉnh giao; một số cơ quan 
được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo và cơ quan 
phối hợp thiếu nghiêm túc trong xây dựng, chuẩn 
bị hồ sơ dự thảo, chưa tiến hành nghiên cứu chính 
sách của Đảng về vấn đề liên quan, chưa tiến 
hành khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã 
hội ở địa phương cần phải điều chỉnh bằng pháp 
luật; chưa tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức 
hữu quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 
của văn bản... Vì vậy, chất lượng xây dựng dự 
thảo chưa cao, cơ quan thẩm định kết luận chưa 
đủ điều kiện trình, dẫn đến phải soạn thảo, thẩm 
định lại nhiều lần; một số cơ quan, địa phương 
chỉ mới thực hiện rà soát hiệu lực của văn bản 
mà chưa thực hiện rà soát phần nội dung để phát 
hiện các quy định chưa phù hợp, trái, mâu thuẫn, 
chồng chéo với các căn cứ rà soát để xử lý hoặc 
kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý 
theo đúng quy định, điều này làm giảm hiệu 
quả, ý nghĩa của công tác rà soát đối với việc 
xây dựng và thi hành pháp luật; việc thống kê 
số liệu về rà soát còn chưa chính xác, chưa phản 
ánh đúng thực chất việc triển khai công tác này 
trên thực tế…

Để góp phần khắc phục hạn chế nêu trên, 
tỉnh Kon Tum đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành trung ương một 
số vấn đề sau:

Một là, đề nghị Chính phủ xem xét sớm ban 
hành Nghị định để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 
của Chính phủ về quy định chức năng, quyền 
hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

Kết quả trong triển khai thực hiện 
Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định 
của pháp luật năm 2021 tỉnh Kon Tum 

                                           Hoa Huệ
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Hai là, các bộ, ngành Trung ương nghiên 
cứu bổ sung quy định mức chi đối với các hoạt 
động lập đề nghị xây dựng VBQPPL như: Chỉnh 
lý, hoàn thiện đề nghị xây dựng VBQPPL; lập 
các loại danh mục, chương trình, kế hoạch 
xây dựng VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và chính 
quyền địa phương; mức chi đối với hoạt động 
góp ý, thẩm định, thẩm tra đề nghị xây dựng 
VBQPPL quy định tại Nghị định 34/2016/NĐ-
CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
ban hành VBQPPL. Nghiên cứu ban hành văn 
bản quy định về mức chi cho các hoạt động xây 
dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên 
tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, Thông 
tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ 
Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 
đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật.

Ba là, đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn, tham 
mưu hướng dẫn một số vướng mắc trong quá 
trình thực hiện Luật ban hành VBQPPL năm 
2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
ban hành VBQPPL và các văn bản quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành, cụ thể:

- Khoản 2 Điều 64 Nghị định 34/2016/NĐ-
CP quy định: “Đối với văn bản ban hành kèm 
theo văn bản khác, thì phần kết thúc của văn bản 
được ban hành kèm theo gồm: chức vụ, họ tên 
và chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành 
văn bản; dấu của cơ quan ban hành văn bản”. 
Tuy nhiên, các mẫu 17, 19, 21, 23 ban hành kèm 
theo tại Phụ lục I Nghị định 154/2020/NĐ-CP, 
phần kết thúc của văn bản ban hành kèm theo 
không theo quy định trên.

- Theo quy định tại Điều 130 Luật ban hành 
VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 
40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản QPPL), dự thảo Quyết 

định liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc do Sở 
Tư pháp chủ trì soạn thảo thì Giám đốc Sở Tư 
pháp thành lập Hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, 
khoản 1 Điều 50 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
(sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 
số 154/2020/NĐ-CP) quy định Giám đốc Sở Tư 
pháp thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đối 
với trường hợp trên.  

- Đối với những văn bản được Bộ Tư pháp 
thông báo có dấu hiệu trái pháp luật nhưng địa 
phương có văn bản giải trình, đề nghị xem xét lại 
kết luận kiểm tra theo quy định tại khoản 4 Điều 
132 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP./. HH

án, nếu như công an bắt quả tang người nào đó 
đang có hành vi tàng trữ ma túy và họ tự khai 
số ma túy này là do họ mua về để sử dụng và 
bán kiếm lời. Trên thực tế là họ chưa bán cho bất 
kỳ người nào khác, cũng không có chứng cứ nào 
khác ngoài lời khai của họ thì cơ quan tiến hành 
tố tụng chỉ có căn cứ để xử lý về tội “Tàng trữ 
trái phép chất ma túy” theo Điều 249 BLHS, chứ 
không đủ căn cứ để xử lý về tội “Mua bán trái 
phép chất ma túy” theo Điều 251 BLHS để tránh 
vi phạm Điều 98 BLTTHS như phân tích ở trên.

Vẫn biết rằng, ma túy là hiểm họa của nhân 
loại, nó không chỉ tác động xấu đến sức khỏe, 
tính mạng con người, mà còn làm xói mòn các 
giá trị văn hoá, đạo đức và là nguyên nhân dẫn 
đến nhiều tội ác, kéo lùi sự phát triển của xã hội 
và văn minh của nhân loại. Vấn đề phòng, chống 
ma túy luôn được các quốc gia và toàn thế giới 
đồng lòng chung sức thực hiện một cách bền bỉ 
và mạnh mẽ, khắt khe. Tuy vậy, nếu nhìn ở góc 
độ lý luận thì chúng ta cần tiếp tục cân nhắc hơn 
nữa đối với việc áp dụng các quy định về các 
tội phạm về ma túy, đặc biệt là đối với tội danh 
“Mua bán trái phép chất ma túy” như trong vụ án 
mà tác giả đề cập trong bài viết này để đảm bảo 
áp dụng đúng pháp luật trong xử lý hành vi phạm 
tội./. HH

BÀN VỀ VIỆC... (Tiếp theo trang 12)
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Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có thẩm quyền đón tiếp để 

lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh (gọi tắt là khiếu nại, tố cáo) 
của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công 
dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo theo 
quy định của pháp luật. Việc tiếp công dân 
không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu 
trong bộ máy Nhà nước mà còn là trách nhiệm 
của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 
11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách 
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc 
tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý 
những phản ánh, kiến nghị của dân. 

Việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
địa phương thường xuyên tiếp dân là thể hiện 
bản chất của chế độ và nền hành chính vì nhân 
dân phục vụ. Tại buổi tiếp dân, người dân có 
thể trình bày đầy đủ, hết ý nội dung vụ việc 
khiếu nại, tố cáo của mình và lắng nghe sự 
cam kết, giải quyết từ người đứng đầu để bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 
Khi người đứng đầu đã cam kết thì kết quả giải 
quyết cơ bản đều đáp ứng với nguyện vọng 
của người dân. Vì vậy, đa số người dân mong 
muốn được gặp trực tiếp người đứng đầu để 
trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo. Bởi người 
dân tin tưởng vào sự uy tín và trách nhiệm của 
các vị lãnh đạo là người đứng đầu trong việc 
xem xét thấu đáo vụ việc khiếu nại, tố cáo của 
mình.

Thực tế, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có 
thể xem xét, giải quyết thông qua Luật Khiếu 
nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Tuy nhiên, quá trình thụ lý, giải quyết 
vụ việc, có trường hợp không khách quan, 
thiếu chính xác do nhiều nguyên nhân khác 
nhau như nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo 
không phản ánh đầy đủ bản chất sự việc hoặc 
người dân diễn đạt sai ý nên dẫn đến cơ quan, 

người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc 
không chính xác.

Mặt khác, vẫn còn một bộ phận cán bộ, 
công chức tham mưu thụ lý, giải quyết có trình 
độ, năng lực hạn chế, làm việc thiếu trách 
nhiệm, thiếu công tâm, khách quan, do đó, 
dẫn đến kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, 
tố cáo không đúng quy định, không thấu tình 
đạt lý... Đây là nguyên nhân căn bản làm phát 
sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo 
dài, vượt cấp trong thời gian qua. 

