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Cứ đến các kỳ bầu cử như 
Đại hội Đảng, bầu đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp thì vấn đề 
làm sao bầu chọn được người 
có đủ phẩm chất đạo đức, thật 
sự có năng lực ra gánh vác 
việc nước lại được đưa ra bàn 
bạc, tranh luận sôi nổi. Và như 
thường lệ đợt bầu cử Quốc hội 
khóa 14 sắp tới vấn đề chọn 
người tài đức lại nóng lên ở 
rất nhiều diễn đàn. Tiêu chí về 
người lãnh đạo phải có cả tài 
đức ở nước ta từ trước đến nay 
hầu như không thay đổi, tuy 
nhiên trong giai đoạn hiện nay 
ngoài tiêu chuẩn về tài, đức thì 
người đại biểu - đại diện cho 
nhân dân phải có thêm bản 
lĩnh, dám nghĩ, dám chịu trách 
nhiệm.

Yêu cầu về chọn được người 
lãnh đạo, quản lý đất nước, xã 
hội có bản lĩnh, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm không chỉ là 
khẩu hiệu suông mà phải được 
biến thành hành động trong 
thực tế. Bởi vì, hiện nay nhiều 
vấn đề xã hội mới phát sinh đòi 
hỏi người đại biểu của dân phải 
thật sự có bản lĩnh, toàn tâm, 
toàn ý phụng sự đất nước, phục 
vụ nhân dân mới đảm đương 
được. Người lãnh đạo, đại biểu 
của dân phải đặt lợi ích của đất 
nước, của nhân dân lên trên 
hết, phải lấy hạnh phúc của 
nhân dân làm lẽ sống thì mới 
thực hiện tốt chức trách nhiệm 
vụ mà nhân dân tin tưởng giao 
phó. Mặt khác, người đại biểu- 

đại diện cho nhân dân tại cơ 
quan quyền lực cao nhất của 
đất nước không chỉ có trí tuệ, 
tầm nhìn bao quát ở tầm vĩ 
mô mà còn phải dấn thân giải 
quyết những vấn đề cụ thể, bức 
xúc hàng ngày của người dân.

Có thể nói cách thức, quy 
trình tuyển chọn, hiệp thương 
và bầu cử đã được ban hành, 
quy định khá đầy đủ, chặt chẽ, 
tuy nhiên làm sao để chọn ra 
được người thật sự có đức, có 
tài không bao giờ là dễ dàng. 
Minh chứng là rất nhiều cán 
bộ được giao trọng trách đã 
không làm tròn bổn phận, 
trách nhiệm với nhân dân, đất 
nước, nhiều người trong số đó 
một mặt là do năng lực chuyên 
môn yếu, kém bản lĩnh nên hiệu 
quả công việc thấp nhưng số 
khác là do thoái hóa, biến chất 
về đạo đức nên dính vào tham 
ô, tiêu cực bị bãi miễn, truy 
tố. Đặc biệt là phải chọn được 
những đại biểu thật sự năng 
động, luôn trăn trở với những 
vấn đề của đất nước, bức xúc 
của cử tri để không còn những 
đại biểu Quốc hội cả nhiệm kỳ 
chẳng bao giờ tranh luận, phát 
biểu hoặc chỉ phát biểu những 
gì do người khác chuẩn bị, đối 
phó hình thức như dư luận 
từng phản ánh trước đây.

Để chọn được người thật 
sự có tài, có đức vào Quốc hội 
để nói lên tiếng nói, nguyện 
vọng chính đáng của người 
dân, quyết định những chính 
sách quan trọng của đất nước 

thì điều quan trọng là phải 
xem xét chọn được những 
người qua thực tiễn công tác, 
biểu hiện phẩm chất đạo đức, 
lối sống trong sinh hoạt hàng 
ngày trong một thời gian nhất 
định. Theo đó, tiêu chuẩn cần 
quan tâm là năng lực, trình 
độ và phẩm chất đạo đức của 
người ứng cử mà không nên 
quá nặng nề cơ cấu, vì quá quan 
tâm đến cơ cấu sẽ ảnh hưởng 
đến chất lượng đại biểu hoặc 
việc bầu cử, ứng cử rơi vào hình 
thức. Việc không quá đặt nặng 
vấn đề cơ cấu còn hạn chế tình 
trạng nhiều nhân sự được đưa 
ra ứng cử, bầu cử chưa đúng 
tầm, không hợp lý. Bởi vì, nhiều 
trường hợp chỉ cần nhìn vào 
danh sách là biết rõ người đó là 
“quân xanh”, chắc chắn không 
thể trúng cử, do quá chênh 
lệch về thành tích, lý lịch xuất 
thân, trình độ, địa vị xã hội... 
Do đó, việc cơ cấu phải hợp lý, 
nhất là không quá chênh lệch, 
ví dụ đưa ra 2 nhân sự để chọn 
1 thì phải có sự cân bằng tương 
đối giữa 2 ứng cử viên, tránh 
bầu cử hình thức.

Có như vậy, chúng ta mới 
thật sự lựa chọn được những 
người đủ đức, đủ tài, đủ tầm để 
bầu vào Quốc hội gánh vác, giải 
quyết các vấn đề quan trọng 
của đất nước và phản ánh ý chí, 
nguyện vọng của cử tri góp 
phần thúc đẩy sự phát triển 
của đất nước và bảo vệ tốt hơn 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người dân./.V-L

Phải chọn được người đủ đức, đủ tài 
và đủ tầm để vào Quốc hội

Vĩnh Linh
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Nhằm làm cho toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân 

nhận thức rõ mục đích, vai trò, 
ý nghĩa, tầm quan trọng của 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021là 
tiếp tục xây dựng, củng cố và 
hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân. Việc lựa 
chọn, bầu ra những người tiêu 
biểu về đức, tài, xứng đáng là 
đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của 
nhân dân là nhiệm vụ trọng 
tâm của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân năm 2016.

Ngày 22/5/2016, toàn bộ 
cử tri cả nước sẽ tham gia bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đây được coi là sự kiện chính 
trị quan trọng, ngày hội của 
đất nước. Để nâng cao nhận 
thức của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về tầm quan trọng 
của bầu cử chúng ta cần tập 
trung một số nội dung:

Một là, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về quan điểm, đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước 
về bầu cử; tạo sự thống nhất 
trong toàn Đảng, sự đồng 
thuận trong toàn xã hội, bảo 
đảm thực hiện thành công 
cuộc bầu cử; chủ động đấu 

tranh có hiệu quả với những 
âm mưu, hoạt động chống 
phá bầu cử, chống phá chế 
độ, cản trở sự nghiệp đổi mới 
đất nước của nhân dân ta. 
Đồng thời, tăng cường vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy đảng về công tác bầu cử, 
bảo đảm phát huy dân chủ và 
sự lãnh đạo tập trung, thống 
nhất của Đảng trong công tác 
cán bộ. Làm cho mọi công dân 
nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, 
trách nhiệm trong việc xây 
dựng nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, có hiệu lực, hiệu 
quả, tham gia tự giác, tích cực, 
chủ động để cuộc bầu cử thực 
sự là ngày hội của toàn dân.

Hai là, công tác tuyên 
truyền về bầu cử cần được tiến 
hành song song với lộ trình 
của cuộc bầu cử, hỗ trợ đắc lực 
cho công tác triển khai bầu cử; 
góp phần cổ vũ tinh thần đoàn 
kết, chung sức chung lòng, tận 
dụng mọi thời cơ, thuận lợi, 
vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức, đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững; tạo không 
khí thi đua yêu nước trong 
nhân dân thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XII của Đảng.

Ba là, tập trung tuyên 
truyền sâu rộng về mục đích, 
ý nghĩa, tầm quan trọng của 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khoá XIV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021; phân tích, làm rõ 

bối cảnh, tình hình đất nước 
thời điểm diễn ra cuộc bầu 
cử như: toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta đang tiếp 
tục thực hiện Cương lĩnh Xây 
dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 
kết quả Đại hội lần thứ XII 
của Đảng; Hiến pháp năm 
2013 và các luật về tổ chức bộ 
máy nhà nước mới được ban 
hành; công cuộc đổi mới đạt 
được nhiều thành tựu to lớn 
và có ý nghĩa lịch sử trên mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội; 
những thuận lợi, thời cơ và 
khó khăn, thách thức đặt ra 
khi chúng ta hội nhập quốc 
tế ngày càng sâu rộng. Đồng 
thời, tuyên truyền đặc trưng 
cơ bản của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân; quyền và 
nghĩa vụ của công dân trong 
việc xây dựng bộ máy nhà 
nước nói chung và Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân nói riêng; 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội, của Hội đồng nhân 
dân các cấp. 

Bốn là, giới thiệu nội dung 
các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ 
thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 
của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-
TTg ngày 13/1/2016 của Thủ 

Nâng cao nhận thức  
về tầm quan trọng của bầu cử

 (Xem tiếp trang 6)

Trung Hiếu
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Theo quy định của Luật 
bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân 
dân thì sau khi lập danh sách 
chính thức đối với người giới 
thiệu ứng cử và người tự ứng 
cử (gọi chung là người ứng cử), 
thì người ứng cử mới được 
vận động bầu cử và sẽ trình 
bày chương trình hành động 
trước cử tri. Tại Điều 65 Luật 
bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân 
quy định thì chỉ có 02 hình 
thức vận động bầu cử đó là 
qua hội nghị tiếp xúc cử tri 
do MTTQ tổ chức và vận động 
qua các phương tiện thông 
tin đại chúng. Đồng thời, Điều 
68 của Luật quy định những 
hành vi bị cấm trong vận 
động bầu cử như: Lợi dụng 
vận động bầu cử để tuyên 
truyền trái với Hiến pháp và 
pháp luật hoặc làm tổn hại 
đến danh dự, nhân phẩm, uy 
tín, quyền, lợi ích hợp pháp 
khác của tổ chức, cá nhân 
khác; sử dụng hoặc hứa tặng, 
cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc 
lợi ích vật chất để lôi kéo, mua 
chuộc cử tri...

Quy định như trên đảm 
bảo sự công bằng giữa người 
ứng cử với nhau trong việc 
vận động bầu cử, nghiêm 
cấm các trường hợp như mua 
chuộc, dụ dỗ, cưỡng ép... 
cử tri để họ bỏ lá phiếu cho 
mình. Các hành vi vi phạm 
trong việc vận động bầu cử 

đều phải được xử lý kịp thời, 
nghiêm minh, đảm bảo cho 
công tác bầu cử diễn ra đúng 
pháp luật. Tuy nhiên, cũng 
không loại trừ những trường 
hợp người ứng cử sợ không 
được sự tín nhiệm của cử tri 
mà cố tình dụ dỗ, cưỡng ép, 
mua chuộc cử tri... hoặc người 
ứng cử tự mình và nhờ người 
thân đến từng hộ gia đình 
vận động bầu mình, đôi khi 
có thể xảy ra trường hợp mua 
phiếu của cử tri bằng tiền...Vì 
vậy, để không xảy ra những 
trường hợp vi phạm nêu trên 
cần phải tăng cường và đẩy 
mạnh cơ chế kiểm tra, giám 
sát trong công tác bầu cử nói 
chung và công tác kiểm tra, 
giám sát vận động bầu cử nói 
riêng.

