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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

nuông chiều, đến khi con phạm tội mới 
giật mình ân hận. Như mẹ của bị cáo Q 
chia sẻ: “Chồng mất sớm, cuộc sống khó 
khăn nên tôi khăn gói đi làm ăn xa. Nó lúc 
thì ở với tôi, lúc lại đòi về quê để đi biển. Ở 
nhà ai nói gì nó cũng dạ, cũng nghe lời, chứ 
đâu có ngờ theo bạn bè đi cướp”.

Chính sự... “không ngờ” này mà hôm 
nay các em phải đứng trước vành móng 
ngựa khi đang tuổi vị thành niên để nghe 
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh 
tuyên phạt các mức án: Q 5 năm tù giam, 
H 4 năm tù giam và S 3 năm tù giam. Bản 
án các em nhận lấy cũng chính là bản án 
lương tâm dành cho các bậc làm cha mẹ. 

Vậy mới thấy, ai sinh con ra cũng mong 
muốn con sẽ nên người, thành người có ích 
cho xã hội. Nhưng cũng không ai lường 
trước được điều gì khi con cái lỡ làm điều 
sai quấy. Mà bi kịch gia đình thì sẽ dẫn đến 
bi kịch cho xã hội. Vì vậy, gia đình có vai 
trò quan trọng đối với việc giáo dục, hình 
thành nhân cách cho con cái. Nếu mỗi gia 
đình đều xây dựng một nền tảng tốt cho 
con cái thì sẽ hạn chế được những bi kịch 
ấy. Cái ôm vội, những giọt nước mắt ân 
hận của mẹ con bị cáo Q trước khi xe chở 
phạm nhân rời đi, như động viên họ hãy cố 
gắng cải tạo để làm lại cuộc đời.

KIỀU ANH

Theo cáo trạng, để có tiền chơi 
game và tiêu dùng cá nhân, Q rủ 
H và S mang theo dao bấm và 
dao inox tự chế rồi điều khiển 

mô tô chở nhau dạo trên các tuyến đường 
thuộc địa bàn các thôn Công Lương, xã 
Hoài Mỹ; An Lộc 2, phường Hoài Thanh; 
Nhuận An, phường Hoài Hương (thị xã 
Hoài Nhơn) để cướp tài sản. Trong vòng 1 
tháng (tháng 3/2020), cả 3 bị cáo cùng thực 
hiện 3 vụ cướp với tổng tài sản cướp được 
trên 7,8 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, Q là 
người chủ mưu thực hiện cả 3 vụ cướp; H 
tham gia 2 vụ, S tham gia 1 vụ với vai trò 
giúp sức.

Dự tòa với vai trò là người đại diện, cha 
mẹ các bị cáo đều thừa nhận vì hoàn cảnh 
khó khăn, phải đi làm ăn xa, nên thiếu sự 
nắm bắt, theo sát con. “Học tới lớp 6 thì nó 
đòi nghỉ học rồi đi làm thợ inox, tiền nó 
làm nó tự tiêu tôi cũng không biết tới. Thật 
tâm, con nó chơi với ai, đi đâu... tôi hoàn 
toàn không biết”, mẹ của bị cáo H thú nhận 
với Hội đồng xét xử khi nói về trách nhiệm 
của gia đình trong việc giáo dục con trẻ.

Theo vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền 
công tố tại tòa, hành vi phạm pháp của các 
bị cáo, trước hết trách nhiệm thuộc về các 
bậc làm cha làm mẹ vì quản lý lỏng lẻo, 

Cha mẹ buông lỏng
 CON TRẺ PHẠM TỘI

Đó là nhận xét của những người dự phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo  
Đỗ Minh Q, Nguyễn Văn H (cùng sinh năm 2001) và Đặng Thái S (sinh năm 2000) 
cùng ở thị xã Hoài Nhơn về hành vi cướp tài sản, do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức 
ngày 17/10 vừa qua tại TP. Quy Nhơn.
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Phong cách làm việc 
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

  Trần Minh Hồng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là 
danh nhân văn hoá thế giới. Người đã từng 
làm nhiều việc để sống và hoạt động cách 

mạng, đảm nhận những trọng trách, công việc 
khác nhau của cách mạng Việt Nam và cách 
mạng thế giới. Điều mà Người quan tâm là lối làm 
việc của người cách mạng, của chiến sỹ cộng sản 
suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng 
con người.

Do vậy, trong phong cách làm việc, Người lưu 
tâm trước hết đến phong cách công tác của cán 
bộ, đảng viên với những nội dung phong phú:

Một là, phong cách làm việc quần chúng. 
Phong cách này của Người được thể hiện bằng 
những hành động cụ thể là: Sâu sát quần chúng, 
chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần 
chúng, quan tâm đến mọi mặt đời sống của 
quần chúng. Tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý 
lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị 
chính đáng của dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê 
bình của dân và kịp thời sửa chữa những khuyết 
điểm, thiếu sót. Giáo dục, lãnh đạo quần chúng, 
đồng thời, không ngừng học hỏi quần chúng, tôn 
trọng quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần 
cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy 
tớ trung thành của Nhân dân. Tự mình phải mẫu 
mực để xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Phong cách trên đã làm cho Người và Nhân 
dân hòa nhập, đồng cảm sâu sắc. Nhân dân có 
thể nói hết suy nghĩ, trăn trở của mình với Người, 
còn Người có thể nghe được, hiểu được những gì 
mà cuộc sống đang đòi hỏi, mong chờ.

Hai là, phong cách làm việc tập thể, dân chủ. 
Phong cách làm việc tập thể, dân chủ của Người 
là trân trọng ý kiến của mọi người không phân biệt 
chức vụ, cấp bậc. Người đã chuyển nhiều bài viết 
của mình cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đọc 
và góp ý kiến trước khi công bố. Người trao đổi với 
các đồng chí phục vụ những bài báo ngắn để sửa 
chữa những chỗ viết còn khó hiểu trước khi đăng.

Học tập phong cách này của Bác đòi hỏi cán 
bộ, đảng viên mà trước hết là những người lãnh 
đạo phải có tác phong tập thể, dân chủ thực sự.

Ba là, phong cách làm việc khoa học. Phong 
cách làm việc khoa học của Người thể hiện rõ 

với phương pháp làm việc khoa học, từ việc 
lớn đến việc nhỏ, từ việc nhất thời đến việc lâu 
dài…, Người luôn làm việc có chương trình, có kế 
hoạch, có tổ chức, tính toán cẩn thận đến mọi 
tình huống có thể xảy ra. Người dạy thanh niên: 
Khi lên kế hoạch làm việc gì cũng phải sát thực 
tế, phải vừa sức mình, “việc gì cũng cần phải 
thiết thực; nói được, làm được. Việc gì cũng phải 
từ chỗ nhỏ dần đến chỗ to, từ dễ dần dần đến 
khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ 
mà thực hành được hẳn hoi, hơn là trăm chương 
trình to tát mà không làm được”. Chúng ta cần 
học phương pháp do Người chủ trương: Vừa học 
vừa làm, làm để học, học để làm, học sách vở đi 
đôi với học thực tế, học kinh nghiệm, nhất là học 
quần chúng. Người nhiều lần nhắc nhở: “Học ở 
trường, học ở sách vở, học lẫn nhau, học Nhân 
dân, không học Nhân dân là một thiếu sót lớn”. 
Đặc biệt hơn, Người coi trọng vấn đề tổng kết 
thực tiễn để rút kinh nghiệm từng việc, từ đó, 
Người bổ sung kịp thời những chủ trương chưa 
đúng, chưa đủ và quan trọng hơn là rút ra những 
kết luận để bổ sung cho lý luận.

Học tập phong cách trên của Người, cán 
bộ, đảng viên cần phải xây dựng cho mình 
“cách làm việc khoa học” trong công tác và 
trong lãnh đạo.

Như vậy, ở Chủ tịch Hồ Chí Minh phong cách 
làm việc quần chúng, tập thể, dân chủ, khoa học 
gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành một phong 
cách làm việc rất hiện đại mà gần gũi. Phong 
cách làm việc của Người không chỉ cần thiết cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá khứ mà 
cũng rất cần thiết trong điều kiện hội nhập quốc 
tế, thực hiện cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa hiện nay.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, toàn thể đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp 
cần học tập về phong cách làm việc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và vận dụng trong công tác tại cơ 
quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
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  C.T

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh:

NHIỀU CÁCH LÀM HAY, HIỆU QUẢ

Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh  
được các Nhà trường trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức có hiệu quả

Thực hiện Đề án “Tăng 
cường công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) nhằm nâng cao ý 
thức pháp luật cho thanh thiếu 
niên (TTN)” giai đoạn 2017 - 
2020 trên địa bàn tỉnh, các cấp 
ủy Đảng, chính quyền đã quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện công tác PBGDPL 
cho TTN rộng khắp với nhiều 
hoạt động, mang lại hiệu quả 
tích cực. 

Các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong tỉnh đã thường 
xuyên phối hợp tổ chức nhiều 
hoạt động thiết thực để PBGDPL 
cho TTN, nhất là các nhóm TTN 
là học sinh, sinh viên, người lao 
động, người dân tộc thiểu số 
và TTN vi phạm pháp luật. Nội 
dung PBGDPL tập trung vào 
các lĩnh vực pháp luật gần gũi và 
liên quan trực tiếp đến đời sống 
của TTN. Hình thức PBGDPL 
cho TTN cũng đa dạng và 
thường xuyên được đổi mới linh 
hoạt, phù hợp với tình hình thực 
tiễn. Qua đó, đã tạo điều kiện 
thuận lợi để TTN được tiếp cận, 
học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật.

Ở cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã 
tổ chức 03 hội nghị tập huấn 
kiến thức pháp luật; kỹ năng 
PBGDPL cho hơn 600 đoàn 
viên thanh niên (ĐVTN) và hội 
viên các Hội: Phụ nữ, Cựu chiến 
binh, Nông dân, luật gia tham gia 
các nhóm nòng cốt ở cơ sở; 01 
hội nghị phổ biến kiến thức pháp 
luật cho 150 ĐVTN lao động tại 
các doanh nghiệp; 08 đợt Ngày 
hội “Công dân với pháp luật” có 
hơn 1.630 ĐVTN và Nhân dân 
tham dự; 09 Hội nghị tập huấn 
kiến thức pháp luật và kỹ năng 
hòa giải ở cơ sở cho 1.469 hòa 
giải viên; gần 500 cuộc trợ giúp 
pháp lý có lồng ghép tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật và 
tư vấn pháp luật cho 25.436 
lượt ĐVTN và Nhân dân. Sở 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội tổ chức 04 hội nghị tuyên 
truyền và đối thoại về thực hiện 
pháp luật lao động trong doanh 
nghiệp có 1.660 người tham dự; 
tổ chức chiến dịch truyền thông 
tại 211 điểm trường học và cộng 
đồng về Luật Trẻ em, quyền và 
bổn phận của trẻ em, các kỹ 
năng phòng chống bạo lực, xâm 
hại trẻ em, phòng, chống tai nạn 
thương tích cho trẻ em, trẻ em bị 
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, phòng 
ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 
em. Ban Dân tộc tổ chức 07 
buổi tuyên truyền, PBGDPL cho 
đồng bào dân tộc thiểu số có 
711 người tham dự; 08 đợt tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, thay 
đổi hành vi trong hôn nhân và tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết có 712 
người tham dự; 02 cuộc thi nâng 
cao nhận thức về bình đẳng giới, 
phòng, chống bạo lực gia đình 
và phòng, chống xâm hại phụ 
nữ và trẻ em. Bảo hiểm xã hội 
tỉnh phối hợp với Đoàn Khối các 
cơ quan tỉnh tổ chức Cuộc thi 
“Tìm hiểu chính sách pháp luật 
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế” có hơn 200 đoàn viên, thanh 
niên tham gia; tổ chức cuộc thi 
“Rung chuông vàng tìm hiểu 
chính sách, pháp luật bảo hiểm 
y tế” có 150 đoàn viên tham gia. 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
tổ chức 1.179 buổi tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức pháp luật 
cho 197.340 ĐVTN, học sinh; 
tổ chức 70 phiên tòa giả định, 
89 hội thi tìm hiểu pháp luật; 
phối hợp tổ chức gần 100 buổi 
tuyên truyền pháp luật, 350 hội 
thi, hội diễn về chủ đề an toàn 
giao thông thu hút hơn 40.000 
ĐVTN, học sinh, sinh viên tham 
gia; xây dựng 87 mô hình “Cổng 
trường an toàn giao thông” với 
hơn 3.175 ĐVTN tham gia; tổ 
chức “Ngày hội thanh niên với 
văn hóa giao thông” và phát 
động cuộc thi “Thanh niên với 
văn hóa giao thông” thu hút hơn 
2.000 ĐVTN tham dự; tổ chức 
Ngày hội “Học sinh với văn hóa 
giao thông” thu hút hơn 2.000 
ĐVTN tham gia; phối hợp tổ 
chức 15 buổi tuyên truyền về 
biển đảo cho hơn 3.000 ĐVTN 
trong các trường đại học, cao 
đẳng, THPT; tổ chức 02 hội thi, 
08 diễn đàn tuyên truyền phòng, 
chống HIV/AIDS, ma túy, phòng 
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tránh các bệnh lây nhiễm qua 
đường tình dục và sức khỏe 
sinh sản vị thành niên cho 300 
cán bộ đoàn, hội; chỉ đạo các 
cấp bộ đoàn tổ chức triển khai 
cho ĐVTN tham gia đăng ký 
thực hiện phong trào “3 không” 
(không thử, không giữ, không 
sử dụng ma túy); 100% các cơ 
sở đăng ký xây dựng khu dân 
cư không có TTN vi phạm pháp 
luật; tổ chức 33 lớp học “Rèn 
luyện kỹ năng sống”, 79 buổi 
tuyên truyền kiến thức chăm sóc 
sức khỏe vị thành niên, diễn đàn 
truyền thông “Phòng chống đuối 
nước, xâm hại tình dục và bạo 
lực học đường” tại các liên đội 
Tiểu học và THCS, thu hút gần 
5.269 em học sinh tham gia.