Chính vì kết quả giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo không như mong đợi nên người 
dân không muốn gửi đơn mà muốn gặp trực 
tiếp người đứng đầu thông qua việc tiếp dân 
định kỳ hàng tháng theo quy định. Bởi vì, tại 
buổi tiếp công dân, người đứng đầu sẽ có thời 
gian để lắng nghe vụ việc một cách đầy đủ, 
khách quan từ nhiều phía như giữa ý kiến của 
cơ quan tham mưu thụ lý, giải quyết vụ việc 
với ý kiến của người dân; đồng thời, xem xét 
toàn diện về thái độ, cách ứng xử hoặc kết quả 
giải quyết của cơ quan, người có thẩm quyền 
trước đó; trên cơ sở đó, người đứng đầu có thể 
kết luận ngay về hướng xử lý, giải quyết vụ 
việc hoặc cam kết giải quyết và trả lời sớm 
nhất cho người dân mà không phải chờ đợi 
theo thời hạn luật định. Và thực tế, nhiều vụ 
việc khiếu nại, tố cáo được người đứng đầu 
xem xét, giải quyết ngay tại buổi tiếp dân hoặc 
chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo 
thẩm quyền và báo cáo kết quả để người đứng 
đầu biết, theo dõi, chỉ đạo. Do đó, người dân 
rất tin tưởng vào người đứng đầu trong việc 
tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân 
trong thời gian tới, trước hết phải phát huy 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong 
công tác tiếp dân; tiếp tục củng cố, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả của Ban Tiếp công dân và 

 Nâng cao trách nhiệm của người đứng đâu
TRONG CÔNG TÁC TIẾP DÂN

Đỗ Văn Nhân

(Xem tiếp trang 22)
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Tết cổ truyền dân tộc là dịp để các gia đình 
đoàn viên, sum họp và hạnh phúc, quây quần 

bên nhau. Dù ở nơi đâu, những người con xa xứ 
đều hướng về quê nhà, vì nơi đây có cha mẹ, 
ông bà, dòng họ và láng giềng thân thương. 

Khác với mọi năm, Tết năm nay sẽ diễn ra 
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 
diễn biến phức tạp; có nguy cơ làm lây lan dịch 
bệnh do người dân đang làm ăn, sinh sống ở 
vùng có dịch di chuyển về quê ăn Tết. Mặc 
dù, nhiều người dân từng mắc bệnh, đã chữa 
khỏi hoặc đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng 
dịch và có xét nghiệm âm tính nhưng vẫn có 
thể mang mầm bệnh và làm lây lan dịch bệnh 
cho người khác. 

Bên cạnh đó, truyền thống ngày tết thường 
có nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn 
nghệ và là dịp diễn ra các lễ hội; người dân thì 
đổ xô đi mua sắm tết, tập trung ăn nhậu, liên 
hoan tổng kết cuối năm; đầu năm thì đi chúc 
tết, họp lớp, đi lễ, hội... Tất cả những sự kiện 
này đều tập trung đông người nên có nguy cơ 
bùng phát dịch bệnh là rất cao. Nếu không 
thận trọng sẽ phát sinh nhiều ổ dịch trong dịp 
tết và có thể nhiều gia đình sẽ phải ăn tết trong 
các khu cách ly.

Tổ chức và tham gia các hoạt động vui 
xuân, đón tết là trách nhiệm của chính quyền 
các cấp và là quyền lợi chính đáng của mọi 
người dân. Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt 
động vui xuân, đón tết trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì 
phải hết sức thận trọng, an toàn; không để 
nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh là nhiệm 
vụ hết sức quan trọng của chính quyền địa 
phương, nhất là lực lượng tuyến đầu chống 
dịch và rất cần sự hưởng ứng, phối hợp của 
mọi người dân. 

Vì vậy, chính quyền địa phương, nhất là 
chính quyền cơ sở phải thực hiện nghiêm túc 
các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về 
công tác phòng, chống dịch; trong đó, không 
tổ chức các hoạt động tập trung đông người 
vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán là 
giải pháp then chốt, có tính quyết định và phải 
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 
nếu có vi phạm xảy ra.

Đồng thời, chính quyền địa phương cần 
phải vận động người dân hạn chế về quê ăn 
tết để phòng, chống dịch. Những trường hợp 
không về quê ăn tết thì phải kịp thời động 
viên, thăm hỏi và có chính sách hỗ trợ, tặng 
quà để người dân yên tâm ăn tết xa quê. Đối 
với những trường hợp mong muốn về quê ăn 
tết thì phải tạo điều kiện nhưng phải kiểm soát 
chặt chẽ đối tượng này như người về phải có 
chứng nhận xét nghiệm âm tính, tiêm đủ 02 
mũi vắc xin phòng dịch,...

Người dân về quê ăn tết từ vùng có dịch 
phải có ý thức phòng dịch như phải tự cách ly 
ở nhà theo quy định, thường xuyên đeo khẩu 
trang, sát khuẩn,... Ngoài ra, vào dịp tết, mọi 
người dân cần hạn chế đi chúc tết họ hàng, 
bạn bè hoặc tham gia các sự kiện đông người 
không cần thiết... Có như vậy, mới có thể ngăn 
chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 
trong dịp tết năm nay./. ĐVN

Ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh
             trong dịp tết

Đỗ Văn Nhân

Mimoza. Ảnh: Ngọc Tiến
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Tại cuộc họp báo ngày 5-11-2021, Bộ Nội 
vụ đã có thông tin chính thức về việc bố 

trí công tác cho đội ngũ tri thức trẻ sau khi kết 
thúc Đề án đưa 500 trí thức trẻ về các xã khó 
khăn. Theo đó, hầu hết các trí thức trẻ đều đã 
hoàn thành nhiệm vụ nhưng đến nay vẫn còn 
đến 385 người chưa được bố trí, phân công 
công tác. Trong đó, mới chỉ có 67 trí thức trẻ 
được bố trí tuyển dụng và 48 người không có 
nguyện vọng bố trí việc làm.

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết về giải pháp bố trí công 
tác cho thành viên Đề án 500 trí thức trẻ sau 
khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian 
hoàn thành trước ngày 31-12-2025, tức hơn 
4 năm nữa những người này mới được bố trí 
hết. 

Việc kéo dài thời gian sắp xếp là để các địa 
phương có thời gian sắp xếp, bố trí công tác 
hợp lý cho số lượng đội viên này. Thế nhưng 
có thể thấy thời gian như vậy là khá dài có 
thể nhiều đội viên chắc khó chờ đến khi được 
bố trí công tác. Bởi vì, nhu cầu cần kíp của 
cuộc sống hoặc công việc tạm thời hiện tại 
của họ không phù hợp với năng lực, chuyên 
môn, nghiệp vụ được đào tạo. Vì thế, số lượng 
“không có nguyện vọng bố trí việc làm” sau 4 
năm có thể sẽ tăng lên.

Các tri thức trẻ này khi tham gia Đề án 
phần lớn đã được bố trí giữ chức vụ phó chủ 
tịch UBND xã, nếu nay bố trí họ hợp đồng lao 
động ở những vị trí khác như nhân viên thời 
vụ hoặc bán chuyên trách họ khó có thể chấp 
nhận chờ đợi hoặc không đúng chuyên môn, 
trình độ của họ sẽ lãng phí nguồn lực. 

Vì vậy, các địa phương cần xây dựng 
phương án sớm bố trí công tác cho số lượng 

đội viên này. Theo đó, không cần thiết phải 
chờ bố trí công việc phù hợp tại chỗ hoặc chờ 
để sắp xếp vào cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà 
nước mà nên ưu tiên tuyển thẳng hoặc ưu tiên 
trong việc thi tuyển, xét tuyển vào các cơ quan 
nhà nước phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ 
được đào tạo. Bởi hàng năm các tỉnh tổ chức 
tuyển dụng công chức, viên chức khá lớn, 
trong khi số lượng tri thức trẻ còn lại nếu chia 
trên 34 địa phương không nhiều.

Mặt khác, không nhất thiết chỉ giải quyết 
tuyển dụng cho đối tượng này trong phạm vi 
thẩm quyền quản lý của địa phương cấp tỉnh 
- nơi họ đăng ký tham gia Đề án trước đây mà 
nên mở rộng ra phạm vi cả nước. Theo đó, 
bất cứ tỉnh, thành nào có nhu cầu tuyển dụng 
công chức, viên chức có vị trí phù hợp thì họ 
có thể bố trí công tác ngay cho những người 
này, nếu họ có nguyện vọng làm việc ở địa 
phương khác.

Nếu để nhiều đội viên tri thức trẻ chờ quá 
lâu không được bố trí công tác mà ra khỏi hệ 
thống thì sẽ rất thiệt thòi họ - những người 
từng nhiệt huyết, xung phong đến nhận công 
tác tại các xã khó khăn. Đồng thời, còn ảnh 
hưởng tiêu cực, lâu dài đến chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước về sau. Khi đó, triển 
khai các chủ trương, chính sách nào đó, nhất 
là thu hút nguồn lực đến vùng sâu, vùng xa 
sẽ gặp nhiều khó khăn, vì người dân đã thiếu 
lòng tin.