Ngoài Ủy ban bầu cử, tổ 
bầu cử và MTTQ các cấp và 
các cơ quan nhà nước khác 
có thẩm quyền thực hiện việc 
kiểm tra, giám sát, thì một 
kênh giám sát rất quan trọng, 
hiệu quả và kịp thời nhất đó là 
quần chúng nhân dân, họ vừa 
là người giám sát vận động 
bầu cử, vừa là cử tri; vừa là 
tai mắt rộng khắp, mọi hành 
vi vận động bầu cử trái pháp 
luật sẽ bị quần chúng nhân 
dân phát hiện và phản ánh 
đến cơ quan có thẩm quyền 
xử lý. Khi nhận được tin báo, 
các cơ quan có thẩm quyền 
xử lý phải kịp thời kiểm tra, 
xác minh làm rõ và kết luận 

đúng sai các trường hợp vi 
phạm trong vận đồng bầu cử. 
Nếu có căn cứ cho rằng việc 
vận động bầu cử là trái pháp 
luật thì phải xử lý nghiêm 
minh, xóa tên người trong 
danh sách ứng cử, đồng thời 
niêm yết công khai tại các địa 
điểm bầu cử và thông báo 
trên các phương tiện thông 
tin đại chúng nhằm phổ biến, 
giáo dục, răn đe và ngăn ngừa 
các hành vi vi phạm. Đồng 
thời, cần tuyên dương, khen 
thưởng xứng đáng đối với cá 
nhân phát hiện người ứng cử 
có hành vi vi phạm trong quá 
trình vận động bầu cử. Do đó, 
người ứng cử cần phải vận 
động tranh cử một các công 
bằng, đúng pháp luật, nếu có 
hành vi vận động bầu cử trái 
pháp luật, sau khi công bố 
kết quả bầu cử mà phát hiện 
có hành vi vận động bầu cử 
trái pháp luật, cũng sẽ bị xử lý 
nghiêm khắc và đương nhiên 
sẽ bị bãi nhiệm tư cách đại 
biểu. 

Cử tri lựa chọn đại biểu vào 
Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp nhằm mục đích 
là gửi gắm tâm tư, tình cảm 
và trách nhiệm với đại biểu để 
thay mặt cử tri kiến nghị với 
cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết các nguyện vọng chính 
đáng của cử tri. Do đó, các cử 
tri sẽ đủ tỉnh táo, sáng suốt lựa 
chọn những đại biểu vừa có 
đức, có tài vào cơ quan quyền 

Đề cao vai trò của Nhân dân trong việc giám sát 
người ứng cử trong quá trình vận động bầu cử

Đỗ Văn Nhân 
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lực nhà nước. Người ứng cử 
khi vận động bầu cử có hành 
vi cưỡng ép, đe dọa, mua 
chuộc cử tri... trái pháp luật để 
cử tri bầu cho mình là những 
người cơ hội, ý đồ xấu, muốn 
“chui” vào cơ quan quyền lực 
của nhà nước với mục đích vụ 
lợi, không xứng đáng để cử tri 
lựa chọn. Bên cạnh đó, người 
ứng cử chân chính là người 
luôn biết nghĩ cho cử tri, cho 
dân, cho nước, có chương 
trình, kế hoạch công tác hợp 
lý, vừa sức; có suy nghĩ, tính 
toán và đề ra các giải pháp để 

giải quyết, đáp ứng yêu cầu, 
nguyện vọng của cử tri. Người 
ứng cử không có biểu hiện tư 
lợi, nhiều khi họ phải hy sinh, 
mất mát, thiệt thòi... khi làm 
nhiệm vụ với tư cách đại biểu 
của nhân dân - đó thực sự mới 
là người đại biểu chân chính.

Xuyên suốt quá trình lãnh 
đạo bầu cử, Đảng ta luôn chủ 
trương kiên quyết không để 
các phần tử xấu, cơ hội lọt vào 
bộ máy nhà nước và hơn ai 
hết quần chúng nhân dân với 
tư cách là cử tri cần tích cực 
tham gia giám sát các hoạt 

động bầu cử, trong đó, giám 
sát người ứng cử tham gia vận 
động bầu cử là hết sức quan 
trọng góp phần lựa chọn 
những đại biểu xứng đáng, 
có đức, thực tài vào cơ quan 
quyền lực nhà nước để lo cho 
dân, lo cho nước nhằm xây 
dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân 
dân, do Nhân dân và vì Nhân 
dân, hướng đến mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh” 
mà Đảng và Nhân dân ta đã 
lựa chọn./.

tướng Chính phủ; các văn bản 
chỉ đạo của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu 
cử quốc gia; kế hoạch, hướng 
dẫn tổ chức triển khai công 
tác bầu cử Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các cơ quan chức năng; các 
văn bản pháp luật như: Hiến 
pháp năm 2013, Luật Tổ chức 
Quốc hội, Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương, Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và Đại 
biểu Hội đồng nhân dân... Tiếp 
tục khẳng định quan điểm chỉ 
đạo của Đảng về bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp ở các 
kỳ bầu cử trước và tại Hội nghị 
lần thứ 12 của Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa XI). Giới 
thiệu những điểm mới trong 
công tác bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân lần này; làm rõ những 
điểm mới được bổ sung cho 
phù hợp với Hiến pháp năm 

2013 và tình hình mới...
Năm là, tuyên truyền tiêu 

chuẩn người ứng cử đại biểu 
Quốc hội quy định tại Luật Tổ 
chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại 
biểu Hội đồng nhân dân quy 
định tại Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương; Tuyên 
truyền quyền bầu cử và ứng 
cử của công dân, nghĩa vụ, 
trách nhiệm của cử tri trong 
công tác bầu cử; các hoạt 
động trong quá trình tiếp xúc 
cử tri; các quy định về trình 
tự, thể thức bầu cử... Tuyên 
truyền công tác chuẩn bị bảo 
đảm an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội, điều kiện vật 
chất, kỹ thuật, tài chính bảo 
đảm thành công cho cuộc bầu 
cử. Kết quả giải quyết kịp thời, 
đúng pháp luật các khiếu nại, 
tố cáo của công dân, ngăn 
chặn mọi hành vi lợi dụng 
dân chủ, vi phạm pháp luật về 
bầu cử. Đấu tranh chống mọi 
luận điệu xuyên tạc, những 

âm mưu, hành động phá hoại 
cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử 
để kích động, gây rối, chia rẽ 
nội bộ ta của các thế lực thù 
địch.

Sáu là, phản ánh sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy và 
chính quyền các cấp về công 
tác bầu cử; quá trình diễn ra và 
kết quả bầu cử của các ngành, 
địa phương; kịp thời những 
đơn vị và cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi 
biên giới, hải đảo, các vùng 
còn nhiều khó khăn, các vùng 
có đông đồng bào dân tộc 
thiểu số, đồng bào tôn giáo.
Phản ánh không khí dân chủ, 
minh bạch, đúng pháp luật, 
các hoạt động tự giác của cử 
tri và nhân dân tham gia bầu 
cử ra nước ngoài và sự quan 
tâm, dư luận tích cực của thế 
giới đối với sự kiện này của 
đất nước...

T.H

Năng cao...  (Tiếp theo trang 4)
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Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII đã thành công tốt 

đẹp, cả nước lại bước vào đợt 
bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. Vấn đề tìm cho 
được những người thực tài, đủ 
đức để giới thiệu ứng cử, bầu 
cho được những người thực 
tài, đủ đức đại diện cho nhân 
dân ở Quốc hội cũng như Hội 
đồng nhân dân các cấp ở các 
địa phương là công việc hết sức 
hệ trọng vì vận mệnh và tương 
lai của đất nước. Đây là quyền 
và nghĩa vụ của mọi công dân 
được ghi nhận trong Hiến pháp 
năm 2013, góp phần xây dựng 
bộ máy Nhà nước, phục vụ đắc 
lực cho công cuộc phát triển 
đất nước trong thời kỳ mới.

Quốc hội là cơ quan quyền 
lực cao nhất của nhà nước, là 
nơi mà có các đại biểu phải 
tuyệt đối trung thành với quyền 
lợi của nhân dân và đất nước, 
có trách nhiệm thay mặt nhân 
dân bầu ra những chức vụ cao 
nhất và giám sát tối cao đối với 
mọi hoạt động của nhà nước. 
Đại biểu Quốc hội được nhân 
dân tín nhiệm gửi gắm những 
tâm tư, nguyện vọng, tình cảm 
cũng như đề đạt các ý kiến... về 
các đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Thông qua đại biểu 
để đưa ra diễn đàn Quốc hội 
thảo luận những vấn đề mà cử 
tri quan tâm, đề ra các giải pháp 
khắc phục, tháo gỡ những vấn 

đề bức xúc, khó khăn, vướng 
mắc của xã hội, đáp ứng được 
nguyện vọng của đại đa số 
nhân dân. Do vậy, người đại 
biểu Quốc hội phải hiểu rõ 
nhân dân muốn gì, tâm tư 
nguyện vọng ra sao, cũng như 
giúp nhân dân ổn định cuộc 
sống. Tuy nhiên,  đại biểu Quốc 
hội hiện nay vẫn chưa thực sự 
phát huy hết vai trò người đại 
biểu đại diện cho nhân dân 
như vẫn còn tình trạng nhiều 
đại biểu Quốc hội hoạt động 
kiêm nhiệm, số lượng đại biểu 
hoạt động chuyên trách rất hạn 
chế, do vậy không có thời gian 
đầu tư vào công việc với tư cách 
là đại biểu của nhân dân nên 
hiệu quả hoạt động chưa cao. 
Mặt khác, các đại biểu kiêm 
nhiệm thường né tránh những 
vấn đề đăng đàn trên Quốc 
hội liên quan đến ngành, lĩnh 
vực mình quản lý, do đó không 
thể giải quyết hết những vấn 
đề bức xúc mà dư luận và xã 
hội quan tâm. Bên cạnh đó, 
người đại biểu là trung gian, là 
cầu nối giữa nhân dân với các 
cơ quan quyền lực cao nhất, vì 
thế khi tiếp xúc với nhân dân 
cần ghi nhận những tâm tư, 
nguyện vọng của người dân 
đối với các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước đã và đang 
triển khai trên thực tế. Qua đó, 
kiến nghị đúng bộ, ngành, địa 
phương có liên quan để khắc 
phục, không né tránh, ngại 

va chạm các ý kiến của cử tri. 
Tiếng nói của đại biểu là tiếng 
nói của nhân dân, không được 
nói khác ý của nhân dân, đại 
biểu không được cầu toàn mà 
cố tình diễn đạt ý kiến của nhân 
dân một cách không chính xác. 
Nếu đại biểu không thực hiện 
hoặc không hoàn thành nhiệm 
vụ được nhân dân giao phó, thì 
đại biểu đó cần phải tự động từ 
chức hoặc bị bãi nhiệm để thay 
thế đại biểu khác xứng đáng 
hơn, đó mới là quyền làm chủ 
thực sự của nhân dân, vì nhân 
nhân phục vụ. Vì vậy, việc tăng 
cường cơ cấu và bầu các đại 
biểu hoạt động chuyên trách 
có ý nghĩa hết sức quan trọng, 
quyết định đến hiệu quả hoạt 
động của Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp, đáp ứng lòng 
mong mỏi của cử tri cả nước.

Hiện nay, cả nước đang 
hướng đến cuộc bầu cử ĐBQH 
khóa XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, hy 
vọng sẽ có cuộc bầu cử thành 
công rực rỡ sau thành công của 
Đại hội đảng, là tiền đề quan 
trọng để thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết đại hội đại biểu 
toàn quốc thứ 12 của Đảng. 
Các cử tri cần sáng suốt lựa 
chọn những đại biểu có thực 
tài, có đức, vì cử tri và nhân dân 
phục vụ nhằm góp phần xây 
dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân./. 
                                                Đ-V-N

Tiếng nói của đại biểu phải là  
tiếng nói của nhân dân

Đỗ Văn Nhân
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Mặc dù, hệ thống pháp luật 
về quản lý đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức (CBCC) 
đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên 
việc triển khai công tác này trên 
thực tế vẫn còn nhiều bất cập, 
hạn chế chưa thật sự hiệu quả. 
Vì thế mà xảy ra vụ việc Phó 
Giám đốc Sở Nội vụ tự ý nâng 
lương trước 10 năm hay vụ kết 
nạp “khống” đảng viên theo 
kiểu “bỗng dưng được... kết nạp 
đảng”... đã làm cho dư luận hết 
sức bất bình, phẫn nộ và đặt ra 
nhiều nghi vấn về việc quản lý 
CBCC hiện nay. Phẫn nộ không 
chỉ vì việc làm khuất tất, coi 
thường pháp luật của một số 
cá nhân thoái hóa biến chất mà 
còn bức xúc hơn là sự buông 
lỏng, yếu kém của các cơ quan 
có thẩm quyền trong việc quản 
lý, kiểm tra, giám sát công tác 
cán bộ. Điều đáng nói ở đây là 
các vụ việc này lại do những sai 
phạm từ các vụ việc khác hoặc 
do chính người trong cuộc nói 
ra chứ không do cơ quan chức 
năng phát hiện.