Ở cấp huyện, hoạt động 
PBGDPL cho TTN được các địa 
phương chú trọng thực hiện với 
nhiều hình thức phù hợp với các 
nhóm đối tượng TTN. Đơn cử 
như: Huyện Vĩnh Thạnh tổ chức 
02 chương trình “Ngày hội thanh 
niên với văn hóa giao thông”, 03 
hội thi “Học sinh với an toàn giao 
thông”, 01 hội thi tuyên truyền về 
phòng, chống ma túy trong TTN 
có 3.589 lượt học sinh tham gia; 
tổ chức diễn đàn tuyên truyền 
pháp luật với chủ đề “Hãy suy 
nghĩ trước khi bắt đầu” có 705 
cán bộ, giáo viên và học sinh 
tham gia. Huyện Tuy Phước mở 
67 lớp giáo dục pháp luật cho 
1.159 TTN vi phạm pháp luật 
và TTN lầm lỡ tại cộng đồng; 19 
cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp 
luật về an toàn giao thông, bạo 
hành trẻ em, bình đẳng giới cho 
62.487 lượt học sinh tham gia. 
Thị xã An Nhơn tổ chức 11 
hội nghị phổ biến pháp luật về: 
An ninh mạng, trẻ em, an toàn 
giao thông, tội phạm ma túy cho 
5.648 lượt cán bộ, giáo viên và 
học sinh các Trường THPT và 
THCS; tổ chức 03 phiên tòa giả 
định tuyên truyền pháp luật về 
nghĩa vụ quân sự và diễn đàn 
về phòng, chống ma túy thu hút 
hơn 1.400 lượt ĐVTN tham dự. 
TP. Quy Nhơn tổ chức 95 hội 
nghị PBGDPL cho TTN, thu hút 

hơn 6.500 lượt TTN tham dự; 97 
đợt tuyên truyền, PBGDPL cho 
TTN, thu hút hơn 39.300 lượt 
TTN tham dự; 180 buổi giáo dục 
pháp luật cho các đối tượng đặc 
thù; 15 cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật thu hút hơn 3.700 lượt TTN 
tham gia.

Theo đánh giá của UBND 
tỉnh, trong giai đoạn 2017 - 2020, 
công tác PBGDPL cho TTN trên 
địa bàn tỉnh được cơ quan, đơn 
vị, địa phương thực hiện có trọng 
tâm, trọng điểm; nhiều hình thức 
PBGDPL mới, phù hợp với tâm 
sinh lý, lứa tuổi TTN được triển 
khai. Nhiều mô hình, cách làm 
hay để PBGDPL cho TTN được 
xây dựng và nhân rộng như: Mô 
hình “Mỗi tuần học 01 điều luật”, 
“Chi đoàn không khói thuốc lá”, 
“Chi đoàn không có ĐVTN vi 
phạm pháp luật, kỷ luật”, “Chi 
đoàn có môi trường văn hóa tốt” 
(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); mô 
hình “Phiên tòa giả định”, Ngày 
hội “Thanh niên với văn hóa giao 
thông”, “Chibi cùng thực hiện an 
toàn giao thông”, “Thanh niên 
tình nguyện vì an sinh xã hội 
và bảo vệ môi trường”, “Cổng 
trường an toàn giao thông”; các 
Câu lạc bộ: “Tuổi trẻ phòng, 
chống tội phạm”, “Thanh niên 
với pháp luật, “Tuổi trẻ với pháp 
luật”, “Thắp sáng niềm tin” (Tỉnh 
đoàn và các huyện, thị xã, thành 

phố); mô hình “Sân khấu hóa 
chào cờ đầu tuần” tại các trường 
THCS, THPT (TP. Quy Nhơn); 
mô hình “Chuyến xe buýt kỳ 
thú”, Giao lưu trực tuyến (Bảo 
hiểm xã hội tỉnh); mô hình “Giáo 
dục, phòng ngừa, làm giảm TTN 
vi phạm pháp luật ở địa bàn dân 
cư”, “Tuyên truyền pháp luật cho 
đồng bào dân tộc thiểu số”, Hòm 
thư “Tố giác tội phạm” (huyện 
Tây Sơn); mô hình “Đăng ký 
giúp đỡ thanh niên chậm tiến” 
(huyện Vĩnh Thạnh),... Qua đó, 
đã góp phần nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật 
trong TTN; phát huy tinh thần tự 
giác học tập, tìm hiểu pháp luật 
và giảm thiểu hành vi vi phạm 
pháp luật trong TTN. 

Mong rằng, thời gian đến, 
các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong tỉnh tiếp tục quan tâm, vận 
dụng sáng tạo, linh hoạt để có 
nhiều hơn nữa những hoạt động 
PBGDPL phù hợp cho TTN, tạo 
môi trường học tập, tìm hiểu 
pháp luật lành mạnh, bổ ích thu 
hút đông đảo TTN tham gia. Từ 
đó, TTN có ý thức hơn về vị trí, 
vai trò của mình trong tìm hiểu 
pháp luật và làm “cầu nối” để lan 
tỏa pháp luật trong cộng đồng 
xã hội, góp phần xây dựng gia 
đình, quê hương, đất nước ngày 
càng văn minh, giàu đẹp. C.T

“Tòa tuyên án” giả định là một trong những mô hình PBGDPL 
 thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia
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(Xem tiếp trang 7) 

Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Trung tâm TGPL  
nhà nước tỉnh tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Vĩnh Thuận (Ảnh: M.C)

 Ngọc Ánh

Những năm qua, các ban, 
ngành, đoàn thể và địa 
phương trên địa bàn 

huyện Vĩnh Thạnh đã tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) với nhiều nội dung, 
hình thức đa dạng, phong phú, 
tạo sự chuyển biến rõ nét trong 
nhận thức và ý thức chấp hành 
pháp luật của người dân, góp 
phần làm giảm các hành vi vi 
phạm pháp luật, giữ vững an 
ninh trật tự trên địa bàn, nhất là 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Xã Vĩnh Thuận là một trong 
những xã đồng bào DTTS trên 
địa bàn huyện làm tốt công 
tác tuyên truyền, PBGDPL 
cho người dân. Ông Đinh Văn 
Sao, Chủ tịch UBND xã Vĩnh 
Thuận cho biết: Hàng năm, xã 
đều xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền, PBGDPL tới các thôn, 
làng, trong đó, tập trung về các 
lĩnh vực liên quan thiết thực đến 
đời sống của bà con đồng bào. 
Năm 2020, xã đã tổ chức 5 đợt 
tuyên truyền, PBGDPL cho 640 
lượt người tham gia; đồng thời, 
tổ chức 17 buổi tuyên truyền 
qua Đài Truyền thanh xã, trong 
đó, chú trọng tuyên truyền 
người dân thực hiện nghiêm 
túc công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Ngoài việc phát huy vai trò tủ 
sách pháp luật của xã, xã Vĩnh 
Thuận còn linh hoạt lồng ghép, 
nêu gương, phát huy vai trò của 
những già làng, người có uy tín 
trong cộng đồng để tham gia 
tuyên truyền những chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước cho bà con trong 
làng, nhất là tham gia công tác 
hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, trên 
địa bàn xã có 8/8 làng đều thành 
lập tổ hòa giải ở cơ sở với 56 
hòa giải viên là những người am 
hiểu kiến thức pháp luật, tâm 
huyết, nhiệt tình trong công tác 
hòa giải, đã hòa giải thành được 
rất nhiều vụ việc, không có tình 
trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt 
cấp, đông người. Năm 2020 
các tổ hòa giải trên địa bàn xã 
đã tiếp nhận và tiến hành hòa 
giải thành 10/10 vụ việc xích 
mích trong nội bộ nhân dân, 
góp phần ngăn chặn kịp thời 
các mâu thuẫn phát sinh từ cơ 
sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó 
trong khu dân cư, bảo đảm an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ở địa phương... Anh Nguyễn 
Văn Việt, công chức Tư pháp - 
Hộ tịch xã Vĩnh Thuận cho biết: 
Định kỳ hàng tháng, hàng quý 
chúng tôi trực tiếp xuống từng 

làng đồng bào để tuyên truyền 
những quy định pháp luật có 
liên quan trực tiếp tới đời sống 
người dân, để người dân nắm 
bắt kịp thời, tránh vi phạm. Nhờ 
làm tốt công tác tuyên truyền, 
PBGDPL nên nhận thức và ý 
thức tôn trọng, chấp hành pháp 
luật của người dân trong xã 
được nâng lên, thể hiện trong 
việc chấp hành tốt Luật Giao 
thông đường bộ, Luật Bảo vệ và 
phát triển rừng, Luật Hôn nhân 
và gia đình… Ông Đinh Thoác, 
ở Làng 4, xã Vĩnh Thuận cho 
biết: “Nhờ được tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, bản thân tôi 
cũng như nhiều người dân trong 
làng đã hiểu biết nhiều kiến thức 
pháp luật mà Đảng, Nhà nước 
đưa ra. Gia đình tôi nghiêm túc 
làm theo và chấp hành tốt nên 
không ai vi phạm pháp luật”.

Huyện Vĩnh Thạnh:
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN,

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
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Phòng Tư pháp huyện Tây Sơn tuyên truyền phòng,  
chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Vĩnh An

 Văn Phong

Huyện Tây Sơn:
Thực hiện tốt chính sách dân số vùng  
dân tộc thiểu số

Ngày 27/4/2015, Chính 
phủ ban hành Nghị 
định số 39/2015/NĐ-

CP quy định chính sách 
hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ 
nghèo là người dân tộc thiểu 
số (DTTS) khi sinh con đúng 
chính sách dân số. Theo 
đó, phụ nữ thuộc hộ nghèo 
là người DTTS khi sinh con 
đúng chính sách dân số sẽ 
được hỗ trợ 2 triệu đồng/
người từ tháng đầu sau sinh 
con. Tại huyện Tây Sơn, sau 
5 năm triển khai Nghị định số 
39/2015/NĐ-CP đã thực sự 
đi vào đời sống, tạo động lực 
trong việc thúc đẩy thực hiện 
chính sách dân số - kế hoạch 
hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở 
những vùng khó khăn, nhất 

là việc giảm thiểu tình trạng 
sinh con thứ ba, góp phần cải 
thiện đời sống, nâng cao sức 
khỏe cho đồng bào DTTS.