Thiết nghĩ, để đảm bảo chính sách chế độ, 
đúng với công sức, cống hiến của các trí thức 
trẻ, các địa phương cần tập trung, quan tâm 
sớm bố trí công tác cho đội ngũ này mà không 
chờ hoặc triển khai từng bước đến năm 31-12-
2025 mới hoàn thành theo quy định./.QD

Sớm bố trí công tác 
cho tri thức trẻ tình nguyện

Quốc Dũng
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Có thể nói, những năm gần đây việc đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính đã đạt được 

những kết quả rất đáng ghi nhận, vượt ngoài 
mong đợi. Gần như tất cả thủ tục hành chính đều 
được công bố, niêm yết công khai, minh bạch, rõ 
ràng như cơ quan giải quyết, trình tự thủ tục, thời 
hạn giải quyết, phí, lệ phí (nếu có)... 

Chính vì vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, giải 
quyết thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hành 
chính còn được thực hiện trực tuyến, liên thông 
ở cấp độ 3, 4 nên đã tiết kiệm được rất nhiều về 
thời gian, chi phí, công sức đi lại cho người dân. 
Đặc biệt, nếu quá thời hạn giải quyết theo phiếu 
hẹn thì cơ quan thụ lý hồ sơ buộc phải có thư 
xin xỗi và hẹn lại thời hạn cụ thể cho người dân. 
Và quy trình này đều có hệ thống theo dõi, kiểm 
soát chặt chẽ. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, cán 
bộ, công chức liên quan không thể “lờ” đi hoặc 
việc “ngâm” hồ sơ ít khi xảy ra như trước đây.

Tuy nhiên, tình trạng “ngâm” hồ sơ, giấy tờ 
của người dân vẫn tiếp diễn ở một số nơi, khá 
nghiêm trọng. Vụ việc mới đây nhất là cán bộ 
địa chính - xây dựng một phường ở TT-Huế đã 
“ngâm” hàng chục giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất của dân trong 4 năm!

Việc “ngâm” hồ sơ của dân có nhiều nguyên 
nhân, khách quan như một số hồ sơ vướng quy 
định pháp luật, do quy định pháp luật có nhiều 
“điểm nghẽn”, không có cơ sở pháp lý rõ ràng, 
cụ thể để giải quyết hoặc 50/50 làm có thể sai 
nên cán bộ không dám làm. Ngoại lệ có một 
số trường hợp người dân không đến nhận hoặc 
“quên” thật, nhất là trường hợp còn nợ nghĩa vụ 
tài chính như thuế, phí... đối với hồ sơ đất đai.

Tuy vậy, vì lý do khách quan rất ít, hiếm 
khi xảy mà chủ yếu là nguyên nhân chủ quan 
từ phía các cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền, có trách nhiệm trong việc thụ lý, giải 
quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, 
doanh nghiệp. Nhiều cán bộ, công chức được 

giao nhiệm vụ thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc 
có biểu hiện “vòi vĩnh”, tiêu cực đó là ai “bôi 
trơn”, phong bì thì giải quyết, còn không thì thụ 
lý rồi... để đó!

Khi có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu thì 
thường họ để dân chờ hoặc bắt người dân phải 
đi lên, đi xuống bổ sung giấy tờ hồ sơ này nọ 
lắt nhắt nhiều lần. Nghiêm trọng hơn là không 
giải quyết, “ngâm” vô thời hạn với muôn vàn lý 
do... Điều này gây bức xúc, bất bình trong nhân 
dân làm mất lòng tin của người dân đối với cơ 
quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức và 
cả hệ thống chính trị. Để giải quyết triệt để tình 
trạng này, theo tôi cần triển khai đồng bộ, quyết 
liệt các nội dung sau:

Thứ nhất, cơ quan chuyên môn quản lý nhà 
nước có thẩm quyền cần vào cuộc sớm nghiên 
cứu, hoàn thiện pháp luật, hướng dẫn cụ thể để 
xóa, các “điểm nghẽn”, lấp đầy những “khoảng 
trống pháp luật” trong các văn bản pháp luật 
hiện nay tạo điều kiện cho cơ quan chức năng, 
cán bộ, công chức có cơ sở pháp lý đầy đủ, 
vững chắc khi giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân. Điều này cũng nhằm hạn chế tình 
trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vì pháp luật không 
cụ thể, rõ ràng nên làm cũng được mà không 
làm cũng chẳng sao!

Thứ hai, có biện pháp xử lý nghiêm đối với 
cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, 
có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu khi thụ lý, 
hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính 
cho người dân. Đối với cán bộ, công chức thiếu 
tinh thần trách nhiệm, vô cảm cần xem xét loại 
ra khỏi hệ thống cơ quan nhà nước, vì như vậy 
sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống chính trị, giảm 
sút lòng tin của nhân dân.

Ngoài ra, cần có chế độ chính sách thỏa 
đáng đối với cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý, 
giải quyết các thủ tục hành chính để động viên, 
khuyến khích cũng vừa ngăn ngừa họ tiêu cực, 
nhũng nhiễu. Phương châm là “không dám tiêu 
cực, không cần phải tiêu cực”./.VL      

 Làm gì để tình trạng “NgAÂm” hồ sơ của dân 
KHÔNG CÒN TIẾP DIỄN?

Vĩnh Linh
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Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 
14-KL/TW về chủ trương khuyến khích 

và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi 
ích chung. Đây là chủ trương, quyết sách rất 
đúng đắn, kịp thời trong giai đoạn hiện nay để 
khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám 
chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

Chủ trương này được đông đảo cán bộ và 
nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bởi trong thực 
tiễn có nhiều cán bộ “vượt rào, xé rào” đã 
cống hiến, đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp 
cách mạng, lợi ích của nhân dân như ông Kim 
Ngọc ở Vĩnh Phúc với chính sách “khoán hộ”, 
sau này gọi là “khoán 10”, ông Nguyễn Văn 
Chính (Chín Cần) ở Long An với chính sách 
“bù giá vào lương”... được đất nước, nhân dân 
biểu dương, ghi công. 

Tuy vậy, hiện nay vẫn có rất ít cán bộ dám 
nghĩ, dám làm, dám đột phá do họ sợ vi phạm, 
sợ bị xử lý, mặc dù việc làm, hành động của 
họ là vì lợi ích chung. Đặc biệt khi công cuộc 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang lên 
cao trào, mọi hành vi vi phạm pháp luật, trái 
quy định đều lần lượt bị 
phát hiện, điều tra, xử lý. 
Mặt khác một số cán bộ 
ngại đột phá, sáng tạo 
vì chưa được động viên, 
khuyến khích, tôn vinh 
một cách xứng đáng, 
ngược lại nếu sai lầm thì 
sẽ bị xử lý.

Thực tế hiện nay 
trong quá trình thực 
hiện chức trách, nhiệm 
vụ được giao nhiều cán 
bộ đã phát hiện ra những 
hạn chế, bất cập của cơ 
chế, chính sách. Từ đó, 
họ không dừng lại mà 
không ngừng tư duy, 

nghĩ cách tháo gỡ, giải quyết nút thắt của các 
cơ chế, chính sách không phù hợp với thực 
tiễn để mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, 
tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển chung. Do đó, cần thiết 
phải có cơ chế bảo vệ những người này, nếu 
không nhiều cán bộ không dám làm, vì nếu lỡ 
sai lầm, thất bại thì nguy cơ đối mặt với án kỷ 
luật, hình phạt là rất cao.

Bộ Chính trị đã có kết luận, chủ trương 
nhưng để được triển khai trong thực tiễn cuộc 
sống cần được tiếp tục thể chế cụ thể, chi tiết 
bằng các văn bản pháp luật của Nhà nước. Bởi 
lẽ, hiện các văn bản pháp luật chưa quy định 
hoặc chưa cụ thể về như thế nào là “vì lợi ích 
chung” việc bảo vệ đến mức nào, nhất là mức 
độ như thế nào sẽ bị xử lý, trong trường hợp 
nào sẽ được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách 
nhiệm. Không có quy định cụ thể sẽ rất khó 
triển khai thực hiện, đồng thời cũng rất dễ dẫn 
đến vận dụng cảm tính, tùy tiện...

Bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động, 
sáng tạo vì lợi ích chung là chủ trương lớn, 

quan trọng của Đảng, Nhà 
nước. Vì vậy, các cơ quan 
chức năng cần sớm ban hành 
các văn bản liên quan để 
triển khai thực hiện hiệu quả, 
thiết thực. Trong đó, việc thể 
chế bằng các văn bản pháp 
luật để quy định cụ thể vấn 
đề này là rất quan trọng. Bởi 
mọi hành vi của cán bộ, công 
chức đều phải tuân theo quy 
định pháp luật, do đó cần có 
cơ sở pháp lý vững chắc cho 
việc triển khai kết luận, tạo 
điều kiện thuận lợi cho áp 
dụng, thực thi hiệu quả trên 
thực tế./. PVC

BẢO VỆ CÁN BỘ DÁM NGHĨ, DÁM LÀM: 
Sớm thể chế bằng pháp luật!