Theo phân cấp quản lý cán 
bộ thì việc bổ nhiệm cán bộ từ 
cấp trưởng, phó phòng thuộc 
sở, ngành cấp tỉnh trở xuống 
hoặc nâng lương trước hạn 
cho CBCC do người đứng đầu 
sở, ngành toàn quyền quyết 
định và chỉ thông báo cho cơ 
quan có thẩm quyền cấp trên 
biết, theo dõi. Quy định này 
mục đích là giảm bớt các thủ 
tục hành chính không cần thiết 
và tăng cường trách nhiệm cho 
người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức nhà nước. Tuy nhiên, đây 
cũng là nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến tình trạng tùy tiện, 
độc đoán trong công tác cán 
bộ theo kiểu ban phát, xin - cho 
dẫn đến chạy chức, chạy quyền. 
Trong khi đó, cơ chế kiểm tra, 
giám sát, xử lý trách nhiệm 
người đứng đầu trong công tác 
cán bộ thật sự hiệu quả, nếu 
có cũng chỉ là hình thức, khẩu 
hiệu chung chung. Hậu quả là 
rất nhiều nơi xảy ra tình trạng 
cục bộ địa phương, gia đình 
trị, có nơi người đứng đầu điều 
hành, quản lý cơ quan, đơn vị 
như điều hành công ty riêng 
gia đình, dòng họ. Điều này rất 
dễ nhận ra chỉ nhìn vào danh 
sách nhân sự của các cơ quan, 
tổ chức thì có thể biết được 
ngay mà không phải cần nhiều 
thời gian điều tra, xác minh tốn 
kém.

Việc xử lý sai phạm trong 
công tác quản lý cán bộ cũng 
còn qua loa, chưa nghiêm nên 
không đủ sức răn đe, phòng 
ngừa. Minh chứng là ở nước 
ta hầu như chưa có ai, trường 
hợp nào bị xử lý trách nhiệm 
cá nhân về sai phạm trong đề 
bạt, bổ nhiệm cán bộ như bổ 
nhiệm không đúng, không hợp 
lý, bổ nhiệm sai! Điều này khác 
với các nước, nếu bổ nhiệm, đề 
bạt cán bộ sai hoặc kém hiệu 
quả có thể phải trả giá bằng 
sinh mệnh chính trị. Bên cạnh 
đó, tình trạng CBCC không đủ 
điều kiện, thiếu thủ tục cũng 
có thể “cho nợ, cho thiếu”, đã bị 
lợi dụng và được hợp thức một 
cách dễ dàng!

Theo lộ trình chung các cơ 
quan có thẩm quyền sẽ tiếp 

tục phân cấp, ủy quyền mạnh 
hơn nữa cho các cơ quan, đơn 
vị theo hướng giao toàn quyền 
về công tác tổ chức cán bộ, 
biên chế, kinh phí. Công tác 
cán bộ có vai trò cực kỳ quan 
trọng, quyết định đến mọi hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nếu không quản lý, giám sát, 
kiểm tra, thanh tra chặt chẽ, 
hiệu quả và cơ chế chịu trách 
nhiệm cá nhân trong vấn đề 
này sẽ dẫn đến các hậu quả 
tiêu cực khôn lường đối với 
mọi mặt đời sống đất nước từ 
chính trị đến kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng... Do đó, nếu 
không làm tốt công tác cán bộ, 
nhất là việc kiểm tra, giám sát 
đội ngũ CBCC thì không những 
chúng ta không tuyển chọn, 
trọng dụng được người tài mà 
còn dẫn đến tiêu cực, tham 
nhũng và sai phạm tràn lan, rất 
khó kiểm soát.

Theo chúng tôi, đã đến lúc 
cần có quy định công khai tất 
cả thông tin cá nhân của CBCC 
lên Trang thông tin điện tử của 
cơ quan, đơn vị như sơ yếu lý 
lịch, quan hệ nhân thân, thông 
tin về trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ... để từ đó CBCC 
và người dân có thể tham gia 
kiểm tra, giám sát, so sánh và 
dễ dàng phát hiện các trường 
hợp sai trái, gian dối. Có như 
vậy, mới kiểm soát được những 
hành vi vi phạm pháp luật của 
CBCC góp phần ngăn chặn, 
phòng ngừa tình trạng tiêu cực 
trong đội ngũ CBCC hiện nay./.

Cần giám sát chặt chẽ  
đội ngũ cán bộ, công chức

Vĩnh Linh
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Ngày 14/3/2016, tại Kon Tum, khu vực thi 
đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh duyên 

hải miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức Hội 
nghị phát động phong trào và ký kết giao ước 
thi đua năm 2016.

Tới dự có các đồng chí Trần Tiến Dũng - Ủy 
viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 
Lại Xuân Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Kon Tum; Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án 
dân sự; Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ 
Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp; Cục Thi hành 
án dân sự 13 tỉnh duyên hải miền Trung - Tây 
Nguyên.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Lại 
Xuân Lâm mong muốn phong trào thi đua của 
khối các cơ quan tư pháp ngày càng đi vào chiều 
sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; Bộ Tư pháp và 
các cơ quan tư pháp của các tỉnh, thành phố tiếp 
tục dành sự quan tâm, giúp đỡ để công tác tư 
pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngày càng phát 
triển, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải 

cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. 
Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch phát 
động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua 
năm 2016. Với chủ đề “Toàn ngành tư pháp đoàn 
kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”, khối 
cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự các tỉnh 
trong khu vực tập trung tuyên truyền phổ biến, 
quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, nhất là chủ trương, chính sách liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp và các 
địa phương.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phong trào 
thi đua “Ngành tư pháp chung sức góp phần 
xây dựng nông thôn mới”, mỗi đơn vị chọn 2 
điểm cấp xã trên địa bàn để thực hiện. Trong 
công tác tư pháp phấn đấu 100% cơ quan, đơn 
vị, tổ chức đoàn thể trong cơ quan, cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động hoàn thành 
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời nâng cao 
chất lượng công 
tác thi hành án dân 
sự, hành chính, bảo 
đảm sự phát triển 
bền vững, phấn đấu 
đạt hoặc vượt các 
chỉ tiêu được giao.

Các đơn vị cũng 
thực hiện thiết thực, 
hiệu quả phong 
trào thi đua “Cán 
bộ tư pháp tiếp tục 
đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm 

Ký kết giao ước thi đua khối cơ quan tư pháp 
các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên

Nguyễn Trung Hiếu

Toàn cảnh Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2016 
khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh DHMTTN.          Ảnh: TH (Xem tiếp trang 26)
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Tình trạng các văn bản hướng dẫn của các 
bộ, ngành như thông tư, quyết định... trái 

luật, không có tính khả thi diễn ra khá phổ 
biến. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng 
cũng như phản ánh của quần chúng nhân dân 
thì các quy định trái luật thường xảy ra như 
ban hành thêm các yêu cầu, điều kiện không 
hợp lý, thậm chí có các nội dung trái với các 

đạo luật, Hiến pháp hiện hành đã được Quốc 
hội thông qua. Bên cạnh đó, là tình trạng ban 
hành các quy định không có tính khả thi trong 
thực tế cuộc sống, ảnh hưởng đến đời sống, 
sinh hoạt, sản xuất bình thường của người 
dân, tổ chức vẫn còn diễn ra ở rất nhiều ngành, 
lĩnh vực.

Điều đáng nói đến ở đây là các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có hành vi ban hành văn bản trái 
luật, không khả thi thường không bị xử lý triệt 
để, đến nơi, đến chốn. Trường hợp bị dư luận 
lên án gay gắt hoặc không thể thực hiện được 
thì cùng lắm là bãi bỏ, sửa đổi và... hết trách 
nhiệm. Có thể khẳng định là chưa có cơ quan, 
tổ chức, cá nhân nào bị xử lý trách nhiệm khi 
ban hành văn bản trái luật hoặc không có tính 
khả thi. Ngoài ra, sự thờ ơ, buông lỏng, cho 
qua của cơ quan có thẩm quyền cũng làm cho 
tình trạng ban hành văn bản trái luật không 
được chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo hướng 
giảm xuống mà có xu hướng ngày càng tăng 
lên.

Việc ban hành văn bản hướng dẫn như 
thông tư, quyết định... của các bộ, ngành 

trái luật có những tác hại rất nguy hiểm đến 
kinh tế - xã hội của đất nước, quyền, lợi ích 
của công dân, tổ chức. Bởi vì, các văn bản này 
hướng dẫn chi tiết, cụ thể để thực hiện các đạo 
luật, Hiến pháp nên tác động của nó là trực 
tiếp, rộng lớn đến toàn xã hội, thực chất nó 
chẳng khác gì các đạo luật. Mặt khác, các văn 
bản loại này tuy rất quan trọng nhưng lại do 

một người quyết định và nó được thông qua 
với thủ tục đơn giản, thậm chí nhiều văn bản 
không qua quy trình, thủ tục phản biện chặt 
chẽ, khoa học.  Vì vậy, đôi khi các văn bản này 
chỉ thể hiện ý chí chủ quan, tùy tiện của người 
đứng đầu mà không dựa vào cơ sở khoa học 
hay thực tiễn nào nên hậu quả rất khó lường 
nếu không phù hợp, không khả thi.

Vì vậy, trong thời gian tới các cơ quan 
chức năng có thẩm quyền cần xem xét xử lý 
nghiêm tình trạng các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền trong việc ban hành văn 
bản, hướng dẫn trái với quy định pháp luật. 
Theo đó, việc ban hành pháp luật của các bộ, 
ngành phải được thực hiện theo quy trình hết 
sức chặt chẽ, có sự tham gia phản biện của cơ 
quan chuyên môn độc lập, lấy ý kiến của người 
dân... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, 
xử lý kịp thời, có hiệu quả các văn bản trái luật 
do các bộ, ngành ban hành. Có như vậy, mới 
ngăn chặn tình trạng tùy tiện, vô cảm trong 
việc ban hành các văn bản trái luật, không khả 
thi ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, tổ chức và kìm hãm sự phát triển 
của đất nước./. V.L

XĂ lģ nghiīm tğnh trðng thĭng tĪ, 
hĪęng dùn trìi luút

Vĩnh Linh
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Thời gian qua, một số chính quyền địa phương 
khuyến khích người dân ghi hình, phản ánh 

cán bộ, công chức (CBCC) vi phạm pháp luật để 
phản ánh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xử lý vi phạm. Nhiều CBCC đã bị xử lý kỷ luật, 
điều chuyển công tác do các hành vi vi phạm 
pháp luật bị người dân phản ánh. Rõ ràng việc 
giám sát CBCC thông qua người dân là biện 
pháp hiệu quả, có tác dụng nâng cao nhận thức 
CBCC trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nếu 
thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ tức là 
cấp trên kiểm tra, thanh tra và giám sát cấp dưới 
thì không thể phát hiện hết hành vi vi phạm 
pháp luật của CBCC. 