Qua rà soát, toàn huyện 
Tây Sơn có tổng số 471 hộ là 
người dân tộc Bana với 1.708 
nhân khẩu, tập trung ở làng 
Cam (xã Tây Xuân), làng M6 
(xã Bình Tân) và 5 làng (xã 
Vĩnh An). Qua 5 năm thực 
hiện Nghị định số 39/2015/
NĐ-CP, toàn huyện có 91 
trường hợp ở 3 xã nói trên 
thuộc diện thụ hưởng chính 
sách hỗ trợ, với tổng kinh 
phí lên đến 182 triệu đồng 
từ nguồn kinh phí của Trung 
ương. Theo bà Hồ Thị Kim 
Ngân, Trưởng phòng Phòng 
Dân số, Trung tâm Y tế huyện 

Tây Sơn: Trước đây khi chưa 
có Nghị định số 39/2015/NĐ-
CP, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở 
lên của đồng bào Bana toàn 
huyện cao, nhưng sau khi 
Nghị định số 39/2015/NĐ-CP 
ra đời và được tuyên truyền 
nên nhận thức của người 
dân về công tác dân số ngày 
càng nâng cao, tác động tích 
cực trong việc giảm tỷ lệ sinh 
con thứ ba trở lên, góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu 
DS-KHHGĐ ở địa phương. 

Gia đình chị Đinh Thị Thái, 
làng Kon Giọt 2, xã Vĩnh An 
là một trong những gia đình 
thực hiện tốt chính sách dân 
số được đề nghị khen thưởng 
theo Nghị định số 39/2015/
NĐ-CP. Nhận được tiền hỗ 
trợ, chị Thái ý thức hơn trong 
việc thực hiện các biện pháp 
tránh thai hiện đại, đồng thời, 
vận động chị em trong làng 
sinh con đúng theo chính 
sách dân số để có điều kiện 
phát triển kinh tế. Chị Thái 
vui mừng, chia sẻ: “Sau khi 
kết hôn, vợ chồng tôi được 
cán bộ Dân số xã tuyên 
truyền nếu cam kết sinh hai 
con thì sẽ được nhận 2 triệu 
đồng. Nhà mình nghèo, sinh 
con đông càng nghèo nữa, 
nên vợ chồng tôi cam kết 
thực hiện. Số tiền được hỗ 
trợ tôi dành để mua sữa, áo 
quần mới cho con”.

Ông Phạm Văn Ánh, 
Trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh An 
cho biết: “Là xã có số lượng 



7

K
Y
M

C

K
Y
M

C

HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

(Tiếp theo trang 5) 

Theo ông Nguyễn Quốc 
Tuấn - Phó Trưởng phòng 
Phòng Tư pháp huyện Vĩnh 
Thạnh: Hàng năm, Phòng 
Tư pháp huyện đã tham mưu 
kịp thời cho UBND huyện 
xây dựng và ban hành các 
văn bản chỉ đạo, triển khai 
thực hiện công tác tuyên 
truyền, PBGDPL; đồng thời, 
chỉ đạo các xã, thị trấn xây 
dựng kế hoạch PBGDPL cụ 
thể, phù hợp với điều kiện 
thực tế ở từng địa phương, 
đơn vị và có kế hoạch kiểm 
tra thường xuyên công tác 
này tại cơ sở. Bên cạnh đó, 
để nâng cao hiểu biết pháp 
luật cho người dân trên địa 
bàn huyện, Phòng Tư pháp 

UBND huyện củng cố, kiện 
toàn, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ làm công tác 
tuyên truyền, PBGDPL, nhất 
là đội ngũ tuyên truyền viên, 
hòa giải viên ở cơ sở. Đồng 
thời, ban hành các văn bản 
chỉ đạo, triển khai công tác 
tuyên truyền, PBGDPL cho 
người dân bảo đảm chất 
lượng, hiệu quả, với phương 
châm hướng về cơ sở, đáp 
ứng nhu cầu tìm hiểu pháp 
luật của cán bộ và Nhân dân 
trên địa bàn huyện, nhất là 
vùng đồng bào DTTS” - Ông 
Nguyễn Quốc Tuấn - Phó 
Trưởng phòng Phòng Tư 
pháp huyện Vĩnh Thạnh cho 
biết thêm.      N.A

huyện cũng phối hợp với Chi 
nhánh số 5, Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức 
tuyên truyền, PBGDPL, trợ 
giúp pháp lý miễn phí cho các 
xã trên địa bàn huyện, trong 
đó, tập trung vào những xã 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào DTTS. Ngoài ra, việc thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật cũng được Phòng Tư pháp 
huyện tham mưu UBND huyện 
thực hiện có hiệu quả. Đến cuối 
năm 2020 toàn huyện có 9/9 
xã, thị trấn đều đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật. 

“Phát huy những kết quả đạt 
được, thời gian tới Phòng Tư 
pháp huyện tiếp tục tham mưu 

đối tượng thụ hưởng đông 
nên sau khi Nghị định số 
39/2015/NĐ-CP có hiệu lực, 
Trạm đã tích cực chỉ đạo đội 
ngũ cán bộ Dân số trên địa 
bàn đẩy mạnh tuyên truyền 
chính sách hỗ trợ đến người 
dân. Để việc thực hiện chính 
sách hỗ trợ được chặt chẽ, 
hạn chế tới mức thấp nhất 
việc thu hồi hỗ trợ, chúng tôi 
đã yêu cầu đối tượng phải 
thực hiện bản cam kết thực 
hiện đúng chính sách dân số 
giữa đối tượng với UBND xã 
mới được nhận tiền hỗ trợ”.

Chính sách dân số mới 
không chỉ tác động tích cực 
đến nhận thức của người 
dân mà còn tạo thuận lợi cho 
đội ngũ làm công tác dân số 
trong quá trình tuyên truyền, 
vận động. Chị Trần Phương 
Trâm, cán bộ phụ trách Dân 
số tại xã Tây Xuân, nơi có bà 
con Bana sinh sống tại làng 

Cam và anh Phan Quang 
Đức, cán bộ chuyên trách 
Dân số xã Bình Tân, nơi có 
bà con Bana sinh sống tại 
làng M6 chia sẻ: Nhờ chính 
sách hỗ trợ này cán bộ Dân 
số chúng tôi thuận lợi hơn 
trong quá trình tuyên truyền, 
vận động người dân thực 
hiện KHHGĐ, sinh đẻ kế 
hoạch, đúng chính sách dân 
số. Sau khi tuyên truyền, 
nhiều chị em tự nguyện đăng 
ký làm hồ sơ cam kết để 
được hưởng tiền hỗ trợ. 

Nghị định số 39/2015/
NĐ-CP là một chính sách 
thiết thực, thể hiện sự quan 
tâm sâu sắc của Đảng và 
Nhà nước đối với đồng bào 
DTTS, góp phần động viên 
các gia đình và tạo động lực 
giúp người dân thực hiện 
tốt chính sách DS-KHHGĐ. 
Theo thống kê, từ đầu năm 
đến nay, toàn huyện có 17 

đối tượng được hưởng chính 
sách theo Nghị định này, 
trong đó, tại xã Vĩnh An có 12 
đối tượng, xã Bình Tân 01 đối 
tượng và xã Tây Xuân 04 đối 
tượng. Tổng số tiền hỗ trợ: 34 
triệu đồng.

Theo ông Huỳnh Bá Thịnh, 
Phó Giám đốc Trung tâm Y 
tế huyện Tây Sơn: “Để Nghị 
định số 39/2015/NĐ-CP phát 
huy hiệu quả hơn nữa, trong 
thời gian tới, ngành Dân số 
huyện Tây Sơn tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động người dân, nhất là 
những hộ DTTS nhận thức 
đầy đủ về lợi ích của việc 
sinh con đúng chính sách 
dân số. Đồng thời, các cấp 
chính quyền cơ sở cần làm 
tốt công tác quản lý, theo dõi 
đối tượng nhận hỗ trợ thực 
hiện đúng những nội dung đã 
cam kết”.

Huyện Vĩnh Thạnh: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN...
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Hội thi tìm hiểu pháp luật do xã Phước An tổ chức (Ảnh: N.H)

 Minh Nhân

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại huyện Tuy Phước:
Đổi mới hình thức, hướng về cơ sở

Thời gian qua, huyện Tuy 
Phước không ngừng 
đổi mới hình thức tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật (PBGDPL) cho người dân 
trong huyện, nhất là tổ chức 
các hội thi tìm hiểu pháp luật, 
các buổi tuyên truyền pháp luật 
bằng hình thức sân khấu hóa. 
Ngoài ra, huyện Tuy Phước còn 
chú trọng tuyên truyền pháp luật 
về cơ sở, giúp người dân nâng 
cao kiến thức và ý thức tuân thủ 
pháp luật, góp phần giữ vững an 
ninh - trật tự, phát triển kinh tế - 
xã hội tại địa phương.

Đa dạng, đổi mới
Theo Phòng Tư pháp huyện 

Tuy Phước, thời gian qua, UBND 
huyện ban hành nhiều quyết 
định, kế hoạch tuyên truyền, 
PBGDPL để các ngành, địa 
phương trong huyện triển khai 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 
Các cơ quan, đơn vị, xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện tổ chức 
nhiều hoạt động tuyên truyền 

pháp luật với hình thức đa dạng, 
mới mẻ, như: Câu lạc bộ pháp 
luật; Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 
các mô hình cùng nhau tìm hiểu 
pháp luật trong cộng đồng dân 
cư… Đặc biệt, PBGDPL thông 
qua các cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật bằng hình thức sân khấu 
hóa được các ban, ngành, đoàn 
thể, các xã, thị trấn trong huyện 
tập trung thực hiện và đạt nhiều 
hiệu quả tích cực.

Đơn cử, năm 2020, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Tuy 
Phước tổ chức 72 buổi phát động 
tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật 
với hơn 4.300 lượt người tham 
gia. Hội Nông dân huyện tổ chức 
4 đợt thi tìm hiểu pháp luật cho 
hơn 1.860 lượt người dân. Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện tổ 
chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật về phòng, chống tệ nạn xã 
hội, an toàn giao thông cho hơn 
20.960 lượt học sinh. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
xây dựng các mô hình tư vấn 

pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn 
phí cho đối tượng phụ nữ là nạn 
nhân bạo lực gia đình thông qua 
các địa chỉ tin cậy, Câu lạc bộ 
Trợ giúp pháp lý. Phòng Lao 
động, Thương binh và Xã hội, 
Hội Luật gia huyện tư vấn pháp 
luật miễn phí cho các đối tượng 
là người khuyết tật, gia đình 
chính sách. UBND xã Phước 
Lộc tổ chức hội thi tìm hiểu pháp 
luật về bình đẳng giới bằng hình 
thức sân khấu hóa với hàng 
nghìn lượt người tới xem, cổ vũ.

Ông Tô Minh Chánh, Trưởng 
phòng Phòng Tư pháp huyện 
Tuy Phước, nhìn nhận: Các cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật, tuyên 
truyền pháp luật bằng hình thức 
sân khấu hóa kích thích sự tò 
mò và thu hút đông đảo người 
dân tham dự. Những quy định, 
nội dung khô cứng của pháp luật 
được chuyển tải qua các vở kịch, 
tiểu phẩm hài được người dân 
chăm chú lắng nghe, theo dõi 
và nhớ lâu hơn. Qua đó, tuyên 
truyền sâu rộng, khuyến khích 
các tầng lớp Nhân dân tìm hiểu, 
nắm vững kiến thức pháp luật; 
chấp hành nghiêm chỉnh pháp 
luật tại địa phương. Đồng thời, 
tuyên truyền, ngăn chặn và xử 
lý kịp thời các hành vi trái pháp 
luật; giữ gìn, phát huy những 
truyền thống tốt đẹp của gia 
đình, cộng đồng dân cư.