Phạm Văn Chung

Ảnh: Ngọc Tiến
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Đại dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế bị 
ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống của người 

dân gặp rất nhiều khó khăn; sản xuất, kinh do-
anh bị hạn chế do áp dụng các biện pháp giãn 
cách xã hội, trong khi đó nhu cầu chi tiêu hàng 
ngày của người dân vẫn phải được đảm bảo. 
Sau giãn cách, nhiều gia đình lâm vào cảnh 
khó khăn, nợ nần, rất cần tiền để trang trải cuộc 
sống. Nắm bắt được nhu cầu vay vốn tăng cao 
của người dân sau khi các địa phương nới dần 
giãn cách, vì vậy, hoạt động “tín dụng đen” có 
dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại.

Với các chiêu thức dụ dỗ như vay không cần 
thế chấp, chỉ cần chứng minh nhân dân, cà vẹt 
xe hoặc hộ khẩu là có thể vay tiền nhanh, gọn 
không phải qua các thủ tục rườm rà như vay ở 
các tổ chức tín dụng. Đối tượng cho vay nặng 
lãi thường nhắm đến đó là người nghèo, người 
đau ốm cần tiền nhanh để chữa bệnh, người dân 
có trình độ dân trí thấp,…

Đối tượng cho vay nặng lãi thường quy tập 
những thành phần bất hảo, nghiện ngập, có tiền 
án, tiền sự… để đi thu nợ; công khai phát tờ rơi, 
tờ bướm… ở ngoài đường, gửi từng nhà, dán cột 
điện, vỉa hè hoặc dùng mạng xã hội để thu hút 
người vay, thậm chí tìm kiếm, thu thập số điện 
thoại để nhắn tin quảng cáo cho vay. Mặc dù, 
nhiều đối tượng cho vay nặng lãi vẫn hoạt động 
công khai, ngày càng manh động, gây mất trật 
tự an toàn xã hội, hủy hoại, tàn phá cuộc sống 
của người dân, thế nhưng, việc triệt phá các đối 
tượng, băng nhóm, tổ chức cho vay nặng lãi là 
rất khó khăn. Lực lượng công an rất khó thu 
thập chứng cứ để xử lý theo quy định. Bởi các 
đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động hết sức 
tinh vi, chuyên nghiệp, liều lĩnh, bài bản, có 

kẻ cầm đầu, thường né tránh, hạn chế va chạm 
đến pháp luật. Người vay chỉ viết giấy nợ, còn 
lãi suất, hình thức thanh toán đều thỏa thuận 
miệng. Khi không có khả năng thanh toán thì 
bọn chúng dùng “luật rừng” để xử lý, uy hiếp, 
bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản của người vay.

Để ngăn chặn tín dụng đen, nhiều địa phương 
đã phát động chiến dịch tẩy xóa, thu gom tờ rơi, 
tờ bướm quảng cáo vay nặng lãi; tuyên truyền, 
vận động nhân dân không vay nặng lãi, nếu có 
khó khăn về tài chính thì liên hệ với tổ chức 
tín dụng hoặc các tổ chức tài chính có đăng ký 
kinh doanh hợp pháp để vay; đồng thời, khuyến 
khích người dân tố giác các hành vi cho vay 
nặng lãi để cơ quan có thẩm quyền xử lý. Bên 
cạnh đó, lực lượng công an địa phương phải 
quản lý chặt chẽ các đối tượng hoạt động cho 
vay nặng lãi; theo dõi, thu thập chứng cứ để xử 
lý theo quy định. Vận động nhân dân hoặc nạn 
nhân của “tín dụng đen” cung cấp chứng cứ về 
hành vi cho vay nặng lãi để xử lý hình sự. 

Mặt khác, các tổ chức tín dụng cần đơn giản 
tối đa thủ tục cho vay, tiện lợi, nhanh chóng để 
người dân có khó khăn về tài chính được tiếp 
cận với nguồn vốn. Khuyến khích tổ chức, cá 
nhân dùng khoản tiền nhàn rỗi của mình để cho 
vay, giúp nhau sản xuất, kinh doanh hoặc giúp 
đỡ người vay vượt qua khó khăn, hoạn nạn…
với lãi suất hợp lý, phù hợp với pháp luật; khi 
phát sinh tranh chấp thì giải quyết theo quy định 
của pháp luật. Có như vậy, mới ngăn chặn hoạt 
động cho vay nặng lãi có dấu hiệu bùng phát 
trở lại sau thời gian giãn cách, gây mất an ninh 
trật tự, đe dọa cuộc sống bình yên của người  
dân./. ĐVN

Không để vay nặng lãi 
hoành hành trong dịch Covid-19

                                Đỗ Văn Nhân
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Theo khoản 1 Điều 56 Luật đấu giá tài 
sản năm 2016 thì việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản được quy định như sau: “1. 
Sau khi có quyết định của người có thẩm 
quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài 
sản đấu giá thông báo công khai trên trang 
thông tin điện tử của mình và trang thông 
tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản 
về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.”. 
Đồng thời, tại khoản 5 Điều này quy định: 
“5. Trường hợp pháp luật quy định việc lựa 
chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu 
thầu thì thực hiện theo quy định của Luật 
này và pháp luật về đấu thầu.”. 

Như vậy có thể thấy văn bản pháp lý cao 
nhất về đấu giá tài sản hiện hành không quy 
định thời gian về lựa chọn tổ chức đấu giá 
tài sản. Pháp luật đấu giá tài sản chỉ dừng lại 
ở việc phải “thông báo công khai trên trang 
thông tin điện tử của mình và trang thông 
tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản” 
mà không quy định cụ thể thời gian đăng tải 
thông báo công khai, nộp hồ sơ tham gia lựa 
chọn là bao nhiêu lâu. 

Việc không có quy định cụ thể, rõ ràng 
về thời gian nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu 
giá tài sản nên dẫn đến sự tùy tiện trong việc 
thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 
mỗi nơi làm một kiểu. Điều này rất dễ phát 
sinh tiêu cực trong việc nộp hồ sơ tham gia 
việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ 
chức cuộc đấu giá. Nhiều trường hợp người 
có tài sản đấu giá thông báo thời gian rất 
ngắn chỉ 2 - 3 ngày là chốt hồ sơ nên nhiều 
tổ chức đấu giá tài sản dù có năng lực, kinh 
nghiệm vượt trội nhưng không được lựa 
chọn vì… chưa kịp nộp hồ sơ tham gia thì 
đã hết hạn!

Có thể khẳng định rằng, việc lựa chọn 
được tổ chức đấu giá tài sản có đủ năng lực, 
kinh nghiệm, uy tín, có phương án đấu giá 
khả thi, hiệu quả và thù lao dịch vụ, chi phí 
đấu giá phù hợp là rất quan trọng, quyết 
định sự thành công của cuộc đấu giá. Đây là 
cơ sở quan trọng để tăng giá trị tài sản đưa 
ra đấu giá, tiết kiệm được chi phí cho ngân 
sách nhà nước, đảm bảo tính công khai, 
minh bạch, nhất là hạn chế tối đa tiêu cực, 
thất thoát, khiếu nại, khiếu kiện liên quan 
đến cuộc đấu giá về sau.

Hiện nay, tình trạng tiêu cực, tham 
nhũng, thất thoát tài sản nhà nước thông qua 
hoạt động đấu giá xảy ra rất nghiêm trọng 
ở nhiều địa phương, nhất là đối với các 
tài sản có giá trị rất lớn như đất đai, trụ sở 
công nhà cửa, tài nguyên, khoáng sản... Do 
đó, bên cạnh tăng cường chấn chỉnh, phát 
hiện, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm thì cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở 
pháp lý, quy định chặt chẽ hơn nữa đối với 
hoạt động bán đấu giá tài sản. Việc này có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc ngăn chặn, 
hạn chế tiêu cực, tham nhũng, thất thoát tài 
sản nhà nước thông qua đấu giá.

Theo chúng tôi để tạo điều kiện, đảm 
bảo đủ thời gian cần thiết để có nhiều tổ 
chức đấu giá tài sản có thể chuẩn bị hồ sơ 
và tham gia lựa chọn đấu giá tài sản. Đồng 
thời, tăng tính cạnh tranh, minh bạch trong 
hoạt động đấu giá tài sản cần kéo dài thời 
gian nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức 
đấu giá, ít nhất phải là 10 ngày làm việc. 
Điều này nhằm tránh tùy tiện hoặc quy định 
thời gian quá ngắn gây khó khăn cho tổ chức 
đấu giá tài sản có năng lực, kinh nghiệm khi 
tham gia nộp hồ sơ lựa chọn tham gia đấu 
giá trên thực tế đã diễn ra./. QC 

Bấ t cập trong việc quy định 
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quốc Cường
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Hôm trước một đồng nghiệp cơ quan tôi “la 
làng” về việc bị nhà cung cấp dịch vụ tự ý trừ 

tiền trong tài khoản mà không có bất cứ thỏa thuận 
hay cảnh báo nào từ nhà cung cấp dịch vụ về phải 
trả tiền khi sử dụng ứng dụng đó. Mặc dù số tiền 
không quá lớn nhưng gây bức xúc cho người bị trừ, 
vì không có bất cứ thỏa thuận nào với nhà cung cấp 
dịch vụ trước đó. Thậm chí, nhiều trường hợp nhà 
cung cấp dịch vụ công khai mời gọi, khuyến khích 
sử dụng sản phẩm, dịch vụ miễn phí nhưng lại “âm 
thầm” trừ tiền trong tài khoản người khác. 

Tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều, nhất 
là trong thời gian giãn cách, diễn biến phức tạp của 
dịch Covid-19 thì hành vi vi phạm pháp luật này 
cũng tăng theo. Nhiều người vô cớ bị trừ tiền, chiếm 
đoạt tài sản rất ấm ức nhưng không biết xử lý thế 
nào. Ngoài ra, số tiền bị mất không đáng kể nên 
nhiều người không muốn báo cơ quan chức năng và 
họ ngại đi lại phải khai báo này nọ, rắc rối. Vì vậy, 
cơ quan chức năng không có cơ sở để thu thập, nắm 
bắt thông tin các vụ việc để xử lý.

Tương tự hiện nay tình trạng một số lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp “tự ý” quyết định trích 
tiền công, tiền lương của người lao động để tham 
gia các chương trình thiện nguyện nào đó. Sau đó 
trừ lương, tiền công của nhân viên, người lao động 
theo kiểu “tiền trảm, hậu tấu” cũng gây ấm ức, bức 

xúc cho người bị trừ tiền. Dù là hoạt động từ thiện, 
vì cộng đồng nhưng việc “tự ý” quyết định đối với 
tài sản người khác là không hợp lý, không đúng quy 
định pháp luật. Việc này chẳng khác nào là công 
khai “cưỡng đoạt”, tự ý sử dụng tài sản người khác 
một cách bất hợp pháp, khi chưa có ý kiến chấp 
thuận, đồng ý của họ.

Thoạt nhìn các vụ việc trên là chuyện nhỏ, 
không ảnh hưởng lớn đến cá nhân, tổ chức nhưng 
nếu không có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời 
sẽ tạo ra “tiền lệ” xấu, tiêu cực đối với xã hội. 
Thậm chí, nguy cơ trở thành vấn đề lớn, phức tạp, 
ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân. Bởi quyền tài sản là 
quyền bất khả xâm phạm được pháp luật bảo vệ rất 
nghiêm ngặt, chặt chẽ và chế tài được quy định tại 
Bộ luật hình sự. Theo đó, quyền tài sản là bất khả 
xâm phạm, không ai có quyền xâm phạm, tự ý sử 
dụng hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác, nếu 
không có sự chấp thuận, đồng ý của họ.

Vì vậy, đối với hành vi vi phạm này dư luận xã 
hội phải lên án mạnh mẽ và những người bị hại cần 
khai báo kịp thời, trung thực với cơ quan chức năng 
để nắm bắt, xử lý. Đặc biệt, cơ quan chức năng khi 
có các vụ việc cần vào cuộc quyết liệt, điều tra, xác 
minh và có chế tài nghiêm khắc để xử lý những 
trường hợp vi phạm, xâm phạm tài sản người khác 
bất hợp pháp, dù với bất cứ lý do gì./.VL                       

địa điểm tiếp công dân các cấp theo quy định; 
bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực 
để tham gia tiếp công dân; thường xuyên tạo 
điều kiện để người dân được gặp, tiếp xúc với 
người đứng đầu để khiếu nại, tố cáo theo quy 
định. Người đứng đầu phải có trách nhiệm 
lắng nghe, chỉ đạo xử lý vụ việc khách quan, 
đúng quy định và kiên quyết xử lý nghiêm đối 
với cơ quan, người có thẩm quyền có vi phạm 
trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-
19 diễn biến phức tạp, người đứng đầu cần 
phải tăng cường tiếp dân, không chỉ xem xét, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn xem xét, 
giải quyết những thiệt hại, khó khăn của người 
dân do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Có như 
vậy, mới củng cố niềm tin của người dân vào 
hệ thống chính trị ở địa phương nói chung và 
người đứng đầu nói riêng, góp phần hạn chế 
đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp như 
thời gian qua./. ĐVN

Nâng cao... (Tiếp theo trang 15)

Ngăn chặn tình trạng “tự ý” 
sử dụng, chiếm đoạt tài sản người khác

  Vĩnh Linh
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Đơn giản hóa thủ tục giải quyết hưởng  
chế độ thai sản, tử tuất

Chính phủ ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về 
việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công 
dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. 
Theo đó, đơn giản hóa nhiều thủ tục như: Giải quyết 
hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng chế độ tử 
tuất; giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ 
hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến 
tỉnh khác; giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng; giải 
quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu 
chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong 
lương hưu…

Bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ  
chống dịch COVID-19

Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 về cơ chế, 
chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 ban hành ngày 30/12/2021. 
Theo đó, bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 vào Danh mục hàng 
hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Việc áp dụng biện 
pháp bình ổn giá đối với trang thiết bị y tế phục vụ 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về giá. Ngoài ra, 
Nghị quyết còn đề cập đến nhiều chế độ, chính sách 
khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 
như: Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối 
với người bệnh COVID-19; chế độ, chính sách đối 
với người được điều động, huy động tham gia phòng, 
chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19...

Sửa Nghị định 59/2019 hướng dẫn Luật phòng, 
chống tham nhũng

Chính phủ ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật phòng, chống tham nhũng. Theo đó, một số 
nội dung được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau: 
Tại Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển 
đổi, có 2 vị trí được ghi nhận thay đổi là: Mục IX: 
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, 
giao đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với 
đất; Mục X: Quản lý động vật thuộc danh mục quý 
hiếm. Đối với công tác tổ chức đánh giá phòng, chống 

tham nhũng: Thanh tra Chính phủ sẽ rà soát, đánh giá 
tổng hợp kết quả đánh giá do Bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh gửi về... 

Công bố 09 án lệ mới áp dụng vào xét xử  
từ ngày 01/02/2022

Chánh án TANDTC đã ban hành Quyết định 594/
QĐ-CA công bố thêm 9 án lệ mới đã được Hội đồng 
Thẩm phán TAND tối cao thông qua. Cụ thể như án 
lệ số 44/202l/AL về việc xác định thời hiệu khởi kiện 
đối với yêu cầu phản tố; án lệ số 45/2021/AL về xác 
định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp 
“Phạm tội chưa đạt”; án lệ số 46/2021/AL về việc xác 
định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em 
mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội 
“Dâm ô đối với trẻ em”... 

Tăng hàng loạt mức phạt vi phạm giao thông 
từ ngày 01/01/2022

Chính phủ ban hành Nghị định 123/2021/NĐ-
CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, 
đường sắt; hàng không dân dụng. Theo đó, sửa đổi 
một số quy định về xử phạt hành chính (XPHC) lĩnh 
vực giao thông đường bộ tại Nghị định 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019. Cụ thể, tăng mức phạt hành 
chính với một số hành vi vi phạm giao thông, đơn cử 
như: Người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm bị 
phạt từ 400.000 đến 600.000đ. Tăng mức phạt đối với 
hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng quy 
định; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng...

Sửa một số quy định xử phạt hành chính  
liên quan đến Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị định 124/2021/NĐ-
CP sửa đổi Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử 
phạt VPHC lĩnh vực y tế, trong đó, sửa một số quy 
định xử phạt hành chính liên quan Covid-19. Cụ thể, 
một số quy định xử phạt hành chính liên quan đến 
phòng chống Covid-19 được sửa đổi, bổ sung, đơn 
cử như: Quy định chi tiết hơn hành vi không thực 
hiện biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống 
dịch: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối 
với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ 
mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, bao 
gồm: đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, 
khai báo y tế và các biện pháp khác. Hành vi này 

VĂN BẢN MỚI
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bị phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000đ. Phạt tiền từ 
20.000.000 đến 30.000.000đ đối với hành vi: Không 
thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế khi 
ra vào vùng dịch thuộc nhóm A...

Điều kiện sáp nhập, hợp nhất ĐVSN công lập 
lĩnh vực TT&TT

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ban hành 
Thông tư 24/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chí 
phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, 
giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) 
thuộc lĩnh vực TTTT. Theo đó, điều kiện sáp nhập, 
hợp nhất ĐVSNCL bao gồm: Việc sáp nhập, hợp nhất 
ĐVSNCL được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy 
định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 
ĐVSNCL hình thành sau khi sáp nhập, hợp nhất phải 
đáp ứng đủ các điều kiện thành lập ĐVSNCL; mức 
độ tự chủ về tài chính của ĐVSNCL sau sáp nhập, 
hợp nhất...

Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD về An toàn 
trong thi công xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/
BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban 
hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 
20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, 
Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD quy định các yêu 
cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi 
công xây dựng công trình cho người ở công trường 
xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng. 
Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD thay thế Quy chuẩn 
QCVN 18: 2014/BXD ban hành kèm theo Thông 
tư 14/2014/TT-BXD và có một số điểm mới sau đây: 
Bỏ quy định về các công tác hàn, công tác xây và 
công tác hoàn thiện; theo QCVN 18:2014/BXD thì 
giàn giáo, giá đỡ và thang được gom thành một loại 
công tác... 

Những trường hợp hủy bỏ toàn bộ quyết định 
xử phạt VPHC

Chính phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-
CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo 
đó, người đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính (VPHC) tự mình hoặc theo yêu cầu của 
người khác phải ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ 
nội dung quyết định nếu thuộc một trong các trường 
hợp: Không đúng đối tượng vi phạm; vi phạm quy 
định về thẩm quyền ban hành quyết định; vi phạm 

quy định về thủ tục ban hành quyết định; trường hợp 
giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý 
VPHC; trường hợp xác định hành vi VPHC không 
đúng, áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện 
pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ 
đối với hành vi VPHC...

Kiểm soát chất lượng trong quá trình pha chế 
thuốc tại bệnh viện

Thông tư 30/2021/TT-BYT quy định về hoạt 
động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành. Theo đó, việc kiểm soát chất lượng trong quá 
trình pha chế thuốc đối với thuốc chưa có số đăng 
ký lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như sau: 
Nguyên liệu ban đầu dùng để pha chế thuốc bảo đảm 
chất lượng (còn hạn sử dụng, có phiếu kiểm nghiệm 
kèm theo và hóa đơn, chứng từ để có thể truy xuất 
nguồn gốc, xuất xứ); vật liệu đóng gói, bao bì in được 
bảo quản tại một khu vực riêng và được cấp phát theo 
yêu cầu pha chế...

Thêm đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường

Chính phủ ban hành Nghị định 120/2021/NĐ-
CP áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn. Theo đó, từ 01/01/2022, bổ sung 
thêm đối tượng phải áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn sau: Người từ đủ 14 tuổi trở lên 
đã 02 lần bị xử phạt VPHC và bị lập biên bản VPHC 
tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành 
vi sử dụng trái phép chất ma túy...

Quy định về nộp chứng từ hải quan xử lý  
ách tắc hàng hóa do Covid-19

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/2021/TT-
BTC về thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu phục vụ 
phòng, chống Covid-19, nộp chứng từ hồ sơ hải quan 
và kiểm tra thực tế hàng hóa trong bối cảnh Covid-19. 
Theo đó, điều kiện để người khai hải quan nộp chứng 
từ thuộc hồ sơ hải quan để giải quyết ách tắc hàng hóa 
khi thông quan trong bối cảnh dịch Covid-19 như sau: 
Người khai hải quan hoặc Chi cục hải quan có địa chỉ 
thuộc khu vực giãn cách, cách ly hoặc phong tỏa theo 
thông báo của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Biểu phí mới trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng 
thủy sản

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư  
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112/2021/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy 
sản. Theo đó, biểu phí thu trong lĩnh vực quản lý nuôi 
trồng thủy sản có một số thay đổi so với quy định 
hiện hành, cụ thể:  Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 
vật tư thủy sản: Mức thu là 470.000đ/lần/sản phẩm. 
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 
thủy sản (Thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở sản xuất): Mức thu 
bằng 5.700.000đ/lần...

Giảm phí thẩm định cấp giấy phép  
xuất nhập khẩu chất phóng xạ

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-
BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Theo 
đó, từ ngày 05/02/2022, mức phí thẩm định để cấp 
giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ đối với 
các nguồn như sau: Nguồn phóng xạ có mức độ nguy 
hiểm phóng xạ trên trung bình: 3.500.000đ/1 nguồn 
hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị; nguồn 
phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình: 
1.000.000đ/1 nguồn; nguồn phóng xạ có mức độ nguy 
hiểm phóng xạ dưới trung bình: 500.000đ/1 nguồn.
04 phương thức xử lý thực phẩm không đảm bảo 

an toàn sau thu hồi
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 

17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn 
gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an 
toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, thực 
phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi sẽ được xử 
lý theo một trong các phương thức sau: Khắc phục 
lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn: Khắc phục lỗi của sản 
phẩm: Áp dụng đối với trường hợp thực phẩm có thể 
xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm thực 
phẩm an toàn; khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng đối 
với trường hợp thực phẩm ghi nhãn chưa đúng theo 
quy định...

Yêu cầu chức danh Di sản viên hạng I  
phải có bằng thạc sĩ

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 
hành Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL quy định 
về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa. Theo 
đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với 

chức danh nghề nghiệp viên chức Di sản viên hạng I 
bao gồm: Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với lĩnh vực 
di sản văn hóa; có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di 
sản văn hóa...

Cách xử lý tiền liên quan trực tiếp đến tội  
cho vay lãi nặng

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp 
dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ 
án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 
sự. Theo đó, vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội cho 
vay nặng lãi trong giao dịch dân sự được xử lý như 
sau: Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với: Khoản tiền, 
tài sản khác người phạm tội dùng để cho vay; tiền lãi 
tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ 
luật Dân sự mà người phạm tội đã thu của người vay; 
tiền, tài sản khác mà người phạm tội có thêm được từ 
việc sử dụng tiền lãi và các khoản thu bất hợp pháp 
khác...

Đưa nội dung quyền con người vào  
chương trình giáo dục

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 34/CT-
TTg về tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung 
quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ 
thống giáo dục quốc dân. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu 
Bộ GD&ĐT thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức rà 
soát chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy dùng 
ở các cấp học thuộc trách nhiệm quản lý của bộ để 
tiếp tục đề xuất triển khai các nội dung phù hợp với 
nhiệm vụ Đề án; chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép, tích 
hợp nội dung quyền con người vào chương trình hiện 
hành và trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu, 
học liệu, sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học...

Nguyên tắc quản lý công trình thu gom,  
thoát nước thải đô thị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông 
tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng 
kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư 
tập trung. Theo đó, nguyên tắc quản lý, xây dựng 
công trình thu gom, thoát nước thải bao gồm một số 
nội dung như sau: Đầu tư xây dựng các công trình thu 
gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung 
phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, 
quy hoạch thoát nước thải đô thị (nếu có) theo từng 
lưu vực thoát nước; việc xây dựng mới, sửa chữa, cải 
tạo công trình thu gom, thoát nước thải phải đồng bộ, 
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bảo đảm kết nối với các công trình trên mạng lưới 
thoát nước và xử lý nước thải…

Không sử dụng vốn vay nước ngoài  
cho tham quan khảo sát

Chính phủ ban hành Nghị định 114/2021/NĐ-
CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước 
ngoài. Theo đó, quy định một số nguyên tắc cơ bản 
trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi 
như sau: Vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho 
chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường 
xuyên. Không sử dụng vốn vay nước ngoài cho các 
hoạt động: Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực trừ 
trường hợp phục vụ chuyển giao công nghệ, kỹ năng 
vận hành trang thiết bị, máy móc; tham quan khảo sát; 
nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay...

Đơn thuốc điện tử có giá trị pháp lý  
như đơn thuốc giấy

Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc 
bằng hình thức điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 
Theo đó, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, 
chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị 
pháp lý như đơn thuốc giấy. Các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình 
thức điện tử theo lộ trình cụ thể như sau: Đối với các 
bệnh viện từ hạng 3 trở lên: hoàn thành trước ngày 
30/6/2022. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
khác: hoàn thành trước ngày 01/12/2022...

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối,  
trứng gia cầm năm 2022

Bộ trưởng Bộ Công thương có Thông tư 24/2021/
TT-BCT về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn 
ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm 
và thuốc lá nguyên liệu năm 2022. Theo đó, số lượng 
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm 
và thuốc lá nguyên liệu năm 2022 như sau: Đối với 
mặt hàng trứng gà (mã số 0407.21.00 và 0407.90.10), 
trứng vịt, ngan (mã số 0407.29.10 và 0407.90.20), 
loại khác (mã số 0407.29.90 và 0407.90.90) là 63.860 
tá. Đối với mặt hàng muối (mã số 2501) là 80.000 tấn 
(số lượng tạm phân đợt 1 năm 2022...
Lệ phí cấp mới hộ chiếu tại cơ quan đại diện VN 

ở nước ngoài
Thông tư 113/2021/TT-BTC sửa đổi Thông 

tư 264/2016/TT-BTC quy định phí, lệ phí trong lĩnh 
vực ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài. Theo đó, lệ phí cấp mới hộ chiếu phổ thông 
cấp theo thủ tục rút gọn tại các Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài là 35 USD/Quyển. Lệ phí cấp mới 
hộ chiếu phổ thông (trừ cấp theo thủ tục rút gọn), 
hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 70 USD/
Quyển...

Kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra  
tải trọng xe

Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 34/2021/
TT-BGTVT quy định về quản lý, hoạt động của Trạm 
kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ. Theo đó, kinh phí 
hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe được quy 
định như sau: Đối với Trạm kiểm tra tải trọng xe do 
cơ quan quản lý đường bộ trực tiếp quản lý, kinh phí 
hoạt động được bố trí từ: Nguồn chi sự nghiệp kinh tế 
đường bộ (không bao gồm tiền lương, phụ cấp theo 
lương đối với người đã được hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước)...

Quy định về chứng từ kế toán thuế nội địa
Thông tư 111/2021/TT-BTC về hướng dẫn kế toán 

nghiệp vụ thuế nội địa ban hành ngày 14/12/2021. 
Theo đó, chứng từ kế toán thuế (KTT) phải thực hiện 
theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ 
theo quy định của Luật kế toán và có đầy đủ thông 
tin theo Thông tư 111/2021/TT-BTC. Chứng từ KTT 
phản ánh thông tin số phải thu, đã thu, còn phải 
thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm,  
khoanh nợ, xóa nợ được lập trong các trường hợp sau: 
Trường hợp cơ quan thuế phải điều chỉnh số liệu thu 
NSNN theo đề nghị của KBNN hoặc cơ quan có thẩm 
quyền mà thông tin điều chỉnh chỉ ảnh hưởng đến dữ 
liệu báo cáo KTT...

Thêm khoản chi không hoàn lại khi bảo hộ  
công dân ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư 110/2021/TT-BTC về việc lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo 
hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. 
Trong đó, nội dung chi không hoàn lại cho các hoạt 
động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và 
pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài của Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài gồm: Chi phí cho cán bộ 
của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đi công 
tác phục vụ nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân 
Việt Nam ở nước ngoài; đi thăm lãnh sự để tìm hiểu 
tình hình đối với các trường hợp công dân bị bắt, bị 
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tạm giam, tạm giữ, bị xét xử, tù đày... 
04 tiêu chí xác định huyện nghèo  

giai đoạn 2021 - 2025
Thủ tướng ban hành Quyết định 36/2021/QĐ-

TTg về tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-
2025. Theo đó, căn cứ xác định huyện nghèo giai đoạn 
2021-2025 bao gồm: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 
theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; thu 
nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện; huyện 
thuộc khu vực miền núi, vùng cao, biên giới hoặc 
huyện thuộc các khu vực còn lại; trình độ phát triển 
kinh tế-xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã trên 
địa bàn huyện…

Biểu mẫu sử dụng trong báo cáo thống kê  
lĩnh vực dược - mỹ phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2021/
TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực 
dược - mỹ phẩm. Theo đó, biểu mẫu sử dụng trong 
báo cáo thông kế lĩnh vực dược - mỹ phẩm bao gồm: 
Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê lĩnh 
vực dược - mỹ phẩm đối với Sở Y tế quy định tại Phụ 
lục I; Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê 
lĩnh vực dược - mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh quy định Phụ lục II; Mẫu và hướng dẫn 
ghi chép báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm 
đối với Y tế ngành quy định tại Phụ lục III; Mẫu và 
hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê lĩnh vực dược - 
mỹ phẩm đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế 
quy định tại Phụ lục IV...

Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội
Bộ VHTT&DL có Quyết định 3196/QĐ-

BVHTTDL ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt 
động trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo đó, quy định 
quy tắc ứng xử đối với người hoạt động nghệ thuật 
trên báo chí, truyền thông và không gian mạng, đơn 
cử như: Cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để 
tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính 
xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước; không 
sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt 
vùng, miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo; không sử 
dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong 
mỹ tục...

Trình tự xác định tình trạng nghiện ma túy  
với người tự nguyện

Chính phủ ban hành Nghị định 109/2021/NĐ-

CP quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình 
trạng nghiện ma túy và thủ tục xác định tình trạng 
nghiện ma túy. Theo đó, trình tự, thủ tục xác định tình 
trạng nghiện ma túy đối với người tự nguyện xác định 
tình trạng nghiện ma túy như sau: Người tự nguyện 
xác định tình trạng nghiện ma túy nộp đơn đề nghị 
xác định tình trạng nghiện ma túy và xuất trình cho 
cơ sở y tế một trong các giấy tờ sau: Chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc 
giấy tờ khác có ảnh; thông tin cá nhân do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng; cơ sở y 
tế tiếp nhận đơn đề nghị, tiếp nhận người bệnh, đối 
chiếu thông tin cá nhân, lập bệnh án...

Sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa  
ghi trên nhãn hàng hóa

Chính phủ ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-
CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng 
hóa, trong đó có sửa đổi quy định về xuất xứ hàng 
hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, 
nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của 
mình bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy 
định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam 
kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Xuất xứ hàng hóa 
ghi trên nhãn thể hiện bằng một trong các cụm từ sau: 
“sản xuất tại”; “chế tạo tại”; “nước sản xuất”; “xuất 
xứ”; “sản xuất bởi”; “sản phẩm của” kèm tên nước 
hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc ghi theo 
quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa...

Bãi bỏ 05 Nghị định lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Chính phủ ban hành Nghị định 110/2021/NĐ-

CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của 
Chính phủ. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 05 Nghị định 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bao gồm: Nghị định 63/
CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp; Nghị 
định 06/2001/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 63/CP quy định chi tiết về sở hữu công 
nghiệp; Nghị định 54/2000/NĐ-CP về bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh và bảo 
hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên 
quan tới sở hữu công nghiệp; Nghị định 42/2003/NĐ-
CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết 
kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn...

Điểm mới về chính sách vay mua, 
thuê mua nhà ở xã hội

Thống đốc NHNN ban hành Thông tư 20/2021/TT-
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NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng 
dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã 
hội. Theo đó, Thông tư 20 đã bỏ quy định về ưu đãi 
lãi suất khi vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; 
kể từ ngày 20/01/2022, đối tượng được vay vốn ưu 
đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức 
tín dụng được nhà nước chỉ định gồm: Đối tượng vay 
vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại 
Nghị định 100/2015/NĐ-CP; đối tượng vay vốn xây 
dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại 
khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Như 
vậy, kể từ 20/01/2022 việc vay mua nhà ở xã hội được 
thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội mà thôi...

Điều kiện cấp thẻ giám sát viên an toàn 
khai thác sân bay

Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 29/2021/
TT-BGTVT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác 
cảng hàng không, sân bay. Theo đó, thay đổi một số 
điều kiện đối với người được bổ nhiệm và cấp thẻ 
giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân 
bay như sau:  Tốt nghiệp đại học trở lên; có tối thiểu 
05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý, khai thác 
cảng hàng không, sân bay đối với người tốt nghiệp 
đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành có liên 
quan đến kỹ thuật; có 07 năm làm việc trong lĩnh vực 
quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay đối với 
người tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên 
ngành khác; có khả năng thành thạo tiếng Anh trình 
độ ngoại ngữ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên 
theo quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo...

Mục tiêu của Chương trình xóa mù chữ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT về Chương trình xóa 
mù chữ. Theo đó, mục tiêu chương trình xóa mù chữ 
cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần 
thiết nhằm: Giúp học viên hình thành và phát triển 
những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện: yêu quê 
hương, đất nước…; giúp học viên bước đầu hình 
thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn 
ngữ ở tất cả các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe ở mức 
độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản…; góp phần 
hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu 
cần đạt: thực hiện các thao tác tư duy ở mức độ đơn 
giản; lựa chọn các phép toán và công thức số học để 
trình bày…

Hệ thống tổ chức của Bộ đội biên phòng
Chính phủ ban hành Nghị định 106/2021/NĐ-

CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó, 
quy định hệ thống tổ chức của Bộ đội biên phòng 
gồm: (1) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Cơ quan 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Bộ Tham mưu và các 
Cục: Cục Chính trị;  Cục Trinh sát; Cục Hậu cần; Cục 
Cửa khẩu;... và các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị trực 
thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Hải đoàn Biên 
phòng; Lữ đoàn thông tin Biên phòng; Học viện Biên 
phòng; Trường Cao đẳng Biên phòng; Trường Trung 
cấp 24 Biên phòng; Trung tâm huấn luyện - cơ động 
và các đơn vị trực thuộc. (2) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Cơ 
quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương gồm các Phòng: Phòng 
Tham mưu; Phòng Chính trị; Phòng Trinh sát... và 
các đơn vị trực thuộc. (3) Đồn Biên phòng; Ban chỉ 
huy Biên phòng cửa khẩu cảng…
Quy định về lương kiểm soát viên công ty TNHH 

MTV 100% vốn NN
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông 

tư 105/2021/TT-BTC hướng dẫn trích lập, quản lý 
tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban 
kiểm soát, Kiểm soát viên tại công TNHH MTV do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, trước 
ngày 20 hàng tháng, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực 
hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm 
soát, kiểm soát viên vào tài khoản cá nhân của Trưởng 
ban kiểm soát, kiểm soát viên. Mức chi trả bằng 80% 
của số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 
tháng; riêng đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là 
85% của số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm 
chia 12 tháng...