Việc khuyến khích người dân ghi hình và tố 
giác CBCC có hành vi vi phạm pháp luật là một 
trong những giải pháp có tác dụng làm trong 
sạch đội ngũ CBCC loại bỏ những người có hành 
vi tiêu cực ra khỏi bộ máy nhà nước. Nhờ đó, tình 
trạng vi phạm pháp luật của CBCC có xu hướng 
giảm, ít ra sẽ làm CBCC thận trọng hơn, kể cả 
hành vi, phát ngôn khi thi hành công vụ hoặc 
tiếp xúc với nhân dân góp phần giữ gìn hình ảnh 
và uy tín của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, 
ngoài việc tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, 
thì người dân còn phản ánh tình trạng CBCC vi 
phạm đạo đức, lối sống như tổ chức tiệc tùng để 
rửa chức, tổ chức đám tang, đám cưới linh đình 
hay nhậu nhẹt trong giờ hành chính... đều được 
phát giác và tất nhiên những hành vi này đều 
được chấn chỉnh một cách kịp thời, nghiêm túc. 
Xem ra, việc làm trong sạch đội ngũ CBCC và bộ 
máy nhà nước hiện nay tất cả đều dựa vào nhân 
dân như Bác Hồ từng nói “Dễ trăm lần không dân 
cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Sở dĩ 
người dân tổ chức ghi hình và phản ảnh hành vi 

vi phạm pháp luật của CBCC là do người dân có 
niềm tin vào bộ máy nhà nước, niềm tin đó là cho 
dù CBCC có chức vụ thế nào đi chăng nữa nếu có 
hành vi vi phạm bị người dân phát hiện, ghi hình 
và cung cấp đủ chứng cứ thì sẽ được xử lý đến 
nơi, đến chốn và quả thật thời gian qua rất nhiều 
CBCC bị xử lý, đều chuyển công tác, thậm chí là 
khởi tố hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật. 
Nếu như trước đây CBCC được xem là người làm 
quan, có quyền quát nạt, la mắng, chửi bới người 
dân thì nay CBCC bắt buộc phải làm đều ngược 
lại, đó là phải kính trọng nhân dân, phục vụ nhân 
dân, một dạ hai thưa với nhân dân... Tuy nhiên, 
những hành vi tiêu cực, lỗ mãng, hành dân, tiêu 
cực, vòi vĩnh nhân dân của một bộ phận CBCC 
trong bộ máy nhà nước hiện nay vẫn còn xảy ra, 
nếu số CBCC này không tự sửa sai, chấn chỉnh 
thì sớm hay muộn cũng bị loại bỏ khỏi bộ máy 
nhà nước.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt 
động quản lý hành chính nhà nước, thời gian 
qua, các cơ quan nhà nước liên tục thiết lập 
đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh tâm tư, 
nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người dân, 
trong đó có tiếp nhận những phản ánh vi phạm 
pháp luật của CBCC và đa số các kiến nghị, phản 
ánh của người dân được phản hồi, xử lý đến nơi 
đến chốn nên đã tạo niềm tin cho người dân. Vì 
vậy, các đường dây nóng cần phải thường xuyên, 
liên tục được hâm nóng để người dân phản ánh, 
kiến nghị. Khi tiếp nhận phản ánh cần phải xử 
lý đầy đủ, trách nhiệm và trả lời cụ thể để người 
dân được biết, có như thế mới củng cố niềm tin 
của người dân vào bộ máy nhà nước, góp phần 
đắc lực vào hoạt động quản lý hành chính của 
các cơ quan nhà nước hiện nay./. M-Đ

Kịp thời xử lý các thông tin 

về hành vi vi phạm của cán bộ, 
công chức do người dân phản ánh

Minh Đức
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Thời gian gần đây, thuật ngữ xã hội hóa xuất 
hiện với tần suất ngày càng nhiều ở ngành, 

lĩnh vực. Đâu đâu cũng thực hiện xã hội hóa, 
nào là xã hội trong lĩnh vực văn hóa xã hội, 
giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, cơ sở hạ 
tầng, công chứng, đấu giá... Có thể nói, việc xã 
hội hóa ở một số ngành, lĩnh vực đã mang lại 
kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận, theo đó 
đã giảm được gánh nặng về kinh phí, biên chế 
và nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư 
cho các lĩnh vực này. 

Dưới gốc độ bài viết này, chúng tôi chỉ đề 
cập đến những hạn chế, tồn tại cần khắc phục 
trong việc triển khai hoạt động xã hội hóa. Ở 
một số địa phương, ngành, lĩnh vực việc xã hội 
hóa đã bị biến tướng theo chiều hướng tiêu 
cực ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người 
dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Núp bóng dưới chiêu bài xã 
hội hóa nhiều cá nhân, tổ chức đã hợp thức 
hóa các hành vi tiêu cực, tham nhũng nhằm 
trục lợi cá nhân, lợ ích nhóm. Ví dụ, lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo là một trong những lĩnh vực 
được xã hội rất coi trọng, tôn vinh và quan tâm 
tạo mọi điều kiện để phát triển, tuy nhiên việc 
xã hội hóa trong lĩnh vực này ở rất nhiều nơi 
bị người dân và dư luận phản đối gay gắt. Đó 
là việc các trường học dưới danh nghĩa xã hội 
hóa đã huy động sự đóng góp với số tiền rất 
lớn gây ra gánh nặng cho học sinh và gia đình. 
Điều này gây bức xúc không những cho phụ 
huynh học sinh mà cả xã hội khi chi phí cho 
việc học hành của con em quá lớn, khả năng 
của nhiều gia đình. 

Hay như trong xã hội hóa việc làm đường 
giao thông nông thôn, giao thông nội đồng... 
theo kiểu “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thì 
rất nhiều nơi lợi dụng chính sách xã hội hóa 
mà buộc người dân, doanh nghiệp đóng góp 
những khoản tiền lớn, vượt sức chịu đựng của 
họ, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn... 

Điều đáng nói ở đây là tuy nguồn đóng 
góp lớn nhưng việc thanh, quyết toán khá dễ 
dàng, thậm chí không cần hóa đơn chứng từ 
và không chịu sự quản lý, kiểm soát của các 
cơ quan chức năng. Do đó, tình trạng cố ý làm 
trái, tham ô, bớt xén từ các nguồn xã hội hóa 
là rất dễ xảy ra mà hầu như không bị xử lý hay 
chịu chế tài gì khi bị phát hiện, cùng lắm thì trả 
lại khoản tiền đã chiếm đoạt! Đây là một trong 
những nguyên nhân là cho việc huy động theo 
hình thức xã hội hóa ngày càng phát triển, nở 
rộ trong thời gian qua.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần xử lý 
nghiêm tình trạng lợi dụng chính sách xã hội 
hóa để huy động đóng góp của người dân trái 
quy định hoặc đưa ra các khoản đóng góp lớn, 
bất hợp lý. Đồng thời, cần có biện pháp quản 
lý đối với hoạt động này như đưa ra các tiêu 
chuẩn, quy định cụ thể đối với hoạt động xã 
hội hóa trong từng ngành, lĩnh vực của xã hội 
nhằm điều chỉnh, quản lý hoạt động này đi vào 
thực chất, nề nếp và hiệu quả hơn. Điều này 
vừa hạn chế tình trạng lợi dụng danh nghĩa xã 
hội hóa để tham nhũng, tiêu cực, vừa phát huy 
những mặt tích cực của hoạt động xã hội hóa 
góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước một 
cách bền vững, lành mạnh./. P-V-C        

Ngăn chặn tình trạng biến tướng 
của hoạt động xã hội hóa

Phạm Văn Chung
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Trong bài “Một khúc ca xuân”, nhà thơ Tố Hữu 
đã viết: 
Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
Đó là lý tưởng sống của lớp lớp thanh niên 

thời chiến, thật cao đẹp và vĩ đại biết bao! Nhìn 
lại các thế hệ cha anh chúng ta đã ngã xuống 
vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mới kính trọng và 
ngưỡng mộ lý tưởng sống của thế hệ các thanh 
niên thời đó. Đó là lý tưởng cách mạng “quyết 
tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “thà hy sinh tất cả chứ 
nhất định không chịu mất nước, không chịu làm 
nô lệ”... Lý tưởng cao cả của lớp lớp thanh niên 
thời ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt cho dù chiến 
tranh chỉ còn là quá khứ. Lật lại những trang nhật 
ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc 
để thấy được lý tưởng cao đẹp của họ - những 
người thanh niên thời ấy thấm đẫm qua từng 
con chữ... Đây là lời tự sự của liệt sĩ Nguyễn Văn 
Thạc: “Ta biết giấu mặt vào đâu, vào gấu quần hay 
gấu áo, khi đường Trường Sơn không có dấu chân 
ta ? Khi cả cuộc đời ta chưa có cái niềm vui mãnh 
liệt của người chiến thắng, cắm cờ Tổ quốc trên cả 
nước thân yêu” (Tr55). Lý tưởng sống được người 
thanh niên thời ấy hiện thực hóa bằng hành 
động: “Trước hết hãy cầm súng bằng cả hai tay. 
Rồi trong phút nghỉ ngơi hãy cầm bút và viết... Hãy 
cống hiến cho đời bằng dòng máu và thơ” (Tr151); 
hay: “Thế hệ mình, lứa tuổi mình - Các bạn ơi, đi 
nhé, chúng ta đi và chẳng cần chần chừ, suy tính - 
Ta gửi lại phía sau lưng mình tuổi thơ và cả những 
người thân yêu nhất... ” (Tr173). 

Với nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm - một người 
con ưu tú của thủ đô đã ngã xuống ở chiến 
trường Đức Phổ-Quảng Ngãi. Trong bom rơi, 
đạn lửa, trong khắc nghiệt của chiến tranh 
nhưng người con gái ấy vẫn luôn ánh lên niềm 
lạc quan tha thiết với đời: “Hãy vui đi, hãy giữ trọn 
trong lòng niềm mơ ước và để màu xanh của tuổi 
trẻ ngời rạng mãi trong đôi mắt và nụ cười nghe 
Thùy” (Trang 207). Lý tưởng sống của người con 
gái ấy đáng để bao thế hệ ngày nay phải khâm 

phục. Ta hãy lắng nghe lời bộc bạch của chị để 
thấy sự cống hiến, sự hy sinh tuổi trẻ của họ cho 
Tổ quốc:  “... tuổi hai mươi của thời đại này đã phải 
dẹp lại những ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải 
có... Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc 
lập, Tự do của đất nước. Mình cũng như những 
thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến và tuổi 
trẻ qua đi giữa bom rơi, đạn nổ...” (Tr206). 

Ngày nay, được sống trong khí hòa bình, tự 
do, ấm no, không ít người lứa tuổi thanh niên 
hiện nay lại cho rằng, lý tưởng là một cái gì đó 
quá sức vĩ đại, vì vậy sống có lý tưởng không phải 
là điều dễ dàng, thậm chí là xa vời, viễn vông… 
Phải chăng vì thế mà Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 
24/3/2015 của BCH Trung ương “về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục 
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 
cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” đã nhận 
định: Trong giai đoạn hiện nay, “một bộ phận giới 
trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp 
luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Hy vọng rằng, đó chỉ là “một bộ phận giới trẻ” 
như BCH Trung ương nhận định. Thế hệ thanh 
niên ngày nay họ phải có lối sống khác với thanh 
niên thời chiến. Đó là lẽ tất nhiên ! Lý tưởng của 
tuổi trẻ ngày nay là rèn luyện, học tập, kiên định 
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, cho 
gia đình, cho đất nước.