Hướng về cơ sở
Ngoài chú trọng đổi mới 

hình thức, thời gian qua, huyện 
Tuy Phước còn tập trung tuyên 
truyền, PBGDPL về cơ sở thông 
qua các mô hình giúp nhau tìm 
hiểu pháp luật tại các xã, thị trấn. 
Đơn cử như 5 Câu lạc bộ pháp 
luật tại các xã: Phước Quang, 
Phước Thắng, Phước Lộc và thị 
trấn Diêu Trì, Tuy Phước. Ngoài 
ra, trên địa bàn huyện có 7  
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 Lê Kim Chinh

Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý 
với 109 thành viên; 7 mô hình 
“Phụ nữ với pháp luật” với 
235 thành viên; 13 Câu lạc 
bộ “Phòng chống bạo lực gia 
đình - Ngăn ngừa giảm thiểu 
bạo lực giới” với 685 thành 
viên; 2 Câu lạc bộ “Phòng 
chống tệ nạn xã hội” với 210 
thành viên. 

Bên cạnh đó, các mô hình 
“Phụ nữ với an toàn giao thông”; 
“Quản lý, giáo dục người thân 
trong gia đình không tội phạm 
và tệ nạn xã hội”; “Phụ nữ với 
chiến sĩ biên phòng”; “Xóm 
bình yên, gia đình hòa thuận” 
cũng góp phần tích cực, hiệu 
quả trong việc tuyên truyền, 
PBGDPL đến từng khu dân cư 
và mỗi hộ gia đình.

Ngoài ra, các ngành, đoàn 
thể, địa phương trên địa bàn 
huyện Tuy Phước còn quan 
tâm triển khai, nhân rộng các 
mô hình hoạt động hiệu quả 
trong công tác tuyên truyền, 
PBGDPL. Nổi bật như mô hình 
“Họ tộc không có tội phạm” ở 
xã Phước Nghĩa và Phước An; 
“họ đạo không có tội phạm 
và tệ nạn xã hội” ở xã Phước 
Hưng và Phước Sơn; “nghe 
dân nói, nói dân nghe” ở xã 
Phước Quang; “dân vận khéo 
về bảo vệ môi trường” của Hội 
Cựu chiến binh huyện.

Theo ông Nguyễn Ngọc 
Xuân, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phước cho biết: 
“Nhờ chủ động xây dựng các 
kế hoạch, chương trình phối 
hợp giữa các ngành, đoàn 
thể, địa phương nên công tác 
tuyên truyền, PBGDPL trên 
địa bàn huyện đã mang lại 
hiệu quả thiết thực. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật được đổi mới, nhất là hình 
thức sân khấu hóa đã thu hút 
đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham gia. Nhận thức, ý 
thức tuân thủ pháp luật của 
người dân được nâng lên, góp 
phần giữ vững an ninh trật tự, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương”.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, 
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ 
TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT

Ngày 11/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 
số 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi 

hành pháp luật.
Chỉ thị nêu rõ trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã được Đảng, 
Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được 
nhiều thành quả quan trọng, thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do 
Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo; góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình 
hình mới, công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật vẫn 
còn hạn chế, bất cập. Hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, phức 
tạp, thiếu đồng bộ, tính ổn định chưa cao; một số quy định chưa 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khó đi vào cuộc sống; tình trạng 
chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành chưa được 
khắc phục triệt để; các điều kiện thi hành pháp luật chưa được 
bảo đảm; việc tổ chức thi hành pháp luật ở một số nơi còn lúng 
túng, hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành pháp luật trong một 
bộ phận cán bộ và Nhân dân còn thấp. 

Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng Chính 
phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp:

Chủ động rà soát pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề 
xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung 
mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn 
nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã 
hội, quyền con người, quyền công dân, hội nhập quốc tế và thực 
hiện các cam kết quốc tế.

Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020; nâng cao trách nhiệm, 
hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây 
dựng pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây 
dựng pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá 
nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn 
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thảo, trình văn bản quy phạm 
pháp luật. Khắc phục triệt để 
tình trạng chậm, nợ ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật. 
Chú trọng kiểm tra, phát hiện, 
ngăn chặn và kiên quyết xử 
lý nghiêm các hành vi “tham 
nhũng, trục lợi chính sách”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả tổ chức thi hành pháp 
luật. Xác định rõ cơ chế phân 
công, trách nhiệm phối hợp 
giữa các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân, nhất là trách nhiệm của 
người đứng đầu trong công 
tác tổ chức thi hành pháp luật. 
Chú trọng phổ biến, tuyên 
truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong nhận 
thức và ý thức tự giác học tập, 
tìm hiểu pháp luật và tuân thủ 
pháp luật. Tăng cường hoạt 
động kiểm tra, rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật để 
kịp thời phát hiện, xử lý những 
quy định mâu thuẫn, chồng 
chéo hoặc không còn phù hợp 
với thực tiễn, trái pháp luật.

Đối với Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu nghiên cứu, đề xuất 
với Chính phủ các giải pháp 
nhằm tăng cường công tác 
xây dựng pháp luật và thi hành 
pháp luật; tăng cường đôn đốc, 
kiểm tra công tác xây dựng 
pháp luật của các bộ, ngành, 
địa phương; hạn chế việc lùi, 
rút trình các dự án luật, pháp 
lệnh và tình trạng chậm, nợ 
ban hành văn bản.

Ngành Tư pháp tập trung 
nguồn lực bảo đảm tiến độ, 
nâng cao hơn nữa chất lượng 
thẩm định văn bản quy phạm 
pháp luật theo thẩm quyền; 
không tổ chức thẩm định 
những hồ sơ dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật 

chưa đủ điều kiện, thủ tục theo 
quy định của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 
theo dõi sát việc tiếp thu, giải 
trình ý kiến thẩm định; có ý 
kiến với Chính phủ, UBND tỉnh 
về kết quả tiếp thu, giải trình 
ý kiến thẩm định của cơ quan 
chủ trì soạn thảo.

Đẩy mạnh hoạt động theo 
dõi, đánh giá tình hình thi 
hành pháp luật của các bộ, 
ngành, địa phương để kiến 
nghị các biện pháp xử lý phù 
hợp, nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác thi hành 
pháp luật. Tập trung nghiên 
cứu, đề xuất xây dựng Luật 
về tổ chức thi hành pháp luật, 
bảo đảm gắn kết công tác xây 
dựng pháp luật với thi hành 
pháp luật, nâng cao hiệu quả 
điều chỉnh của pháp luật.

Chú trọng nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả tổ chức thi hành 
pháp luật; xác định rõ cơ chế 
phân công, trách nhiệm phối 
hợp giữa các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân, nhất là trách 
nhiệm của người đứng đầu 
trong công tác tổ chức thi 
hành pháp luật. Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát việc tổ chức thi hành 
pháp luật; cơ chế giám sát 
của cơ quan nhà nước và xã 
hội; tăng cường thiết chế theo 
dõi và đánh giá tình hình thi 
hành pháp luật để đề xuất các 
giải pháp thực thi hiệu quả; 
phát hiện và xử lý nghiêm 
minh, kịp thời các hành vi vi 
phạm pháp luật; đối với các 
vụ việc vi phạm trong tổ chức 
thi hành pháp luật, cần có sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của chính 
quyền các cấp, kịp thời có 
biện pháp xử lý kiên quyết, 
triệt để, đúng pháp luật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ được giao 

nhiệm vụ bố trí các phiên họp 
Chính phủ thường kỳ, các 
phiên họp chuyên đề về xây 
dựng pháp luật một cách hợp 
lý để dành nhiều thời gian 
cho Chính phủ thảo luận các 
dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật, nghe báo 
cáo về tình trạng chậm, nợ 
ban hành văn bản quy định 
chi tiết thi hành luật, pháp 
lệnh của các bộ, cơ quan 
ngang bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối 
hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp 
tiếp tục nghiên cứu, củng 
cố kiện toàn, đổi mới về tổ 
chức, bộ máy, biên chế người 
làm công tác xây dựng pháp 
luật, pháp chế, đáp ứng yêu 
cầu công việc, nhiệm vụ  
được giao.

Đối với UBND cấp tỉnh, Chỉ 
thị chỉ đạo Chủ tịch UBND bám 
sát các chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng, Nhà 
nước, các cơ quan cấp trên 
và thực tiễn ở địa phương 
để kịp thời chỉ đạo xây dựng 
các văn bản quy phạm pháp 
luật trình HĐND, UBND ban 
hành; tăng cường các giải 
pháp tổ chức thi hành pháp 
luật, bảo đảm pháp luật được 
thực hiện nghiêm và hiệu quả 
ở địa phương. Tăng cường 
các nguồn lực về con người, 
tài chính cho hoạt động xây 
dựng pháp luật; tăng cường 
đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 
làm công tác xây dựng pháp 
luật, pháp chế ở địa phương. 
Khen thưởng kịp thời các tổ 
chức, cá nhân có thành tích 
trong công tác xây dựng và 
thi hành pháp luật; đồng thời, 
xử lý nghiêm những tổ chức, 
cá nhân có khuyết điểm, vi 
phạm trong công tác xây 
dựng và thi hành pháp luật.
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 Văn Dũng 

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định:

SAU GẦN 05 NĂM THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

Qua gần 05 năm triển khai thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) năm 2015, công tác xây 

dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND 
tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt 
được những kết quả đáng khích lệ. 

Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy 
định HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành 
VBQPPL bằng hình thức nghị quyết để quy 
định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong 
VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; chính 
sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến 
pháp, luật, VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp 
trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, 
ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; 
biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

(Điều 27). UBND cấp tỉnh có thẩm quyền ban 
hành VBQPPL bằng hình thức quyết định để 
quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao 
trong VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; 
biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết 
của HĐND cùng cấp về phát triển kinh tế - 
xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa 
phương; biện pháp thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước ở địa phương (Điều 28). Từ ngày 
01/7/2016 đến ngày 31/12/2020, trên cơ sở 
quy định, phân cấp của Luật, Nghị quyết của 
Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; Nghị định của Chính phủ, Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ… và thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước của địa phương; HĐND, UBND tỉnh 

Đoàn công tác liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì kiểm tra công tác xây dựng,
ban hành VBQPPL tại UBND tỉnh Bình Định
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đã ban hành 578 VBQPPL; trong đó, có 193 
Nghị quyết của HĐND tỉnh (năm 2016: 35 văn 
bản; năm 2017: 46 văn bản; năm 2018: 38 văn 
bản; năm 2019: 36 văn bản; năm 2020: 38 văn 
bản) và 385 Quyết định của UBND tỉnh (năm 
2016: 55 văn bản; năm 2017: 85 văn bản; năm 
2018: 67 văn bản; năm 2019: 83 văn bản; năm 
2020: 95 văn bản).

Qua gần 05 năm thực hiện quy trình xây 
dựng, ban hành VBQPPL theo quy định của 
Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, hoạt động 
xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, 
UBND tỉnh có những bước chuyển mình quan 
trọng, chất lượng văn bản ngày càng được 
nâng cao. Các VBQPPL do HĐND, UBND 
tỉnh ban hành phần lớn đảm bảo quy trình xây 
dựng, ban hành văn bản theo quy định từ Điều 
111 đến Điều 132 của Luật Ban hành VBQPPL 
năm 2015. Cụ thể từ lập đề nghị xây dựng đến 
phân công cơ quan, tổ chức trình dự thảo, phân 
công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ 
quan phối hợp soạn thảo, soạn thảo, lấy ý kiến 
của các tổ chức, cá nhân có liên quan, thẩm 
định dự thảo, trình dự thảo và ký chứng thực 
(đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh), ký ban 
hành (đối với Quyết định của UBND tỉnh). Nội 
dung văn bản được ban hành phù hợp với quy 
định của pháp luật và thực tiễn quản lý của địa 
phương. Từ đó, kịp thời điều chỉnh các quan 
hệ pháp luật mới phát sinh trong thực tiễn, đã 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công 
tác xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, 
UBND tỉnh vẫn còn những tồn tại như:

Một số VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban 
hành vẫn còn nội dung chưa phù hợp với quy 
định của pháp luật. Điều này đã ảnh hưởng 
phần nào đến chất lượng công tác xây dựng, 
ban hành VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh. 
Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện VBQPPL 
có nội dung chưa phù hợp với quy định, các 
cơ quan tham mưu đã kịp thời trình UBND tỉnh 
ban hành, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
thông qua để xử lý nội dung chưa phù hợp theo 
quy định tại Điều 130 Nghị định số 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. 