Từ ngày 01/01/2022, tăng 7,4% lương hưu,  
trợ cấp BHXH

Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-
CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 
01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức 
lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của 
tháng 12/2021 đối với các đối tượng sau đây: Cán bộ, 
công chức, công nhân, viên chức và người lao động; 
Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác 
cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, 
phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-
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CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP…; người đang hưởng 
trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang 
hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/
QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010...

Điều kiện hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập 
lĩnh vực văn hóa

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ban hành Thông 
tư 14/2021/TT-BVHTTDL về tiêu chí phân loại, 
điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn 
vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thuộc lĩnh vực văn 
hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Theo đó, ĐVSN 
công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao 
và du lịch hợp nhất khi đáp ứng một trong các điều 
kiện sau: Không đáp ứng đủ các điều kiện thành lập 
ĐVSN công lập quy định tại Thông tư 14/2021/TT-
BVHTTDL; có chức năng, nhiệm vụ tương đồng 
hoặc trùng lắp, chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ 
của các ĐVSN công lập khác...

Gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô  
sản xuất trong nước

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 104/2021/
NĐ-CP ngày 04/12/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế 
tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp 
ráp trong nước. Theo đó, Chính phủ cho phép gia hạn 
thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ 
tính thuế tháng 10 và 11/2021 đối với ô tô sản xuất, 
lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết 
thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp 
luật về quản lý thuế, cụ thể như sau: Thời hạn nộp 
thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 
10/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021; thời hạn nộp 
thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 
11/2021 chậm nhất là ngày 30/12/2021...

16 sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành Thông tư 19/2021/TT-BTTTT về Danh mục sản 
phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Theo đó, Danh 
mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm gồm 
16 sản phẩm/dòng sản phẩm, đơn cử như: Thiết bị, 
phần mềm mạng viễn thông 5G và các thế hệ sau; 
thiết bị, phần mềm nền tảng IoT; điện thoại di động 
thông minh 4G và các thế hệ mạng sau; máy tính cho 
giáo dục; camera thông minh, camera AI và các phần 
mềm phân tích, xử lý và quản lý dữ liệu thu được 
từ camera; sản phẩm vi mạch (IC) cho viễn thông, 
CNTT, IoT...

Điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
giáo viên

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông 
tư 34/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện thi 
hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác 
định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công 
lập. Theo đó, giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét 
thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền 
kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Cơ sở giáo 
dục có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền quản lý cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; được xếp loại chất lượng ở 
mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng...

Các trường hợp tạm đình chỉ giải quyết vụ án 
hình sự do dịch bệnh

Đây là nội dung tại Thông tư liên tịch 01/2021/
TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-
BTC hướng dẫn áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do 
bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo Bộ luật Tố 
tụng hình sự sửa đổi 2021. Theo đó, các trường hợp 
tạm đình chỉ vụ án hình sự vì lý do bất khả kháng do 
dịch bệnh bao gồm: Người tham gia hoặc cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc địa điểm 
cần tiến hành các hoạt động tố tụng trong vùng được 
ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch theo quy định; 
người tham gia tố tụng đang bị cách ly y tế theo quyết 
định do bị mắc bệnh dịch thuộc nhóm A hoặc thuộc 
các trường hợp có liên quan đến bệnh dịch thuộc 
nhóm A...

Ngân hàng được phát hành thẻ  
bằng phương thức điện tử

Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành Thông 
tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/
TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng. Theo đó, tổ 
chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi 
nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ 
thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử. Để 
thực hiện nội dung trên, tổ chức phát hành thẻ phải 
xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát 
hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù 
hợp với quy định của pháp luật, bao gồm tối thiểu các 
bước như sau: Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết 
trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ 
với khách hàng nhằm nhận biết khách hàng và xác 
định hạn mức giao dịch của thẻ theo quy định; thực 
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hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận 
biết khách hàng... 

Trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra 
chuyên ngành y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2021/
TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ 
của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành y tế. Theo đó, Thủ trưởng cơ quan 
thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện việc thu hồi thẻ 
đã cấp, cắt góc thẻ trước khi nộp và báo cáo về Thanh 
tra Sở Y tế, Thanh tra Bộ Y tế để quản lý trong các 
trường hợp sau đây: Công chức thay đổi vị trí công 
tác không còn được phân công làm công tác thanh tra 
chuyên ngành y tế, chuyển công tác sang cơ quan, 
đơn vị khác hoặc nghỉ hưu, thôi việc; từ trần khi đang 
trong thời gian công tác; bị tòa án kết án bằng bản án 
hình sự có hiệu lực pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật 
bằng hình thức buộc thôi việc; mất năng lực hành vi 
dân sự theo quy định của pháp luật... 

Phạt đến 6.000.000 đồng nếu làm giả thẻ  
Căn cước công dân

Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-
CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 
nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo 
lực gia đình. Theo đó, phạt tiền từ 4.000.000đ đến 
6.000.000đ đối với một trong những hành vi sau đây: 
Làm giả Giấy CMND, CMND, thẻ Căn cước công 
dân hoặc Giấy xác nhận số CMND nhưng không bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự; sử dụng Giấy CMND, 
CMND, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận 
số CMND giả; thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy 
CMND, CMND hoặc thẻ Căn cước công dân...

Các trường hợp hủy bỏ công nhận giống cây 
trồng lâm nghiệp

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông 
tư 22/2021/TT-BNNPTNT quy định về danh mục 
loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống 
và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Theo đó, hủy 
bỏ quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp 
trong các trường hợp sau: Giống cây trồng lâm nghiệp 
bị thoái hóa, suy giảm về năng suất, chất lượng hoặc 
bị sâu bệnh hại ở mức độ nặng so với tiêu chuẩn quốc 
gia về giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận; 
giống cây trồng lâm nghiệp không còn vật liệu nhân 
giống…

Nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực 
kinh tế tập thể

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư 124/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính, 
quản lý và sử dụng kinh phí chương trình hỗ trợ phát 
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. 
Theo đó, nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận 
thức cho khu vực kinh tế tập thể gồm: Hỗ trợ nâng 
cao năng lực đối với công chức, viên chức của các cơ 
quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh 
hợp tác xã, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã 
hội, giảng viên về kinh tế tập thể trong các trường Đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...

Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình 
trả tiền năm 2022

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 127/2021/TT-
BTC sửa đổi Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi 
Thông tư 307/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí 
quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Mức thu 
phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 
0,3% trên doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp 
dịch vụ truyền hình trả tiền (doanh thu), trong đó: Kể 
từ ngày 01/01/2022, doanh thu là phần tổng doanh thu 
lớn hơn 50 tỷ đồng phát sinh từ hợp đồng với các thuê 
bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch; kể từ 
ngày 01/01/2023 trở đi, doanh thu là tổng doanh thu 
phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả 
tiền trong kỳ tính phí...

Điểm mới về chế độ báo cáo công tác  
ngành Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 7/2021/
TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội 
vụ. Theo đó, một trong những điểm mới về định chế 
độ báo cáo công tác ngành Nội vụ là việc chuẩn chuẩn 
hóa, tích hợp danh mục chế độ báo cáo định kỳ ngành 
Nội vụ trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội 
vụ. Việc chuẩn chuẩn hóa, tích hợp danh mục chế độ 
báo cáo định kỳ ngành Nội vụ trên hệ thống thông tin 
báo cáo của Bộ Nội vụ thực hiện như sau: Báo cáo kết 
quả công tác 6 tháng đầu năm, năm (năm báo cáo) và 
phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, 
năm (liền kề) của ngành Nội vụ, thực hiện theo Phụ 
lục số 1; danh mục các chế độ báo cáo lĩnh vực tổ 
chức biên chế; CCVC; chính sách tiền lương; đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, CCVC...
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