Khi chứng kiến một phiên tòa giết người 
cướp của của một thanh niên, khi thấy một bạn 
trẻ phớt lờ một cụ già qua đường cần giúp đỡ, 
khi nghe đâu đó nhiều nhóm nam nữ ăn chơi 
sa đọa, nghiện ngập, tống tiền... Chúng ta đừng 
vội quy kết là cả thế hệ tuổi trẻ ngày nay sống 
buông thả, thực dụng, ích kỷ, không có lý tưởng. 
Chúng ta hãy lạc quan nhìn nhận những mặt 
sáng của cuộc sống hôm nay. Bởi tôi vẫn thấy rất 
nhiều bạn trẻ say mê học tập, rất nhiều bạn trẻ 
đầy quyết tâm, khao khát vươn lên làm giàu, rất 
nhiều bạn trẻ sống có trách nhiệm với gia đình, 
ấp ủ bao ước mơ, hoài bão đẹp; và tôi cũng thấy 
tuổi trẻ hôm nay còn biết sống, biết làm việc 

Lý tưởng sống của tuổi trẻ hiện nay!
Liễu HạNH
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và biết yêu thương, biết “cho đi” mà không cần 
“nhận lại”. Mỗi ngày, tôi nhận ra rất nhiều người 
giờ đây làm từ thiện. Đó là những cô giáo trẻ kêu 
gọi bạn bè, người thân tổ chức trung thu cho các 
cháu vùng sâu, vùng xa; đó là những bát cháo 
miễn phí được phát cho bệnh nhân mỗi ngày do 
nhiều nhóm trẻ chung tay; đó là hàng trăm sinh 
viên “tiếp sức cho mùa thi” mỗi năm; đó là những 
bạn trẻ đi quyên góp mỗi người chỉ 10 nghìn 
đồng để có quỹ chăm sóc, nuôi dưỡng các nghệ 
nhân già yếu hát sử thi Tây Nguyên; tôi cũng biết 
ở Kon Tum có nhóm các bạn trẻ lập Hội từ thiện 
mang tên “I love Kon Tum” đã làm rất nhiều việc 
thiện mỗi ngày. Và còn rất nhiều, rất nhiều các 
bạn trẻ làm thiện nguyện cho đời một cách thầm 
lặng... 

Chúng ta đừng quan niệm “lý tưởng” là một 
cái gì đó quá to tát, quá viễn vông, đừng quan 
trọng hóa hai từ “lý tưởng”. Thực ra, với quan 
niệm: “Cho đi là hạnh phúc ”, biết bao công việc 

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/ 
2016 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 
01/4/2016. Nghị định quy định cụ thể về người 
lao động nước ngoài là người di chuyển trong 
nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên 
gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động 
kỹ thuật; xác định công việc được sử dụng người 
lao động nước ngoài; người lao động nước ngoài 
không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp 
giấy phép lao động; cấp lại giấy phép lao động; 
thu hồi giấy phép lao động, trục xuất người lao 
động nước ngoài.

Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/ 
2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục 
đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong 
thời gian đăng ký, khám kiểm tra sức khỏe, nghĩa 
vụ quân sự có hiệu lực từ ngày 08/4/2016, công 
dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà 

thiện nguyện diễn ra hằng ngày, hằng giờ của 
các bạn trẻ. Đó cũng là lý tưởng sống của các 
bạn trẻ ngày nay. Một xã hội với những tấm lòng 
ĐẸP, những con người ĐẸP đó chính là một xã 
hội văn minh. Việc làm thiện nguyện của tuổi 
trẻ ngày nay chính là góp phần xây dựng một xã 
hội, một đất nước văn minh. Vì vậy, không ít các 
bạn trẻ bây giờ chọn cho mình lý tưởng sống đó 
là: Không ngừng học tập, cố gắng vươn lên làm 
giàu hợp pháp, chung tay làm thiện nguyện ở 
mọi lúc, mọi nơi từ những việc nhỏ nhất để góp 
phần xây dựng một xã hội văn minh, một đất 
nước giàu có, vững mạnh.

Trong không khí rộn ràng, náo nức của tháng 
3, người ta vẫn gọi là tháng Thanh niên, tôi nhìn 
thấy cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu... và hơn thế 
nữa là các bạn trẻ đang cẩn thận gói quà, đóng 
hàng để chuẩn bị cho những chuyến đi thiện 
nguyện. Đó cũng là nét đẹp của tuổi trẻ ngày 
nay, là lý tưởng sống cho những ai hiểu được 
rằng “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”./.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC 
TỪ NGÀY 01/4/2016

nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa 
vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh 
gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp 
huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện 
hưởng và tiền tàu xe đi về theo chế độ quy định 
hiện hành của pháp luật.

Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/ 
2016 có hiệu lực từ ngày 01/4/2016, mức trách 
nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm 
đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 
100 triệu đồng/ 1 người/vụ. Cùng với đó, mức 
trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản 
do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn 
máy và các loại xe cơ giới tương tự kể cả xe cơ 
giới dùng cho người tàn tật gây ra là 50 triệu 
đồng/ 1 vụ tai nạn. Mức trách nhiệm bảo hiểm 
đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe 
máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp 
và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục 
đích an ninh, quốc phòng kể cả rơ-moóc và sơ 
mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo 
gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn. T.S



15Tö phaùp Kon Tum

Như chúng ta đã biết, trước khi có Luật Hộ 
tịch, để quản lý lĩnh vực hộ tịch qua các 

thời kỳ, Chính phủ đã ban hành 7 nghị định 
và các bộ, ngành Trung ương ban hành hàng 
chục thông tư và thông tư liên tịch để triển 
khai thực hiện. Trước yêu cầu phát triển kinh 
tế xã hội, công cuộc cải cách hành chính và 
hội nhập kinh tế quốc tế, sự cần thiết phải luật 
hóa trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch 
nhằm hướng đến mục tiêu là quản lý chặt chẽ 
của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực hộ 
tịch, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân 
trong đăng ký hộ tịch. Do vậy, tại kỳ họp thứ 
8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hộ 
tịch ngày 20/11/2014 và có hiệu lực vào ngày 
01/01/2016. Luật Hộ tịch gồm 7 chương, với 
77 điều, bao gồm các quy định về nguyên tắc 
chung và những quy định cụ thể.

Đây là lần đầu tiên Luật Hộ tịch được ban 
hành trên cơ sở kế thừa và phát huy những 
quy định phù hợp và có rất nhiều điểm mới, 

quan trọng có tác động lớn đến người dân. 
Trong phạm vi bài viết này, tôi xin đề cập đến 
những điểm mới đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, Luật Hộ tịch đã quy định rõ ràng 
và cụ thể hơn các nội dung đăng ký hộ tịch; đã 
phân định rõ sự kiện nào là xác nhận vào Sổ hộ 
tịch, sự kiện nào là ghi vào Sổ hộ tịch.

Thứ hai, phân cấp một cách mạnh mẽ thẩm 
quyền đăng ký hộ tịch về cho cấp huyện, cấp 
xã nhằm phát huy tối đa năng lực trách nhiệm 
của chính quyền địa phương, đồng thời, tăng 
cường vai trò quản lý nhà nước của cấp tỉnh 
trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp 
dưới. 

Thứ ba, thủ tục đăng ký hộ tịch đơn giản 
hơn, cắt giảm tối đa các giấy tờ không cần 
thiết và tạo thuận lợi cho người dân có quyền 

lựa chọn nơi đăng ký 
và phương thức đăng 
ký các sự kiện hộ tịch.

Thứ tư, số định 
danh cá nhân là số 
được cấp cho mỗi 
công dân Việt Nam 
khi đăng ký khai sinh, 
không lặp lại ở người 
khác. Đây là một nội 
dung cơ bản trong 
Giấy khai sinh.

Thứ năm, quy định 
rõ việc miễn lệ phí 
đăng ký hộ tịch cho 
người thuộc gia đình 

Một số điểm mới cơ bản  
của luật hộ tịch năm 2014

NguyễN VăN Bảy
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Lễ giao nhận nuôi con nuôi.         Ảnh: NGọC TIếN  (Xem tiếp trang 17)
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Trong đời sống xã hội Việt Nam, việc nhận 
nuôi con nuôi đã tồn tại từ lâu, với nhiều lý 

do và mục đích khác nhau, đã được thực hiện 
khá rộng rãi trong đời sống nhân dân. Trong 
thực tế đời sống tồn tại khá nhiều các trường 
hợp nhận con nuôi nhưng không đăng ký việc 

nuôi con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. Đây là những trường hợp xác lập quan 
hệ nuôi con nuôi thực tế. Nhằm để quan hệ 
nuôi con nuôi được pháp luật bảo vệ và các 
bên có cơ sở thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
với nhau, Luật Nuôi con nuôi (Điều 50) đã dành 
một khoảng thời gian là 05 năm và quy định 
các điều kiện để cha mẹ nuôi, con nuôi tiến 
hành việc đăng ký nuôi con nuôi. Thực hiện 
quy định trên, việc quản lý và đăng ký nuôi 
con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã 
đạt được một số kết quả sau:

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác đăng 
ký nuôi con nuôi thực tế, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1796/
KH-UBND ngày 05/10/2012 về việc triển khai 
đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định 
của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh; có các 
văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố: 
chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục tiến hành rà soát, 
thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế. Tổ 
chức đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế giữa 
công dân Việt Nam với nhau phát sinh trước 
ngày 01/01/2011; Tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu 
được mục đích, ý nghĩa của việc đăng ký nuôi 

con nuôi, đồng thời vận động họ đi đăng ký 
nuôi con nuôi để quan hệ nuôi con nuôi được 
pháp luật bảo vệ và các bên có cơ sở thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ với nhau; Đề nghị 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND 
cấp xã thông báo trên đài truyền thanh của xã 

và niêm yết Bản hướng dẫn đăng ký nuôi con 
nuôi thực tế.

Tại các địa phương, các Phòng Tư pháp đã 
chủ động phối hợp với UBND cấp xã, Đài truyền 
thanh truyền hình huyện, Công an huyện, 
Phòng Y tế, Phòng Lao động - thương binh và 
xã hội… tổ chức tuyên truyền cho nhân dân 
trên địa bàn hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
đăng ký nuôi con nuôi thực tế. Kết quả, đã tổ 
chức được gần chục đợt tuyên truyền về pháp 
luật Nuôi con nuôi, trong đó có nuôi con nuôi 
thực tế, thu hút hàng nghìn lượt người tham 
gia; đồng thời in ấn, cấp phát hàng trăm bộ đề 
cương có liên quan đến nuôi con nuôi gửi tới 
các phòng, ban, UBND cấp xã để làm cơ sở tổ 
chức tuyên truyền.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 90 
trường hợp nuôi con nuôi thực tế, trong đó: Số 
trường hợp nuôi con nuôi thực tế đáp ứng đủ 
điều kiện theo Điều 50 Luật Nuôi con nuôi là 89 
trường hợp; số trường hợp nuôi con nuôi thực 
tế được đăng ký 50 trường hợp; số trường hợp 
nuôi con nuôi thực tế chưa đăng ký 39 trường 
hợp. Nguyên nhân của việc không đăng ký việc 
nuôi con nuôi: Phần lớn số trường hợp nuôi 

Tình hình triển khai công tác đăng ký 
nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn  

tỉnh Kon Tum
Hà Lộc
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có công cách mạng, người thuộc hộ nghèo, 
người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử 
đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt 
Nam cư trú trong nước.

Thứ sáu, Luật quy định xây dựng Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch 
của cá nhân (cùng với cơ sở dữ liệu giấy), kết 
nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá 
nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các 
cơ sở dữ liệu phải được kết nối đồng bộ, phục 
vụ cho công tác đăng ký hộ tịch trực tuyến qua 
hệ thống mạng. Đây là quy định mới cần có 
thời gian thực hiện trên thực tế, do vậy, Luật 
quy định rõ thời gian chậm nhất là đến ngày 
01/01/2020.  