Trong quá trình thực hiện quy trình xây 
dựng, ban hành VBQPPL vẫn còn một số cơ 
quan soạn thảo chưa tuân thủ nghiêm bước 
lập đề nghị xây dựng nghị quyết. Một số sở, 
ngành cho rằng, nghị quyết của HĐND tỉnh chỉ 
quy định về biện pháp tổ chức thi hành văn 
bản của cấp trên, không quy định chính sách 
mới, nhưng vẫn phải lập đề nghị xây dựng văn 
bản, làm hạn chế khả năng phản ứng nhanh 
của chính quyền địa phương đối với những vấn 
đề cấp bách của xã hội. Bên cạnh đó, bước lập 
đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh 
cũng gặp phải tình trạng tương tự. Có những 
văn bản đã thực hiện các bước soạn thảo, lấy ý 
kiến góp ý, gửi thẩm định khi chưa lập đề nghị 
xây dựng nghị quyết, quyết định. Việc đánh giá 
tác động chính sách còn mang tính hình thức, 
chưa được các cơ quan có thẩm quyền chú 
trọng, ý kiến của các đối tượng chịu tác động 
trong các phần đánh giá tác động vẫn còn khá 
mờ nhạt.

Do đó, để các VBQPPL của HĐND, UBND 
tỉnh được ban hành đảm bảo chất lượng về nội 
dung và thực hiện đúng quy trình xây dựng, 
ban hành VBQPPL, thiết nghĩ trong thời gian 
đến, các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh 
cần chấp hành nghiêm hơn nữa quy trình xây 
dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND 
tỉnh theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL 
năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, nhất 
là công tác lập đề nghị xây dựng VBQPPL của 
HĐND, UBND tỉnh; tổ chức lấy ý kiến tham gia 
góp ý của các đối tượng chịu sự tác động của 
văn bản; ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với dự thảo 
theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL 
năm 2015 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
nội dung đánh giá tác động chính sách đối với 
các dự thảo có quy định chính sách phải đảm 
bảo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở 
Tư pháp sẽ không thực hiện thẩm định các dự 
thảo văn bản khi hồ sơ gửi thẩm định chưa đầy 
đủ hoặc chưa đảm bảo trình tự, thủ tục, thời 
gian theo quy định; đây là một trong những 
giải pháp quan trọng đã được Chủ tịch UBND 
tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 
09/02/2021 về nâng cao chất lượng công tác 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và 
tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên 
địa bàn tỉnh Bình Định.
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 Trần Văn Sang

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định nhận Cờ thi đua của Chính phủ 
(năm 2018)

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định 
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
tình hình tội phạm trên địa 
bàn tỉnh có chiều hướng 

tăng so với cùng kỳ (đã khởi tố 
3.278 vụ, 5.988 bị can, tăng 414 
vụ, 243 bị can). Một số loại tội 
phạm xảy ra với thủ đoạn ngày 
càng tinh vi hơn; tính chất, mức 
độ ngày càng nguy hiểm hơn; 
đối tượng phạm tội trong lứa tuổi 
thanh, thiếu niên còn cao. Tội 
phạm xâm hại tình dục trẻ em, 
tội phạm có băng nhóm xảy ra 
tương đối phức tạp. Đặc biệt, tội 
phạm về ma túy có số lượng mua 
bán ngày càng lớn, các đối tượng 
vận chuyển, mua bán trái phép 
ma túy thường xuyên thay đổi 
phương thức thanh toán và cách 
thức giao hàng đã gây không ít 
khó khăn cho các cơ quan chức 
năng trong công tác đấu tranh, 
phòng chống tội phạm. Tình hình 
khiếu kiện, tranh chấp về đất đai 
còn diễn biến phức tạp, kéo dài.

Trước tình hình tội phạm, 
tranh chấp dân sự, khiếu kiện 
hành chính nêu trên, Lãnh đạo 
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) 
hai cấp đã ban hành nhiều kế 
hoạch chỉ đạo, triển khai thực 
hiện hiệu quả chức năng, nhiệm 
vụ của Ngành, nhất là những chỉ 
tiêu, yêu cầu trong Nghị quyết số 
96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 
của Quốc hội. 

Chất lượng công tác giải 
quyết án hình sự tiếp tục được 
nâng lên, hạn chế các trường 
hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm:  
Viện KSND hai cấp đã kiểm sát 
100% việc tiếp nhận, giải quyết 
tin báo, tố giác về tội phạm; giải 
quyết 5.237 tin báo, đạt 98%, 
vượt 8%. Công tác kiểm sát bắt 
tạm giữ, chuyển xử lý hình sự đạt 
100%, vượt 03%. Qua công tác 
kiểm sát, Viện kiểm sát không 
phê chuẩn 06 lệnh bắt bị can, 10 
trường hợp gia hạn tạm giữ, tạm 

giam. Tiến hành kiểm sát trực 
tiếp 126 cuộc tại Cơ quan điều 
tra, Hạt kiểm lâm và Đồn biên 
phòng,... ban hành 95 kiến nghị 
yêu cầu các cơ quan khắc phục 
vi phạm, 07 kiến nghị đối với các 
cơ quan hữu quan tăng cường 
công tác đấu tranh, phòng, 
chống tội phạm. 

Kết quả, chất lượng công tác 
điều tra, truy tố được nâng lên, 
cụ thể: Tỷ lệ trả hồ sơ để điều 
tra bổ sung giữa các cơ quan tố 
tụng 3% (thấp hơn 02% so với tỷ 
lệ cho phép của Quốc hội); tỷ lệ 
truy tố đúng thời hạn và đúng tội 
danh, vượt 02%; tỷ lệ kháng nghị 
án hình sự đạt 93%, vượt 08%, 
báo cáo kháng nghị phúc thẩm, 
giám đốc thẩm 45 vụ. Không 
có bị can bị Viện kiểm sát đình 
chỉ điều tra do không phạm tội, 
không có án quá hạn luật định, 
không có bị cáo bị Viện kiểm 
sát truy tố Tòa án tuyên không 
phạm tội. Qua công tác kiểm sát 
đã hủy bỏ 06 quyết định khởi tố 
không có căn cứ; trực tiếp khởi tố 

01 vụ, 01 bị can; quyết định thay 
đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi 
tố bị can 01 vụ, 01 bị can của Cơ 
quan CSĐT. Ban hành 152 kiến 
nghị đối với Cơ quan CSĐT, Tòa 
án khắc phục vi phạm, 09 kiến 
nghị đối với Chủ tịch UBND cấp 
huyện tăng cường các biện pháp 
phòng ngừa đối với tội phạm ma 
túy, xâm hại tình dục trẻ em 
trên địa bàn. Trả lời 49 thỉnh 
thị cho Viện KSND cấp huyện, 
ban hành 58 thông báo rút  
kinh nghiệm.

Công tác kiểm sát hoạt 
động tư pháp tiếp tục có nhiều 
chuyển biến rõ nét: Viện KSND 
hai cấp đã kịp thời phát hiện 
nhiều vi phạm và ban hành 344 
kháng nghị, kiến nghị yêu cầu 
khắc phục, phòng ngừa. Tỷ lệ 
kháng nghị phúc thẩm đạt trên 
91% vượt 1%, báo cáo đề nghị 
kháng nghị phúc thẩm, giám đốc 
thẩm 31 vụ. Đặc biệt, thông qua 
công tác kiểm sát ban hành 05 
kiến nghị đến Chủ tịch UBND 
cấp huyện về công tác quản lý 
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nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
Công tác giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo đạt tỷ lệ giải quyết 
cao (đạt 100%, vượt 20%). Thực 
hiện việc kiểm tra quyết định giải 
quyết khiếu nại đã có hiệu lực 
pháp luật, Viện KSND tỉnh đã 
ban hành 03 quyết định hủy bỏ 
quyết định giải quyết khiếu nại 
không đúng quy định pháp luật, 
ban hành 03 kiến nghị, 05 thông 
báo rút kinh nghiệm công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp.

Ngoài ra, Đảng bộ và các 
đoàn thể cơ quan hoạt động có 
hiệu quả, thật sự bổ ích. Trang 
thông tin điện tử của Ngành đăng 
tải gần 2.000 tin, bài phục vụ 
công tác tuyên truyền, xây dựng 
Phóng sự 45 năm hoạt động và 
Kỷ yếu ngành KSND tỉnh Bình 
Định (1975 - 2020); tham gia 
Giải Búa liềm vàng với 38 tác 
phẩm dự thi. Công tác cải cách 
tư pháp được thực hiện tốt, kịp 
thời tham mưu cho cấp ủy chỉ 
đạo xử lý những vụ án phức tạp, 
dư luận quan tâm. Công tác xã 
hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, 
xây dựng nông thôn mới được 
thực hiện bằng nhiều hình thức 
phong phú, thiết thực như: Nhận 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh 
hùng, giúp đỡ 02 xã Mỹ Hiệp và 
Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ) trong 
xây dựng nông thôn mới; xây 
dựng 15 nhà tình nghĩa cho gia 
đình chính sách; tổ chức thăm 
hỏi hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại 
do đợt lũ cuối năm 2016 với tổng 
kinh phí 200 triệu đồng; tổ chức 
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu dịch 
bệnh Covid-19 với gần 1.200 
người tham gia; ủng hộ 100 triệu 
đồng phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 và các tỉnh miền Trung 
khắc phục bão lũ năm 2020; tổ 
chức 16 phiên tòa giả định tuyên 
truyền pháp luật và tặng gần 
400 phần quà cho bà con vùng 
cao, xã đảo và tại Làng kết nghĩa 
(huyện Vân Canh) với trị giá 120 
triệu đồng. 

Với hoạt động tích cực và 
hiệu quả, Viện KSND tỉnh là 01 
trong 02 đơn vị trong toàn ngành 
KSND vinh dự được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen trong 
phong trào xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2011 - 2020; hàng 
năm đều được công nhận là “Tập 
thể lao động xuất sắc”, tặng “Cờ 
thi đua Ngành KSND”, được tặng 
“Cờ thi đua Chính phủ” và Huân 
chương Lao động hạng Nhì và có 
03 lần được tặng “Cờ thi đua của 
UBND tỉnh”. Đảng bộ Viện KSND 
tỉnh Bình Định được Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 05 
năm liền đạt danh hiệu “Trong 
sạch, vững mạnh tiêu biểu”, tặng 
Bằng khen 02 năm thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đạt được những kết quả trên, 
bên cạnh sự đoàn kết, quyết tâm 
cao của toàn thể lãnh đạo, kiểm 
sát viên, cán bộ trong ngành thì 
một phần quan trọng là xuất phát 
từ những biện pháp, giải pháp 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 
Viện KSND hai cấp như:

Một là, chủ động, kịp thời 
lãnh đạo các đơn vị quán triệt, 
triển khai thực hiện đồng bộ 
các giải pháp nhằm đạt và vượt 
12 chỉ tiêu trong Nghị quyết số 
96/2019/QH14 của Quốc hội và 
hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của 
Ngành KSND. Hàng năm sớm 
ban hành kế hoạch công tác; tập 
trung hướng dẫn, biện pháp thiết 
thực tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc, khắc phục tồn tại, 
hạn chế và có lộ trình để thực 
hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là, tăng cường các biện 
pháp chống oan, sai, không bỏ 
lọt tội phạm và người phạm tội, 
thực hiện tốt quyền năng pháp lý 
trong công tác kiểm sát các hoạt 
động tư pháp. Lãnh đạo Viện 
KSND hai cấp đã chỉ đạo các 
đơn vị nghiệp vụ có kế hoạch 
triển khai thực hiện trên từng lĩnh 
vực, tăng cường trách nhiệm của 
Kiểm sát viên, xây dựng kế hoạch 
kiểm sát điều tra, đề ra yêu cầu 
điều tra, bám sát tiến độ điều tra 
không để xảy ra oan, sai, không 
bỏ lọt tội phạm; đánh giá chứng 
cứ một cách thận trọng, khách 
quan trước khi phê chuẩn quyết 
định khởi tố bị can, kiên quyết 
hủy bỏ các quyết định không đủ 
căn cứ; đối với những vụ án phức 
tạp tổ chức họp liên ngành để 
bàn biện pháp giải quyết, Kiểm 
sát viên phải chủ động phối hợp 

kịp thời bổ sung chứng cứ còn 
thiếu ở từng giai đoạn tố tụng 
nhằm hạn chế án trả hồ sơ điều 
tra bổ sung giữa các cơ quan tiến 
hành tố tụng. 