Thứ bảy, Luật quy định rõ tiêu chuẩn, trình 
độ của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, 
nhằm đáp ứng yêu cầu công tác. Đối với công 
chức hộ tịch cấp xã phải đạt trình độ từ trung 
cấp luật trở lên và phải được tập huấn chuyên 
môn nghiệp vụ về hộ tịch; công chức hộ tịch 
cấp huyện phải đạt trình độ từ đại học luật trở 

Một số...  (Tiếp theo trang 15)

con nuôi thực tế nhưng không đăng ký việc 
nuôi con nuôi là do muốn giữ bí mật vì không 
muốn gây mặc cảm cho con nuôi do từ trước 
đến nay quan hệ con nuôi luôn được giữ kín 
trong gia đình và đã được xem như ruột thịt. 
Khó khăn về hồ sơ, giấy tờ (do không có giấy 
tờ, không biết lập hồ sơ, không biết chữ…) hay 
nhận thức của người dân còn hạn chế.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy và 
chính quyền địa phương các cấp đối với công 
tác nuôi con nuôi, tình hình đăng ký nuôi con 
nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh trong những 
năm qua đã đạt được những kết quả nhất 
định, tạo điều kiện cho nhân dân, giải quyết 

kịp thời nhanh chóng các yêu cầu trong lĩnh 
vực nuôi con nuôi, góp phần không nhỏ phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự 
ở địa phương. Mặc dù, đã đạt được một số kết 
quả nhất định, tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum vẫn còn một số trường hợp chưa 
đăng ký. Kon Tum là một tỉnh miền núi ở Tây 
Nguyên, đa số dân số là người dân tộc thiểu 
số. Điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn 
cũng như trình độ dân trí còn thấp, nhận thức 
về việc đăng ký nuôi con nuôi còn hạn chế. Vì 
vậy, đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị các cơ quan 
có thẩm quyền tiếp tục thực hiện Điều 50 Luật 
Nuôi con nuôi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của người dân./. H-L

lên và phải được tập huấn chuyên môn nghiệp 
vụ về hộ tịch. Ngoài các tiêu chuẩn, trình độ 
nêu trên cán bộ hộ tịch còn phải sử dụng thành 
thạo máy vi tính mới có thể đáp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ của vị trí công tác.

Có thể thấy rằng, những điểm mới cơ bản 
của Luật Hộ tịch lần này nhằm mục đích tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong 
việc đăng ký các sự kiện hộ tịch một cách dễ 
dàng, nhanh chóng. Đồng thời, để thực hiện 
hiệu quả Luật Hộ tịch, đòi hỏi đội ngũ cán bộ 
tư pháp cấp huyện, cấp xã phải đáp ứng yêu 
cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có 
tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Có 
như vậy, mới đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm 
vụ trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 
ngày càng chặt chẽ, khoa học, góp phần xây 
dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư phục vụ tốt các yêu cầu xây dựng, hoạch 
định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong 
phạm vi địa phương nói riêng và cả nước nói 
chung./.
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Hoạt động cung cấp thông tin, hướng dẫn 
người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu 

bồi thường là một nhiệm vụ quan trọng trong 
việc tuyên truyền pháp luật về bồi thường Nhà 
nước cho người dân và hỗ trợ có hiệu quả cho 
người bị thiệt hại thực hiện quyền của mình. 
Chính vì vậy, khi thực hiện hoạt động này chúng 
ta cần chú ý một số vấn đề sau:

Hoạt động cung cấp thông tin, hướng dẫn 
người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi 
thường cần nhắm đến mục tiêu là hỗ trợ tốt 
nhất quyền yêu cầu bồi thường của người dân 
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; tìm 
ra và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi 
thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước (Luật TNBTCNN). Để đảm bảo mục tiêu này, 
chúng ta cần phải bảo đảm các yêu cầu về căn 
cứ pháp lý chính xác, trình bày ngắn gọn, một 
cách dễ hiểu, đảm bảo kịp thời về thời hạn, để 
tạo thuận lợi cho người bị thiệt hại.

Trong quan hệ pháp luật bồi thường của 
Nhà nước, chủ thể tham gia là Nhà nước (bên 
gây thiệt hại) và cá nhân, tổ chức (bên bị thiệt 
hại). Do đó, đối tượng để chúng ta thực hiện 
hoạt động này là cá nhân, tổ chức (hay còn gọi 
là người dân). Đây là hoạt động phi thương mại, 

không thu phí và phục vụ người dân. Ngoài ra, 
qua hoạt động cung cấp thông tin, hướng dẫn 
người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi 
thường là một hoạt động tuyên truyền giúp cho 
người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, thực 
hiện đúng và đầy đủ các quyền của mình, giải 
tỏa những vướng mắc pháp luật, điều này giúp 
giảm tình trạng kéo dài.

Việc cung cấp thông tin, hướng dẫn người 
bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường 
được thực hiện thông qua nhiều hình thức cụ 
thể, tùy vào các vụ việc cụ thể phát sinh trong 
thực tế, như: văn bản, trao đổi trực tiếp thông 
qua hình thức tiếp công dân, qua các buổi tọa 
đàm, trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình 
hoặc hoạt động phối hợp giữa các cơ quan…

Cung cấp thông tin, hướng dẫn người bị thiệt 
hại thể hiện tính dân chủ, “do dân, vì dân” của 
Nhà nước ta, góp phần tăng cường trách nhiệm 
của cơ quan nhà nước, của công chức trong quá 
trình thực thi công vụ. Khẳng định chủ trương 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thiết 
lập cơ chế bồi thường để tạo thuận lợi cho cá 
nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện quyền 
yêu cầu bồi thường, có ý nghĩa to lớn và được 
nhân dân ủng hộ, thúc đẩy thực hiện mục tiêu 
xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN./.

Một số vấn đề cơ bản về hoạt động cung cấp thông tin, hướng dẫn  
thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường

Bá Đông

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
07/QĐ-TTg ngày 05/01/2016, về điều chỉnh 

mức cho vay đối với HSSV. Theo đó, tăng mức 
cho vay tối đa đối với HSSV là 1.250.000 đồng/
tháng/HSSV (mức cho vay cũ là 1.100.000 đồng/
tháng/HSSV theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 
19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh 
mức cho vay đối với HSSV). Thủ tướng Chính phủ 
đã nhiều lần thực hiện điều chỉnh nâng hạn mức 
cho vay đối với HSSV, cụ thể: Thời điểm bắt đầu 
thực hiện (tháng 9/2007), hạn mức cho vay đối 
với HSSV là 800.000 đồng/tháng/HSSV; Từ ngày 

26/8/2009, hạn mức cho vay đối với HSSV được 
nâng lên mức 860.000 đồng/tháng/HSSV (theo 
Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 26/8/2009); 
Từ ngày 15/11/2010, hạn mức cho vay đối với 
HSSV lên 900.000 đồng/tháng/HSSV (theo Quyết 
định số 2077/QĐ-TTg ngày 15/11/2010). Từ ngày 
01/8/2013, hạn mức cho vay tăng lên 1.100.000 
đồng/tháng/HSSV (theo Quyết định số 1196/QĐ-
TTg). Quyết định số 07/QĐ-TTg có hiệu lực thi 
hành từ ngày 09/01/2016 được áp dụng đối với 
các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định 
này có hiệu lực./. Minh Lê

Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên  
từ năm 2016
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Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí  
và bão lãnh thuế

Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí và bão 
lãnh thuế trên hệ thống cổng thanh toán 
điện tử theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ  ngày 
04/3/2016 của Tổng Cục hải quan như sau: Khi 
nhận được thông điệp dữ liệu điện tử xác nhận 
nộp thuế, phí, lệ phí cho tờ khai hải quan hoặc 
thông điệp nộp phí, lệ phí cho cơ quan quản 
lý thu hoặc bảo lãnh thuế của Ngân hàng (NH), 
hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan kiểm 
tra, ghi nhận và gửi lại NH thông điệp xác nhận: 
Chấp nhận hoặc không chấp nhận thông điệp 
hoặc thông báo lỗi nếu thông điệp vi phạm cú 
pháp, cấu trúc... Quyết định 384/QĐ-TCHQ có 
hiệu lực từ ngày ký.

Tiêu chuẩn chức danh  
diễn viên Hạng i

Theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-
BVHTTDL-BNV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh thì 
tiêu chuẩn chức danh diễn viên hạng I như 
sau: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù 
hợp với chuyên ngành nghệ thuật biễu diễn và 
điện ảnh; Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn 
chức danh diễn viên hạng I; Nắm vững và thực 
hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh... Thông 
tư này có hiệu lực từ 01/3/2016.

Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế

Ngày 03/3/2016, Tổng cục Hải quan ban 
hành Quyết định số 369/QĐ-TCHQ về quy chế 
thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục 
Hải quan. Theo đó: Thời hạn giải quyết hồ sơ 
miễn thuế: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ miễn thuế đầy đủ, 
hợp lệ, đơn vị thực hiện giải quyết miễn thuế 
cho tổ chức, cá nhân. Thời hạn trả lời, giải quyết 
vướng mắc: Tối đa không quá 05 ngày làm việc 
kể từ khi nhận được yêu cầu, giải quyết vướng 
mắc của tổ chức, cá nhân và hồ sơ đã đủ điều 
kiện giải quyết, các đơn vị phải có văn bản trả 
lời... Quyết định này có hiệu lực từ 01/4/2016.

Hồ sơ của người ứng cử  
Đại biểu quốc hội

Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố 
cáo thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa ban 
hành Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB hướng 
dẫn hồ sơ người ứng cử Đại biểu quốc hội 
(ĐBQH) do địa phương giới thiệu. Theo đó: 
Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất là 17 giờ 00 
phút ngày 13/3/2016. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại 
nơi làm việc của UBBC tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW mà người đó được giới thiệu ứng cử 
hoặc tự ứng cử. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Hồ sơ 
người ứng cử: Hồ sơ người ứng cử ĐBQH phải 
khai đầy đủ, trung thực, chính xác theo các 
mẫu quy định. Người ứng cử ở địa phương tự 
mình nộp hồ sơ tại UBBC tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW. Trường hợp ủy nhiệm cho đại diện 
cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử nộp 
hồ sơ phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị đó.

Tăng mức cho vay đối với hộ gia đình 
sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn

Từ ngày 15/3/2016, tăng mức cho vay đối 
với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng 
khó khăn. Cụ thể: Theo QĐ số 306/QĐ-TTg, 
mức vốn vay tối đa đối với một hộ gia đình 
sản xuất, kinh doanh là 50 triệu đồng; trong 
một số trường hợp cụ thể mức vốn vay có thể 
trên 50 triệu đồng nhưng tối đa không quá 
100 triệu đồng. Người vay vốn từ trên 50 triệu 
đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài 

VăN BảN Mới
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sản hình thành từ vốn vay theo quy định của 
pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Xác định tiền lãi chậm đóng,  
trốn đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư số 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài 
chính về BHXH, y tế, thất nghiệp và chi phí quản 
lý BHXH, y tế, thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 
20/3/2016. Theo đó, trường hợp chậm đóng 
BHXH, y tế, thất nghiệp, tiền lãi chậm đóng 
được xác định hằng tháng theo công thức sau: 
Số tiền lãi phải thu phát sinh trong tháng (n) = 
Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng (n-2) 
x Lãi suất chậm đóng (%/tháng). Lãi suất chậm 
đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính 
theo tháng do BHXH VN thông báo đầu năm 
theo quy định tại QĐ số 60/2015/QĐ-TTg.

Bắt buộc tăng cường i-ốt vào muối

Theo Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc tăng cường I-ốt, sắt, kẽm và 
vitamin A vào thực phẩm nhằm: Tăng cường 
I-ốt vào muối để phòng, chống bệnh bướu cổ, 
đần độn và các rối loạn do thiếu I-ốt gây ra. 
Tăng cường sắt vào bột mỳ để phòng, chống 
thiếu máu thiếu sắt và khắc phục các hậu quả 
do thiếu máu thiếu sắt gây ra như chậm tăng 
trưởng, suy dinh dưỡng, giảm phát triển trí tuệ. 
Tăng cường kẽm vào bột mỳ để cải thiện tăng 
trưởng góp phần nâng cao tầm vóc con người; 
phòng, chống một số rối loạn chuyển hóa, biệt 
hóa tế bào, bệnh nhiễm khuẩn, rối loạn phát 
triển xương, suy giảm chức năng sinh dục... 
Nghị định này có hiệu lực từ 15/3/2016.

Công bố dịch bệnh truyền nhiễm

Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về điều kiện công 
bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, 
có hiệu lực từ ngày 15/3/2016. Theo đó, việc 
công bố dịch bệnh truyền nhiễm được thực 
hiện khi: Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A: có ít nhất một người bệnh được chẩn 

đoán xác định. Đối với bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm B và nhóm C: Một xã, phường, thị 
trấn được coi là có dịch khi có số người mắc 
bệnh vượt quá số mắc trung bình của tháng 
cùng kỳ 03 năm gần nhất; Một huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh được coi là có dịch 
khi có từ 2 xã có dịch trở lên; Một tỉnh, thành 
phố trực thuộc TW được coi là có dịch khi có từ 
2 huyện có dịch trở lên...

Quy định tiếp công dân  
của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 01/02/2016, Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TTTT) ban hành Thông tư số 03/2016/
TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lý và 
giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến 
nghị, phản ánh. Theo đó: Các cơ quan, đơn vị 
có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân gồm: Bộ 
TTTT; Cục thuộc Bộ; Trung tâm Tần số vô tuyến 
điện khu vực; Đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Bộ TTTT có liên quan đến việc giải quyết 
chế độ, chính sách, quyền lợi của công dân, tổ 
chức. Việc tiếp công dân thường xuyên được 
thực hiện tại phòng tiếp công dân trong giờ 
hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người 
có thẩm quyền quyết định... Thông tư này có 
hiệu lực từ 18/3/2016.

Điều chỉnh mức giá trang bị máy móc, 
thiết bị văn phòng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 
19/2016/TT-BTC hướng dẫn QĐ số 58/2015/
QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản 
lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà 
nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo 
đó, thẩm quyền điều chỉnh mức giá trang bị 
máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến tại tổ 
chức, cơ quan, đơn vị được thực hiện như sau: 
Đối với nhu cầu phải trang bị máy móc, thiết 
bị văn phòng phổ biến có giá mua cao hơn 
không quá 10% so với quy định tại QĐ số 58 
thì thẩm quyền xem xét, quyết định và chịu 
trách nhiệm về quyết định thuộc: Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
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Chính phủ, các cơ quan khác ở TW; Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh... Thông tư này có hiệu lực từ 
16/3/2016.

105 xã được điều chỉnh lại  
Khu vực i, ii, iii

Ngày 29/02/2016, Ủy ban Dân tộc ban 
hành Quyết định số 73/QĐ-UBDT về việc điều 
chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc 
và miền núi. Theo đó: Có 105 xã thuộc 25 tỉnh 
được điều chỉnh khu vực, cụ thể như sau: Điều 
chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II; 
Điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu 
vực I; Điều chỉnh 72 xã từ khu vực II sang xã 
khu vực I. 25 tỉnh có các xã được điều chỉnh 
như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Kon Tum... 
Danh sách các xã được điều chỉnh ban hành 
kèm theo. Quyết định số 73/QĐ-UBDT có hiệu 
lực kể từ ngày ký.

Điều kiện an toàn thực phẩm  
trong cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

Theo Thông tư số 57/2015/TT-BTC của Bộ 
Tài chính, chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia 
sản xuất phải có Giấy xác nhận kiến thức an 
toàn thực phẩm (còn hiệu lực) do cơ quan có 
thẩm quyền cấp. Chủ cơ sở phải tổ chức khám 
sức khỏe cho chủ cơ sở và những người tham 
gia trực tiếp sản xuất của cơ sở định kỳ ít nhất 01 
lần/năm tại cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên. 
Hồ sơ khám sức khỏe của chủ cơ sở và người 
trực tiếp tham gia sản xuất của cơ sở phải được 
lưu trữ đầy đủ tại cơ sở sản xuất... Thông tư này 
cũng quy định về điều kiện đối với khu vực sản 
xuất; nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến 
và nước sử dụng để sản xuất, chế biến; chất 
thải rắn, nước thải trong khu vực sản xuất và 
trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

Quy định trang phục cho lực lượng  
bảo vệ doanh nghiệp

Từ ngày 05/4/2016, trang phục cho lực 
lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
08/2016/TT-BCA của Bộ Công an. Theo đó, 
niên hạn cấp phát và sử dụng trang phục cho 
lực lượng bảo vệ như sau: - Mũ kê pi, mũ cứng, 
mũ mềm, dây lưng, sao hiệu: 01 cái mỗi 03 
năm; Quần áo mưa: 01 bộ mỗi 03 năm; Quần 
áo thu đông + ký hiệu và cấp hiệu đồng bộ, 
phù hiệu đồng bộ: 01 bộ mỗi 02 năm; Caravat: 
01 cái mỗi 02 năm... Trong quá trình làm nhiệm 
vụ, nhân viên bảo vệ phải sử dụng trang phục 
theo đúng quy định tại Thông tư này.

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Theo Thông tư số 21/2016/TT-BTC của 
Bộ Tài chính có hiệu lực từ 01/4/2016, ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được hướng dẫn 
như sau: Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối 
với thu nhập của DN từ thực hiện dự án sản 
xuất sản phẩm CNHT từ 01/01/2015 đáp ứng 
các điều kiện tại Luật sửa đổi các Luật về thuế 
2014 và các văn bản hướng dẫn, được cấp Giấy 
xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm CNHT... Ưu 
đãi thuế TNDN quy định tại Thông tư này áp 
dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015...

Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép  
lái xe trong Công an nhân dân

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 29/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 32/2013/TT-BTC về chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí 
cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân. 
Theo đó: Mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe 
(in trên chất liệu giấy) là 30.000 đồng/lần cấp 
(cấp mới, cấp đổi, cấp lại). Lệ phí cấp giấy phép 
lái xe (in trên chất liệu nhựa) là 135.000 đồng/
lần cấp (cấp mới, cấp đổi, cấp lại)... Thông 
tư này có hiệu lực từ 09/4/2016.

Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc 
của chủ xe cơ giới

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2016/
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TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí 
và mức trách nhiệm bảo hiểm (TNBH) bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo 
đó, mức TNBH là số tiền tối đa doanh nghiệp 
bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về 
thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba 
và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi 
vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi TNBH. Cụ thể: 
Đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra 
là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn; Đối với 
thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô 
tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới 
tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn 
tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn; Đối với 
thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy 
thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và 
các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục 
đích an ninh, quốc phòng gây ra là 100 triệu 
đồng/1 vụ tai nạn. Thông tư này có hiệu lực từ 
01/4/2016.

Tuyến của cơ sở khám bệnh,  
chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 25/02/2016, Bộ Y tế vừa ban hành 
Công văn số 978/BYT-BH hướng dẫn thực hiện 
Thông tư số 40/2015/TT-BYT về tuyến của một 
số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo 
hiểm y tế và sử dụng Giấy hẹn khám lại. Theo 
đó: Phòng chuẩn trị y học cổ truyền là cơ sở 
KCB tuyến xã. Nhà hộ sinh, Nhà hộ sinh khu 
vực, Phòng khám chuyên khoa tư nhân là cơ sở 
KCB tuyến huyện. Bệnh viện (BV) chuyên khoa 
tư nhân tương đương hạng III, tương đương 
hạng IV hoặc chưa xếp hạng tương đương là cơ 
sở KCB tuyến huyện. BV chuyên khoa tư nhân 
tương đương hạng I, tương đương hạng II là 
cơ sở KCB tuyến tỉnh. BV chuyên khoa và Trung 
tâm chuyên khoa cấp tỉnh (không có phòng 
khám đa khoa) là cơ sở KCB tuyến tỉnh...

Nội dung chính của bản nội quy  
quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày 15/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành 
Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm 

theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Theo đó, 
Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư 
(NCC) có các nội dung chủ yếu sau đây: Quy 
định áp dụng đối với chủ sở hữu, người sử 
dụng, người tạm trú và khách ra vào NCC; Các 
hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà 
chung cư và việc xử lý các hành vi vi phạm nội 
quy quản lý, sử dụng NCC; Quy định về việc 
sử dụng phần sở hữu chung của NCC... Thông 
tư này có hiệu lực từ 02/4/2016.

Chính thức áp dụng mua sắm tài sản 
nhà nước tập trung từ 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết 
định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua 
sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập 
trung. Theo đó, áp dụng mua sắm tập trung 
từ năm 2016 và áp dụng cách thức thực hiện 
mua sắm tập trung như sau: Việc mua sắm tập 
trung được thực hiện theo cách thức ký thỏa 
thuận khung. Chỉ được mua sắm tập trung 
theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp trong 02 
trường hợp sau: Mua tài sản thuộc các chương 
trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn viện trợ, 
tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà 
nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng theo cách thức 
ký hợp đồng trực tiếp; Mua vắc xin phục vụ 
công tác tiêm chủng. Quyết định này có hiệu 
lực từ 10/4/2016.

Trường hợp cần bảo vệ trẻ em được  
cho làm con nuôi nước ngoài

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-
BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình 
hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho 
làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em 
trong trường hợp cần thiết. Theo đó, trẻ em 
Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài 
được bảo vệ khi trẻ bị xâm hại, hành hạ, ngược 
đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và 
những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. Bộ 
Tư pháp và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài phải tiếp nhận thông tin, phản ánh và 
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thông báo cho nhau về việc trẻ cần được bảo 
vệ trong trường hợp cần thiết nêu trên... Thông 
tư này có hiệu lực từ 06/4/2016.

Điều chỉnh chính sách tín dụng đối với 
đóng mới, nâng cấp tàu

Ngày 20/01/2016, Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 13/2016/TT-BTC sửa đổi Thông 
tư số 114/2014/TT-BTC về hướng dẫn cấp bù 
lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo 
NĐ số 67/2014/NĐ-CP. Theo đó, đối với năm 
đầu tiên, tính từ ngày giải ngân khoản vay 
đầu tiên, chủ tàu được miễn lãi và chưa phải 
trả nợ gốc theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 
của NĐ số 89/2015/NĐ-CP: Mức lãi suất cấp bù 
là 7%/năm. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNNVN) điều chỉnh giảm lãi suất 
cho vay thấp hơn 7%/năm thì mức lãi suất cấp 
bù là lãi suất cho vay do NHNNVN công bố. 
Từ năm thứ 2 trở đi của hợp đồng tín dụng, 
mức lãi suất cấp bù là chênh lệch giữa lãi suất 
NHTM cho vay và lãi suất chủ tàu phải trả theo 
quy định NĐ số 89... Thông tư này có hiệu lực 
từ 04/3/2016. 

Hướng dẫn mới về hóa đơn điện tử

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành 
Công văn số 2402/BTC-TCT hướng dẫn về chữ 
ký của người mua trên hóa đơn điện tử. Theo 
đó, những trường hợp hóa đơn điện tử không 
nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người 
mua gồm: Người mua không phải là đơn vị kế 
toán. Người mua là đơn vị kế toán thì phải có 
các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người 
mua như: Hợp đồng kinh tế; Phiếu xuất kho; 
Biên bản giao nhận hàng hóa; Biên nhận thanh 
toán; Phiếu thu... 

Các biện pháp kiểm sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo

Ngày 02/02/2016, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao ban hành Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-
V12 về Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Theo đó, 
các biện pháp được áp dụng khi kiểm sát việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động 
tư pháp bao gồm: Yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyền ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình, cấp 
dưới và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát... 
Quyết định này có hiệu lực từ 17/02/2016.

Hướng dẫn mới về thời gian thăng 
quân hàm trong Quân đội

Từ ngày 12/03/2016, Thông tư số 07/2016/
TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định phong, 
thăng, giáng cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, 
binh sĩ QĐND VN sẽ có hiệu lực áp dụng. Theo 
đó, thời hạn xét thăng cấp bậc quân hàm đối 
với hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên trong các 
nhà trường được quy định như sau: Học viên 
đang học tại các nhà trường: Thăng cấp bậc 
Binh nhất: Đã giữ cấp bậc Binh nhì đủ 6 tháng; 
Thăng cấp bậc Hạ sĩ: Đã giữ cấp bậc Binh nhất 
đủ 6 tháng; Thăng cấp bậc Trung sĩ: Đã giữ cấp 
bậc Hạ sĩ đủ 12 tháng; Thăng cấp bậc Thượng 
sĩ: Đã giữ cấp bậc Trung sĩ đủ 12 tháng...