Ba là, xác định công tác cán 
bộ là khâu then chốt, đột phá để 
bảo đảm thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Viện KSND tỉnh đã tiến hành sáp 
nhập đơn vị cấp phòng đúng thời 
gian, đạt hiệu quả; sắp xếp và 
điều chỉnh nhiệm vụ chức năng 
của 02 Phòng Kiểm sát điều tra; 
đưa số lượng cấp phòng tại tỉnh 
từ 12 đơn vị xuống còn 10 đơn 
vị. Chú trọng kiện toàn đội ngũ 
lãnh đạo Viện KSND hai cấp, 
trong đó, đã đề nghị cấp có thẩm 
quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 
chức vụ lãnh đạo, quản lý cho 73 
đồng chí; bổ nhiệm 193 Kiểm sát 
viên các cấp, 48 Kiểm tra viên; 
phối hợp với cấp ủy địa phương 
đề xuất Viện KSND tối cao xem 
xét, điều động, luân chuyển cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện 
đảm bảo theo quy định. Hoàn 
thành công tác quy hoạch cán bộ 
quản lý giai đoạn (2016 - 2021), 
(2021 - 2026); thường xuyên rà 
soát, đánh giá đúng, thực chất 
cả mặt ưu, mặt hạn chế đối với 
cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu 
để có cơ sở sắp xếp, bố trí và 
sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý, 
hiệu quả; chú trọng điều động, 
bổ nhiệm, biệt phái cán bộ để tạo 
môi trường rèn luyện, thử thách 
và tạo động lực phấn đấu cho 
cán bộ.

Tăng cường công tác tự đào 
tạo cán bộ, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. 
Theo đó, khuyến khích cán bộ 
đi đào tạo các lớp sau đại học, 
đến nay có 58 đồng chí có trình 
độ sau đại học (chiếm tỷ lệ 30% 
cán bộ trong toàn ngành). Ngoài 
ra, còn chủ động thực hiện nhiều 
giải pháp tự đào tạo khác có hiệu 
quả như tổ chức tập huấn nghiệp 
vụ bằng hình thức trực tuyến; 
phối hợp tổ chức nhiều phiên tòa 
rút kinh nghiệm về hình sự, dân 
sự, hành chính; tổ chức các cuộc 
thi về nghiệp vụ, các Hội thảo 
chuyên đề.
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HOÀI NHƠN VỚI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thị ủy, sự 
giám sát chặt chẽ của HĐND, UBND thị xã Hoài Nhơn đã tập trung chỉ 
đạo các ban ngành, chính quyền địa phương và nhất là lực lượng Công 
an thị xã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động đề ra các biện pháp, giải 
pháp công tác phù hợp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và 
quần chúng Nhân dân nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã 
được giữ vững và ổn định

Xác định công tác tuyên 
truyền có tác động mạnh 
mẽ đến nhận thức và hành 

vi của người dân, nên trong năm 
qua, ngành Công an cùng với 
các hội, đoàn thể trên địa bàn 
thị xã luôn chú trọng công tác 
tuyên truyền vận động. Theo đó, 
trong năm đã tổ chức phát động 
phong trào, tuyên truyền phòng, 
chống tội phạm tại 129 điểm với 
gần 17.000 lượt người tham dự, 
tuyên truyền qua hệ thống đài 
truyền thanh các xã, phường 
về các phương thức hoạt động 
của tội phạm trộm cắp tài sản 
với 195 lượt người tham dự, giúp 
người dân nhận biết, chủ động 
phòng ngừa.

Bên cạnh đó, xác định được 
nhóm có nguy cơ cao vi phạm 
pháp luật, Công an thị xã Hoài 
Nhơn đã tiến hành mở 35 lớp 
giáo dục pháp luật cho trên 420 
đối tượng, gọi hỏi răn đe, giáo 
dục cá biệt cho trên 350 đối 
tượng, lập hồ sơ cá biệt 12 đối 

tượng để quản lý, theo dõi. Với 
mục đích nhằm phát huy vai trò, 
trách nhiệm của mỗi người dân 
trong phòng, chống tội phạm, 
trọng tâm là tổ chức xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc theo hướng đổi mới 
về nội dung, đa dạng về hình 
thức, UBND các xã, phường đã 
kiện toàn và thành lập lực lượng 
bảo vệ dân phố tại các phường 
với 510 thành viên, xây dựng 
mới 10 mô hình an ninh trật tự, 
nhân rộng 4 mô hình, nâng tổng 
số mô hình đang có lên trên 40 
mô hình. 

Ngoài công tác phòng ngừa 
xã hội, công tác phòng ngừa 
nghiệp vụ được tập trung thực 
hiện. Theo đó, lực lượng Công 
an trong toàn thị xã đã rà soát, 
lên danh sách 350 đối tượng vi 
phạm pháp luật và nghi vấn vi 
phạm pháp luật, mở 4 đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm, 
đảm bảo an ninh trật tự, triệt xóa 
13 băng nhóm với 68 đối tượng 

có các hành vi trộm cắp tài sản, 
bắt giữ người trái pháp luật, cố ý 
làm hư hỏng tài sản, gây rối trật 
tự công cộng, cố ý gây thương 
tích, đánh bạc, triệt xóa 12 điểm 
đánh bạc dưới hình thức đá gà, 
ghi đề, bầu cua ăn thua bằng 
tiền, phát hiện bắt giữ 1 đối 
tượng tàng trữ pháo nổ, 1 đối 
tượng tàng trữ hung khí, ngăn 
chặn 3 nhóm, 18 đối tượng tụ 
tập đánh nhau, bắt 10 đối tượng 
truy nã. Cũng trong năm 2020, 
lực lượng Công an thị xã Hoài 
Nhơn đã tiếp nhận 134 tin báo 
tội phạm. Qua đó, đã tiến hành 
điều tra, xử lý 124 tin. 

Có thể thấy rằng, trong năm 
2020 với nhiều biện pháp nghiệp 
vụ và sự hợp tác của người dân 
đã góp phần ổn định trật tự an 
toàn xã hội. Tuy nhiên, theo số 
liệu thống kê của ngành Công 
an trong năm qua, trên địa bàn 
thị xã có 13 loại tội phạm xảy ra 
trên địa bàn 15/17 xã, phường. 
Trong đó, tội phạm trộm cắp 
tài sản, cố ý gây thương tích và 
đánh bạc chiếm tỷ lệ cao trong 
cơ cấu tội phạm với trên 70%, 
tội phạm trộm cắp, cướp giật tài 
sản xảy ra chủ yếu là lợi dụng sự 
sơ hở, mất cảnh giác trong bảo 
vệ tài sản của bị hại để chiếm 
đoạt, tội phạm cố ý gây thương 
tích vẫn là tình trạng thanh thiếu 
niên tụ tập băng nhóm gây mâu 
thuẫn trả thù lẫn nhau cùng với 
tội phạm ma túy diễn biến phức 
tạp. Do đó, trong năm 2021, các 
cấp chính quyền ở Hoài Nhơn 
sẽ tập trung đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
người dân đề cao ý thức cảnh 
giác trước các loại tội phạm và tệ 
nạn xã hội cũng như động viên 
cán bộ, Nhân dân tích cực đấu 
tranh, tố giác, tham gia tấn công 
trấn áp các loại tội phạm.

Cán bộ đội nghiệp vụ công an thị xã Hoài Nhơn tuyên truyền về tác hại 
của ma túy cho học sinh Tiểu học và THCS tại Trường THCS Hoài Mỹ

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP
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Hòa giải viên Nguyễn Văn Quang  
GƯƠNG SÁNG TRONG CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Đến thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, huyện Phù 
Mỹ, khi nhắc đến Hòa giải viên nhiệt tình, 
tâm huyết trong công tác hòa giải ở cơ sở, 

nhiều người nghĩ đến ông Nguyễn Văn Quang  - 
người luôn đi đầu trong các phong trào, cuộc vận 
động ở địa phương và là người gây ấn tượng khi 
thường xuyên xuất hiện tại các cuộc thi, hội thi 
dưới hình thức sân khấu hóa do UBND tỉnh và các 
ngành, địa phương tổ chức trong thời gian qua.

Từng có thời gian đi bộ đội bên nước bạn Lào 
từ năm 1985 - 1988 nên ông Quang luôn mang 
trong mình phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ. Vì 
vậy, khi tham gia công tác Hội Cựu chiến binh với 
vai trò là Chi hội trưởng và là thành viên của Tổ 
hòa giải thôn An Lạc 1, ông chẳng những không 
ngại khó mà còn rất nhiệt tình, năng nổ. Với 
nhiều năm tham gia công tác ở địa phương, ông 
Quang không ngừng học tập, tìm hiểu kiến thức 
pháp luật để tuyên truyền, phổ biến cho hội viên 
của chi hội, bà con trong thôn và lấy đó làm kiến 
thức cơ bản để vận dụng khi thực hiện hòa giải 
các vụ việc mâu thuẫn trong thôn, xóm. Trong 
09 năm làm Hòa giải viên, ông đã cùng với các 
thành viên của Tổ hòa giải thôn An Lạc 1 thực 
hiện hòa giải thành 16 vụ việc mâu thuẫn, xích 
mích trong Nhân dân, không để “chuyện nhỏ hóa 
to” hay “chuyện bé xé lớn”… góp phần giữ gìn tình 
làng, nghĩa xóm, giữ vững an ninh trật tự ở địa 
bàn cơ sở.

Ông Quang cho biết: “Trước đây, năm nào ở 
thôn An Lạc 1 cũng xảy ra từ 1 - 2  vụ việc mâu 

thuẫn, xích mích, khi thì lấn đất trồng cây, khi thì 
tranh nhau lối đi chung hay thả bò ăn hoa màu… 
Tuy nhiên, 03 năm gần đây, trong thôn không còn 
tình trạng này nữa”. Ông còn nhớ rất rõ vụ việc 
mâu thuẫn giữa hộ gia đình ông C và bà T. Đây 
là 2 hộ liền kề, có ranh giới là hàng cây râm bụt 
được trồng hơn 20 năm. Để chuẩn bị đám cưới 
cho con, ông C đề nghị bà T phá hàng cây râm 
bụt để xây tường rào chung. Bà T thì không đồng 
ý, còn ông C vẫn cho rằng đó là lợi ích chung nên 
vẫn tiến hành xây tường rào dẫn đến việc các 
con của bà T ngăn cản, cãi vả to tiếng, làm mất 
an ninh trật tự. Sau khi tìm hiểu, nắm bắt tường 
tận vụ việc, ông Quang và các thành viên đã vận 
dụng những quy định về ranh giới giữa các bất 
động sản trong Bộ luật Dân sự năm 2015; đồng 
thời, khéo léo phân tích để hai bên hiểu rõ lợi ích 
của việc xây tường rào là vừa sạch đẹp, vừa đảm 
bảo an toàn và là sở hữu chung của hai gia đình. 
Sau khi nghe có lý, có tình, bà T và ông C vui vẻ, 
bắt tay làm hòa và kết quả là hai nhà đã thống 
nhất xây chung một bức tường rào.  

Theo ông Quang: “Khi tiến hành hòa giải các 
vụ việc, phải tìm hiểu, nắm bắt đầy đủ các thông 
tin, càng cụ thể, rõ ràng thì càng giúp cho việc hóa 
giải các mâu thuẫn diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, 
ổn thỏa. Cùng với đó, Hòa giải viên cũng phải là 
người am hiểu pháp luật và có uy tín trong cộng 
đồng dân cư. Muốn vậy, bản thân và gia đình phải 
gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nuôi con 
khỏe dạy con ngoan, xung phong, đi đầu trong các 
hoạt động của địa phương”. 

Được biết vợ chồng ông Quang có hai con rất 
chăm ngoan, học giỏi. Con trai đầu đang học Đại 
học Y dược TP. HCM còn con gái đang học lớp 
10. Bản thân ông Quang là lực lượng nòng cốt của 
xã, thôn, ông Quang không những làm tốt công 
tác Hòa giải ở cơ sở mà còn là người gương mẫu 
đi đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ, 
cuộc thi, hội thi do các cấp, ngành, địa phương 
tổ chức. Ông Quang được biết đến là người có 
“năng khiếu” trong việc biên tập, soạn thảo những 
lời chào, tiểu phẩm, dàn dựng, tập luyện và làm 
diễn viên để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân 
khấu hóa ở địa phương, thu hút đông đảo bà con  

Hòa giải viên Nguyễn Văn Quang là người luôn đi đầu 
trong các phong trào văn hóa văn nghệ và các cuộc 

thi, hội thi do các cấp, ngành, địa phương tổ chức

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP

(Xem tiếp trang 28)

 Cẩm Thi
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BÀN VỀ QUY ĐỊNH “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHẢI 
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP” DƯỚI GÓC ĐỘ 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 Hồ Mỹ Ngọc Chân

Kê khai tài sản, thu nhập 
là một trong những biện 
pháp để kiểm soát tài 

sản, thu nhập, là giải pháp 
có ý nghĩa quan trọng nhằm 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý 
hành vi tham nhũng. Để thực 
hiện được mục đích, ý nghĩa 
phòng, chống tham nhũng của 
hoạt động kê khai tài sản, thu 
nhập thì nội dung, yếu tố quan 
trọng nhất mà các quy định về 
kê khai tài sản, thu nhập phải 
tính đến đó là đối tượng kê 
khai tài sản, thu nhập. 

Ở nước ta, từ năm 1998 đến 
nay, các quy định về đối tượng 
kê khai tài sản đã có nhiều 
thay đổi. Nghị định số 64/1998/
NĐ-CP ngày 17/8/1998 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 
chống tham nhũng quy định 
người có nghĩa vụ kê khai tài 
sản là những người có chức 
vụ, quyền hạn (Điều 11), bao 
gồm 4 nhóm: Cấp huyện, cấp 
tỉnh, cấp Trung ương và ở các 
doanh nghiệp nhà nước (Điều 
12). Cụ thể: Ở cấp huyện là 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; 
Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy 
và những người giữ các chức 
vụ tương đương trong các cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội. Ở 
cấp tỉnh là Giám đốc Sở, Phó 
Giám đốc Sở trở lên và những 
người giữ các chức vụ tương 
đương trong các cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội. Ở Trung 

ương là Vụ trưởng, Phó Vụ 
trưởng trở lên và những người 
giữ các chức vụ tương đương 
trong các cơ quan nhà nước, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội. Đối với các doanh 
nghiệp nhà nước gồm: Tổng 
Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc, Giám đốc, Phó Giám 
đốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản trị, 
Kế toán trưởng; những người 
được Nhà nước cử giữ chức vụ 
kể trên trong doanh nghiệp có 
vốn nhà nước.

Đến Nghị định số 13/2002/
NĐ-CP ngày 30/01/2002 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 64/1998/NĐ-
CP, đối tượng kê khai tài sản 
đã được mở rộng, gồm: Cán 
bộ, công chức đang làm việc 
trong các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, cơ quan, đơn 
vị thuộc Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân; những 
người được bầu cử, bổ nhiệm 
vào chức vụ theo nhiệm kỳ, 
những người được tuyển dụng 
vào các tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội nghề nghiệp; cán bộ 
lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ 
trong các doanh nghiệp nhà 
nước; ở cấp xã gồm những 
chức danh chủ chốt như Bí 
thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch HĐND; 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy 
viên UBND và các chức danh 
chuyên môn.

Đến Luật Phòng, chống 
tham nhũng năm 2005 
(khoản 1 Điều 44); Nghị định 
số 37/2007/NĐ-CP ngày 
09/3/2007 của Chính phủ 

Hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018  
do huyện Tuy Phước tổ chức

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI
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về minh bạch tài sản, thu 
nhập (Điều 6); Thông tư số 
2442/2007/TT-TTCP ngày 
13/11/2007 của Thanh tra 
Chính phủ hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 
37/2007/NĐ-CP, thì đối tượng 
phải kê khai tài sản, thu nhập 
là từ cán bộ địa chính - xây 
dựng, tài chính - kế toán cấp 
xã đến Bộ trưởng, Trưởng 
các ban ngành Trung ương, 
từ doanh nghiệp đến các cơ 
quan nghiên cứu khoa học. 
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP 
ngày 17/7/2013 của Chính 
phủ về minh bạch tài sản, 
thu nhập tiếp tục quy định đối 
tượng phải kê khai tài sản, thu 
nhập là từ cán bộ địa chính - 
xây dựng, tài chính - kế toán 
cấp xã đến Bộ trưởng, Trưởng 
các ban ngành Trung ương, từ 
doanh nghiệp đến các cơ quan 
nghiên cứu khoa học (Điều 7). 

Hiện nay, Điều 34 Luật 
Phòng, chống tham nhũng 
năm 2018 quy định có 4 nhóm 
đối tượng phải kê khai tài 
sản, thu nhập gồm: Cán bộ, 
công chức; sỹ quan Công an 
nhân dân; sỹ quan Quân đội 
nhân dân, quân nhân chuyên 
nghiệp; người giữ chức vụ từ 
Phó Trưởng phòng và tương 
đương trở lên công tác tại các 
đơn vị sự nghiệp công lập, 
doanh nghiệp Nhà nước, người 
được cử làm đại diện phần vốn 
Nhà nước tại doanh nghiệp và 
người ứng cử đại biểu Quốc 
hội, đại biểu HĐND.

Với quy định này của Luật 
Phòng, chống tham nhũng 
năm 2018, đối tượng phải kê 
khai tài sản, thu nhập không 
còn thu hẹp ở “một số cán bộ, 
công chức” mà mở rộng đến 
mọi cán bộ, công chức, viên 
chức. Nhìn tổng thể các quy 
định về đối tượng kê khai tài 
sản, thu nhập từ năm 1998 đến 
nay, việc mở rộng đối tượng kê 
khai tài sản, thu nhập cũng đặt 

ra nhiều vấn đề như: Gia tăng 
số lượng người kê khai tài sản, 
thu nhập, tăng lượng thông tin 
cần thu thập, xử lý, gây áp lực 
cho cơ quan kiểm soát tài sản, 
thu nhập,… 

Tuy nhiên, về cơ bản việc 
mở rộng “cán bộ, công chức 
phải kê khai tài sản, thu nhập” 
là hợp lý, bởi các lý do sau:

Về các chủ trương của 
Đảng: Quy định cán bộ, công 
chức đều phải kê khai tài sản 
đảm bảo phù hợp với chủ 
trương từng bước mở rộng diện 
đối tượng kê khai tài sản, thu 
nhập theo Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ Ba Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa X “tiến 
tới tất cả đảng viên là cán bộ, 
công chức, viên chức đều phải 
kê khai tài sản” và Kết luận 
Hội nghị Trung ương 5 khóa 
XI “Từng bước mở rộng diện 
kê khai… tài sản, thu nhập của 
cán bộ, công chức, viên chức”.

Về thực tiễn, nếu theo quy 
định của Luật Phòng, chống 
tham nhũng năm 2005 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành thì 
chỉ có một nhóm đối tượng cán 
bộ, công chức phải kê khai tài 
sản, còn một bộ phận rất lớn 
cán bộ, công chức còn lại sẽ 
không phải kê khai tài sản, thu 
nhập, không được kiểm soát 
tài sản, thu nhập. Điều này 
đã tạo lỗ hổng lớn trong việc 
kiểm soát tài sản, thu nhập 
của đội ngũ cán bộ, công chức 
và là hạn chế, vướng mắc chủ 
yếu trong việc thực hiện biện 
pháp kê khai tài sản, thu nhập 
của cán bộ, công chức trong 
thời gian thi hành Luật Phòng, 
chống tham nhũng năm 2005, 
khi không xác định được nguồn 
gốc xuất phát điểm của tài sản 
kê khai. Đồng thời, hạn chế này 
đã dẫn đến tình trạng: Người 
thuộc diện kê khai tài sản có 
rất nhiều tài sản nhưng không 
đứng tên mà có thể chuyển 
cho con không thuộc diện kê 

khai đứng tên, qua nhiều năm 
người con thuộc diện kê khai 
tài sản, thì nghiễm nhiên tài 
sản đó không phải giải trình 
nguồn gốc vì pháp luật chỉ yêu 
cầu giải trình nguồn gốc đối 
với tài sản tăng thêm so với kỳ 
kê khai trước và việc kê khai 
không nhằm để truy nguyên 
nguồn gốc tài sản.

Do đó, quy định mọi cán 
bộ, công chức đều phải kê 
khai tài sản, thu nhập trong 
Luật Phòng, chống tham 
nhũng năm 2018 sẽ giúp kiểm 
soát ngay từ đầu quá trình 
hình thành tài sản của cán bộ, 
công chức, không để xảy ra 
tình trạng một người nào đó 
sau nhiều năm làm công chức 
mới bắt đầu kê khai tài sản. 
Quy định này cũng phù hợp 
với bối cảnh nền hành chính 
của nước ta hiện nay và sẽ 
góp phần hạn chế hiện tượng 
tham nhũng vặt. Vì không thể 
loại trừ cán bộ, công chức 
không có chức vụ, quyền hạn 
thì không tham nhũng. Trên 
thực tế, một người được tuyển 
dụng trở thành công chức, thì 
kèm với nhiệm vụ được giao 
họ sẽ có quyền hạn nhất định 
để thực hiện nhiệm vụ đó. 
Vì vậy, tuy ít có cơ hội tham 
nhũng lớn, nhưng hiện tượng 
tham nhũng vặt thì vẫn có thể 
xảy ra.

Do vậy, việc mở rộng tất cả 
cán bộ, công chức đều phải 
kê khai tài sản là giải pháp 
cần thiết và có ý nghĩa quan 
trọng trong kiểm soát tài sản, 
thu nhập theo chủ trương của 
Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, 
làm sao để quy định này thật 
sự khả thi, mang lại hiệu quả 
mà không hình thức thì đòi hỏi 
phải có cơ chế cụ thể và hiệu 
quả để triển khai thực hiện 
như việc kê khai phải được 
xác minh và nếu có vi phạm 
thì cần phải xử lý nghiêm các 
vi phạm đó. 
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XÁC MINH ĐIỀU KIỆN ĐƯƠNG NHIÊN ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH 
ĐỂ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP  CHO CÔNG DÂN -  

THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP
 Thanh Chung

Xóa án tích là một chế 
định nhân đạo trong 
chính sách pháp luật 

hình sự của Việt Nam cũng 
như của nhiều quốc gia trên 
thế giới. Chế định này phù 
hợp với xu thế tiến bộ, tạo 
điều kiện cho những người 
“có án tích” được làm lại 
cuộc đời, tái hòa nhập cộng 
đồng, trở thành người có ích 
cho xã hội.

Sau khi Quốc hội thông 
qua Bộ luật Hình sự (BLHS) 
năm 1985, lần đầu tiên chế 
định “xóa án tích” được 
chính thức ghi nhận về mặt 
lập pháp ở Việt Nam. Đến 
nay, chế định này đã được 
sửa đổi, bổ sung nhiều lần 
và ngày càng hoàn thiện 
hơn trong BLHS năm 2015. 
Tuy nhiên, trên thực tiễn, 
việc đương nhiên được xóa 
án tích đang gặp phải những 
vướng mắc, bất cập, nhất là 
công tác xác minh điều kiện 
đương nhiên được xóa án 
tích để cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp (LLTP), gây khó khăn 
cho người dân và cơ quan 
cấp phiếu LLTP. Cụ thể:

Quy định của pháp luật 
hình sự về vấn đề đương 
nhiên được xóa án tích

Theo quy định của BLHS 
năm 2015, người được xóa 

án tích coi như chưa bị kết 
án. Tại các Điều 70, 71, 72 
quy định có 02 loại xóa án 
tích: Đương nhiên được xóa 
án tích và xóa án tích theo 
quyết định của Tòa án. 