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi làm 
việc cho Liên hợp quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết 
định số 07/2016/QĐ-TTg về miễn thuế thu 
nhập cá nhân đối với cá nhân là người VN làm 
việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế 
thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. 
Theo đó, cá nhân được miễn thuế thu nhập 
cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau: Có 
quốc tịch VN; Là nhân viên của cơ quan đại 
diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên 
hợp quốc tại VN do đại diện có thẩm quyền 
của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác 
nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế... Quyết 
định này có hiệu lực từ 01/5/2016.
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Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với 
chuyên gia nước ngoài

Từ ngày 01/5/2016, việc miễn thuế thu 
nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài 
thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi 
chính phủ nước ngoài tại VN được thực hiện 
theo QĐ số 06/2016/QĐ-TTg. Theo đó, Chuyên 
gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá 
nhân phải đảm bảo các điều kiện sau: Có quốc 
tịch nước ngoài; Có hợp đồng ký giữa chuyên 
gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc 
với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài của VN trực tiếp thực hiện các hoạt động 
của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài. Các khoản thu nhập được miễn 
thuế tại QĐ số 06/2016/QĐ-TTg này là thu 
nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của 
chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài.

Hướng dẫn điều trị methadone trong 
các cơ sở cai nghiện ma túy

Từ ngày 18/02/2016, Quyết định số 493/
QĐ-BYT Hướng dẫn điều trị methadone trong 
cơ sở cai nghiện ma túy bắt đầu có hiệu lực. 
Theo đó, việc điều trị bằng thuốc methadone 
tại các cơ sở cai nghiện ma túy được thực hiện 
theo nguyên tắc sau: Việc điều trị phải đúng 
chỉ định, quy trình, liều lượng để đảm bảo 
an toàn và hiệu quả tối đa cho học viên; Phải 
tư vấn giáo dục cho học viên về điều trị thay 
thế nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone 
trước, trong và sau điều trị; Giám sát học viên 
uống Methadone hàng ngày...

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản

Từ ngày 01/5/2016, Nghị định số 12/2016/
NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường 
đối với khai thác khoáng sản bắt đầu có hiệu 
lực. Theo đó, mức phí đối với khai thác khoáng 
sản như sau: Mức phí bảo vệ môi trường đối 

với dầu thô: 100.000 đồng/tấn; đối với khí 
thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3. Riêng khí 
thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác 
dâu thô (khí đồng hành): 35 đồng/m3; Khung 
mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản khác theo Biểu khung phí ban 
hành kèm theo NĐ này; Mức phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản tận thu 
bằng 60% mức phí đối với loại khoáng sản 
tương ứng quy định tại Biểu khung phí ban 
hành kèm theo NĐ này... 

Tăng mức vốn cho vay đối với thương 
nhân tại vùng khó khăn

Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg điều 
chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt 
động thương mại tại vùng khó khăn. Theo đó, 
mức vốn cho vay tối đa đối với thương nhân là 
cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán 
và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan 
thuế tăng từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng. 
Mức đảm bảo tiền vay cũng được điều chỉnh, 
cụ thể như sau: Thương nhân vay vốn đến 50 
triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền 
vay. Thương nhân vay vốn trên 50 triệu đồng 
phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định 
của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng 
dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Quyết 
định này có hiệu lực từ ngày 15/3/2016.

Thông tin về vi phạm pháp luật của 
người quản lý doanh nghiệp

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-
BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về 
doanh nghiệp (DN) giữa Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký DN và Hệ thống thông tin 
thuế sẽ có hiệu lực từ 15/4/2016. Theo đó, các 
trường hợp vi phạm pháp luật của người thành 
lập, quản lý DN được cảnh báo trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng ký DN bao gồm: 
Người thành lập, người quản lý DN có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật hình sự, đã bị cơ quan Thuế 
chuyển cơ quan điều tra; DN có người thành 
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lập, người quản lý DN mà trước đó là người 
thành lập, người quản lý của DN đã bị cơ quan 
thuế thông báo không còn kinh doanh ở địa 
chỉ đã đăng ký...

Điều kiện cấp Chứng chỉ định giá đất

Từ ngày 01/3/2016, Thông tư số 61/2015/
TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định 
giá đất có hiệu lực thi hành. Theo đó: Cá nhân 
được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ 
các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự; 
Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, 
khách quan; Có trình độ chuyên môn theo quy 
định và có thời gian công tác theo quy định 
NĐ số 44; Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành 
khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương 
trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ TN&MT 
ban hành...

Hướng dẫn mới về đóng BHXH  
và chế độ tai nạn lao động

Ngà y 17/02/2016, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam ban hành Công văn 489/BHXH-BT hướng 
dẫn thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 
(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và giải 
quyết chế độ BHXH. Theo đó: Việc đóng BHXH, 
BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016 theo chế  độ 
tiền lương do người sử dụng lao động quyết 
định được hướng dẫn như sau: Thấp nhất 
bằ ng mức lương tối thiể u vùng (quy định tại 
NĐ 122/2015/NĐ-CP) đối với tiền lương tháng 
đó ng BHXH, BHYT, BHTN; Cao nhất bằng 20 
lầ n mức lương cơ sở  đối với đóng BHXH, BHYT 
và  cao nhấ t bằng 20 lầ n mức lương tối thiểu 
vù ng đố i vớ i đóng BHTN. Chế độ tai nạn lao 
độ ng, bệnh nghề nghiệp...

Quy định về kiểm tra tần số  
vô tuyến điện

Ngày 01/02/2016, Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành Thông tư số 02/2016/TT-
BTTTT quy định về kiểm tra tần số vô tuyến 
điện (TSVTĐ). Theo đó, nội dung kiểm tra bao 

gồm: Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan về TSVTĐ 
và thiết bị vô tuyến điện (TBVTĐ): Giấy phép 
sử dụng TSVTĐ; Hợp đồng, văn bản thông báo 
cho thuê, cho mượn TBVTĐ; bản sao có chứng 
thực theo quy định chứng chỉ vô tuyến điện 
viên của bên thuê, bên mượn TBVTĐ... Thông 
tư này có hiệu lực từ 25/3/2016.

Quy định mới  
về kinh doanh dược liệu

Ngày 21/01/2016, Bộ Y tế ban hành Thông 
tư số 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động 
kinh doanh dược liệu. Theo đó, hồ sơ cấp Giấy 
phép nhập khẩu dược liệu gồm: Đơn hàng 
nhập khẩu (Đối với trường hợp nhập khẩu ủy 
thác, trên đơn hàng nhập khẩu phải thể hiện 
tên cơ sở nhập khẩu ủy thác; Bản tiêu chuẩn 
chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm dược 
liệu của nhà sản xuất hoặc bản photo chuyên 
luận tiêu chuẩn chất lượng của dược điển; Đối 
với dược liệu có thành phần hoạt chất gây 
nghiện, hướng tâm thần, tiền chất làm thuốc 
phải gửi kèm theo Báo cáo tồn kho... Thông 
tư này có hiệu lực từ 06/3/2016.

Hướng dẫn mới về giá dịch vụ  
khám bệnh, chữa bệnh BHyT

Ngày 16/02/2016, Bộ Y tế vừa ban hành 
Công văn 824/BYT-KH-TC hướng dẫn thực hiện 
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC về 
quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng 
hạng trên toàn quốc. Theo đó, hướng dẫn việc 
xác định và tính chi phí khám bệnh để thanh 
toán chi phí khám bệnh với người bệnh và cơ 
quan BHYT trong một số trường hợp cụ thể 
áp dụng như sau: Trường hợp trong cùng một 
ngày, tại cùng một cơ sở y tế, người bệnh có 
thẻ BHYT sau khi khám một chuyên khoa cần 
phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ 
lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 
1 lần khám bệnh nhưng mức thanh toán tối đa 
chi phí khám bệnh một ngày không quá 2 lần 
mức giá của 1 lần khám bệnh... 
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Tăng cường giải pháp giảm  
quá tải bệnh viện

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ 
thị số 08/CT-TTg về tăng cường các giải pháp 
giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới 
bệnh viện vệ tinh. Theo đó, yêu cầu Bộ Y tế, 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh tiếp 
tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ 
nhóm giải pháp giảm quá tải bệnh viện, đặc 
biệt là khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi 
để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng 
mới bệnh viện ngoài công lập, hợp tác với các 
bệnh viện nhà nước; Thực hiện chế độ cơ sở y 
tế tuyến trên định kỳ cử chuyên gia, bác sĩ đến 
khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến dưới, nhất là 
ở các vùng khó khăn; chế độ luân phiên có thời 
hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh...

Quy định mới về hoàn thuế  
giá trị gia tăng

Ngày 14/3/2016, Bộ Tài chính ban hành 
Công văn 3357/BTC-TCT về quản lý chi hoàn 
thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của 
pháp luật. Theo đó, trong quá trình giải quyết 
hồ sơ, cơ quan thuế chuyển hình thức phân 
loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm 
tra sau sang kiểm tra trước hoàn thuế sau 
nếu phát hiện người nộp thuế: Có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật thuế, pháp luật hải quan; 
Hoặc không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn 
thuế; Hoặc có giải trình, bổ sung nhưng không 
chứng minh được số thuế đã khai là đúng. Việc 
phê duyệt thay đổi áp dụng hình thức phân 
loại phải được cập nhật vào hệ thống thông 
tin nghiệp vụ và phải được thông báo cho 
doanh nghiệp.

Tiền công tác phí, điện thoại được trừ 
khi tính thuế TNCN

Ngày 21/3/2016, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn 1166/TCT-TNCN hướng dẫn thuế 
thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền công 
tác phí, tiền điện thoại. Theo đó: Khoản thanh 
toán tiền công tác phí (tiền vé máy bay, tiền 
lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của cá nhân đi 

công tác) được tính vào chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN) là khoản thu nhập được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Khoản chi 
tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN là thu nhập được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNCN nếu được ghi cụ thể điều 
kiện được hưởng và mức hưởng tại một trong 
các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước 
lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công 
ty, Tổng công ty, Tập đoàn...

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua lập thành 
tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày 
truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 
19/7/2016)... Phong trào thi đua năm 2016 được 
tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu 
năm, trong đó mở 2 đợt thi đua cao điểm: đợt 1 
từ đầu năm đến 30/6/2016, đợt 2 từ 01/7/2016 
đến kết thúc năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư 
pháp Trần Tiến Dũng đã ghi nhận, đánh giá 
cao sự đổi mới toàn diện từ nội dung, hình 
thức, phương thức tổ chức triển khai, chỉ đạo 
thực hiện phong trào thi đua và công tác khen 
thưởng của giao ước thi đua năm 2016 khối cơ 
quan tư pháp và thi hành án dân sự khu vực.
Đồng chí đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển 
khai, phổ biến các nội dung giao ước thi đua 
đến toàn thể cán bộ, công viên chức trong đơn 
vị; tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, thiết 
thực, thực sự lan tỏa đến từng cán bộ, viên chức, 
người lao động của ngành. Cán bộ các cơ quan 
tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học 
tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, 
phát huy mọi nguồn lực, sáng tạo vượt mọi khó 
khăn và tập trung thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tại Hội nghị, đại 
diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục thi hành án 
dân sự các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung - 
Tây Nguyên đã ký giao ước thi đua năm 2016./.

Ký kết... (Tiếp theo trang 9)



27Tö phaùp Kon Tum



28 Tö phaùp Kon Tum