BLHS năm 2015 đã bỏ 
quy định Tòa án cấp giấy 
chứng nhận đương nhiên 
được xóa án tích cho người 
bị kết án, mà giao trách 
nhiệm cho Cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu LLTP: “ … có 
trách nhiệm cập nhật thông 
tin về tình hình án tích của 
người bị kết án và khi có 
yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch 
tư pháp xác nhận không có 
án tích, nếu có đủ điều kiện 
quy định…”.

Quy định của pháp luật 
về LLTP liên quan đến vấn 
đề xóa án tích

Điều 33 Luật LLTP năm 
2010 cũng quy định về xóa 
án tích, cụ thể: Trung tâm 
LLTP quốc gia, Sở Tư pháp 
có nhiệm vụ cập nhật, xử lý 
thông tin LLTP trong trường 
hợp người bị kết án được 
xóa án tích.

Điều 17 Nghị định số 
111/2010/NĐ-CP ngày 
23/11/2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật LLTP đã xác định 

rõ trách nhiệm của Trung 
tâm LLTP quốc gia, Sở Tư 
pháp trong việc xác minh về 
điều kiện đương nhiên được 
xóa án tích của người bị kết 
án. Trình tự, thủ tục xác 
minh điều kiện đương nhiên 
được xóa án tích cũng được 
hướng dẫn chi tiết tại Thông 
tư liên tịch số 04/2012/
T T L T - B T P - T A N D T C -
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 
10/5/2012 của Bộ Tư pháp, 
Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng hướng dẫn trình tự, 
thủ tục tra cứu, xác minh, 
trao đổi, cung cấp thông  
tin LLTP.

Ngoài việc xác minh điều 
kiện đương nhiên được xóa 
án tích để cập nhật vào Cơ 
sở dữ liệu LLTP như đã nêu 
ở trên, Luật LLTP (Khoản 
3, Điều 44) cũng có quy 
định việc xác minh điều 
kiện đương nhiên được xóa 
án tích để cấp Phiếu LLTP, 
“trong trường hợp cần thiết, 
Trung tâm LLTP quốc gia, 
Sở Tư pháp có trách nhiệm 
xác minh về điều kiện đương 
nhiên được xóa án tích khi 
cấp Phiếu LLTP”. Do đó, 
trong trường hợp thông tin 
về điều kiện đương nhiên 
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được xóa án tích của người 
bị kết án chưa được cập nhật 
vào Cơ sở dữ liệu LLTP, chủ 
yếu là đối với thông tin có 
trước ngày 01/7/2010 (ngày 
Luật LLTP có hiệu lực pháp 
luật), Trung tâm LLTP quốc 
gia, Sở Tư pháp có trách 
nhiệm xác minh về điều 
kiện đương nhiên được xóa 
án tích để cấp Phiếu LLTP. 

Thực tiễn công tác xác 
minh điều kiện đương 
nhiên được xóa án tích

Khi BLHS năm 2015 
chưa có hiệu lực, đối với 
những trường hợp người dân 
đã có án tích đề nghị cấp 
Phiếu LLTP, để bảo đảm 
thời hạn cấp Phiếu LLTP, Sở 
Tư pháp thường hướng dẫn 
người dân đến Tòa án đề 
nghị cấp giấy chứng nhận 
xóa án tích. Trên cơ sở giấy 
chứng nhận của Tòa án, Sở 
Tư pháp cấp Phiếu LLTP 
cho người dân.

Nhưng sau khi BLHS 
năm 2015 có hiệu lực thì 
Sở Tư pháp gặp vướng khi 
thực hiện xác minh điều 
kiện đương nhiên được 
xóa án tích, nhất là đối với 
những thông tin có trước 
ngày 01/7/2010. Sở Tư 
pháp không có đủ thông tin 
về bản án hình sự (trong 
nhiều trường hợp cơ quan 
Công an chỉ trả lời về việc 
người yêu cầu bị bắt, bị lập 
danh chỉ bản) hoặc không 
có đủ thông tin về quá trình 
thi hành các quyết định 
của Tòa án trong bản án. 
Đối với trường hợp này, Sở 
Tư pháp phải đề nghị Tòa 
án đã xét xử cung cấp bản 
án và các cơ quan có liên 

quan cung cấp thông tin về 
quá trình thi hành án. Nhiều 
trường hợp, Tòa án, các cơ 
quan có liên quan cũng như 
người bị kết án không còn 
lưu giữ được các giấy tờ, tài 
liệu liên quan đến việc xét 
xử, thi hành bản án; việc 
ủy thác thi hành án, hoặc 
trong trường hợp chia tách 
địa giới hành chính dẫn đến 
khó khăn trong việc xác 
định Tòa án có thẩm quyền 
giải quyết vụ án hoặc người 
bị kết án không biết ngày 
trước họ thi hành án tại trại 
giam nào hoặc trong trường 
hợp một người có nhiều án 
tích hoặc cư trú ở nhiều địa 
phương khác nhau… Những 
vấn đề này gây rất nhiều 
khó khăn cho Sở Tư pháp. 
Do vậy, thời hạn cấp Phiếu 
LLTP của hầu hết các trường 
hợp này thường bị kéo dài, 
không bảo đảm theo đúng 
quy định của Luật LLTP, 
gây bức xúc cho người dân, 
ảnh hưởng đến uy tín của 
cơ quan nhà nước. Hơn 
nữa, công tác này đòi hỏi 
nhiều thời gian, công sức, 
sự phối hợp chặt chẽ, trách 
nhiệm của các cơ quan có 
liên quan cũng như đòi hỏi 
người phụ trách phải có 
trình độ nghiệp vụ chuyên 
sâu về pháp luật hình sự và 
pháp luật về LLTP. 

Nâng cao hiệu quả công 
tác xác minh điều kiện 
đương nhiên được xóa án 
tích để cấp phiếu LLTP

Để khắc phục những 
vướng mắc, bất cập trên, 
thiết nghĩ pháp luật về LLTP 
cần phải được hoàn thiện 
hơn, cụ thể:

Một là, cần sửa đổi, bổ 
sung Luật LLTP và các văn 
bản quy phạm pháp luật có 
liên quan nhằm đảm bảo 
tính thống nhất, đồng bộ, 
phù hợp với BLHS năm 
2015, Bộ Luật Tố tụng hình 
sự năm 2015. Đồng thời, có 
quy định riêng về trình tự 
thủ tục cấp phiếu LLTP cho 
người có án tích.

Hai là, cần sửa đổi, bổ 
sung quy định cụ thể về 
cơ chế phối hợp, cung cấp 
thông tin, trách nhiệm giữa 
cơ quan quản lý cơ sở dữ 
liệu LLTP và các cơ quan 
tiến hành tố tụng, cơ quan 
thi hành án hình sự, cơ quan 
thi hành án dân sự, UBND 
cấp xã... về điều kiện đương 
nhiên xóa án tích của người 
bị kết án để phục vụ việc xác 
minh điều kiện đương nhiên 
xóa án tích; quy định người 
yêu cầu cấp Phiếu LLTP cần 
phối hợp cung cấp các bản 
án, các giấy tờ liên quan đến 
tình trạng thi hành án của 
mình cho cơ quan cấp Phiếu 
LLTP (nếu có).

Ba là, tăng cường đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
công tác lưu trữ, tra cứu, 
xác minh, trao đổi, cung 
cấp thông tin LLTP của các 
cơ quan có liên quan đến 
công tác LLTP; cần thiết 
có 01 phần mềm chung về 
thông tin LLTP dùng chung 
cho các cơ quan tư pháp, 
công an, kiểm sát, thi hành 
án, tòa án... tránh tình trạng 
một thông tin nhưng nhiều 
cơ quan cùng phải cập 
nhật, xử lý gây lãng phí, 
chậm trễ.
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CẦN THỐNG NHẤT ĐỘ TUỔI CỦA CHỦ THỂ THAM GIA  
XÁC LẬP, THỰC HIỆN GIAO DỊCH VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

 Phạm Văn Bình

Việc xác định chính xác 
năng lực hành vi của chủ 
thể tham gia xác lập, thực 

hiện giao dịch dân sự luôn là 
yêu cầu tiên quyết để đảm bảo 
tính hợp pháp, tính xác thực 
của giao dịch được công chứng, 
đảm bảo an toàn về pháp lý cho 
các bên tham gia xác lập giao 
dịch dân sự.

Theo pháp luật dân sự, việc 
xác định năng lực hành vi của 
chủ thể căn cứ theo độ tuổi của 
chủ thể. Người thành niên là 
người từ đủ mười tám tuổi. Người 
thành niên có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ, trừ các trường 
hợp quy định tại Điều 22, 23 và 
24 của Bộ luật Dân sự năm 2015 
(Điều 20 Bộ luật Dân sự năm 
2015). Đồng thời, Bộ luật Dân sự 
năm 2015 cũng quy định chủ thể 
tự mình tiến hành xác lập, thực 
hiện giao dịch dân sự hay thông 
qua người đại diện theo quy định 
của pháp luật cho từng độ tuổi, 
cụ thể:  

- Giao dịch dân sự của người 
chưa đủ sáu tuổi do người đại 
diện theo pháp luật của người 
đó xác lập, thực hiện (khoản 2, 
Điều 21).  

- Người từ đủ sáu tuổi đến 
chưa đủ mười lăm tuổi khi xác 
lập, thực hiện giao dịch dân sự 
phải được người đại diện theo 
pháp luật đồng ý, trừ giao dịch 
dân sự phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt hàng ngày phù hợp với lứa 
tuổi (khoản 2, Điều 21).

- Người từ đủ mười lăm tuổi 
đến chưa đủ mười tám tuổi tự 
mình xác lập, thực hiện giao dịch 
dân sự, trừ giao dịch dân sự liên 
quan đến bất động sản, động sản 
phải đăng ký và giao dịch dân 
sự khác theo quy định của luật 
phải được người đại diện theo 
pháp luật đồng ý (khoản 4, Điều 
21). Ngoài ra, khoản 2, Điều 77 
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 
2014 quy định cá nhân từ đủ 15 
tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền tự 
mình xác lập, thực hiện các giao 
dịch dân sự, trừ trường hợp tài 
sản là bất động sản, động sản có 
đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 
dụng hoặc dùng tài sản để kinh 
doanh thì phải có sự đồng ý bằng 
văn bản của cha mẹ hoặc người 
giám hộ.

Như vậy, theo các quy định 
nêu trên thì cá nhân từ đủ 15 
tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền tự 

mình xác lập, thực hiện hầu hết 
các giao dịch dân sự. Riêng đối 
với tài sản là bất động sản, động 
sản có đăng ký quyền sở hữu, 
quyền sử dụng hoặc dùng tài sản 
để kinh doanh thì cần có sự đồng 
ý của cha mẹ, nhưng cá nhân từ 
đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi vẫn là 
người trực tiếp tiến hành xác lập, 
thực hiện giao dịch đó. 

Tuy nhiên, điểm b, khoản 1 
Điều 119 Luật Nhà ở quy định 
điều kiện cá nhân trong nước 
được tham gia giao dịch về nhà 
ở phải có đầy đủ năng lực hành 
vi dân sự theo quy định của pháp 
luật dân sự (cá nhân đủ 18 tuổi 
trở lên). Như vậy, khi phát sinh 
giao dịch về đất đai thì độ tuổi 
của chủ thể tham gia xác lập, 
thực hiện giao dịch sẽ áp dụng 
theo quy định của pháp luật dân 
sự, hôn nhân gia đình, nếu giao 
dịch về nhà ở (chỉ có nhà không 
gắn liền với đất) thì độ tuổi của 
chủ thể tham gia xác lập, thực 
hiện giao dịch sẽ áp dụng theo 
Luật Nhà ở, nhưng nếu giao dịch 
về nhà ở gắn liền với đất thì độ 
tuổi của cá nhân tham gia xác 
lập, thực hiện giao dịch đó áp 
dụng theo pháp luật dân sự hay 
pháp luật về nhà ở? Trong khi 
quy định về độ tuổi của chủ thể 
tham gia xác lập, thực hiện giao 
dịch trong quy định của pháp 
luật dân sự và pháp luật nhà ở là 
khác nhau.

Để khắc phục bất cập nêu 
trên, góp phần nâng cao hiệu quả 
giao dịch dân sự nói chung, giao 
dịch về đất đai, nhà ở nói riêng, 
các cơ quan có thẩm quyền cần 
sớm sửa đổi pháp luật về đất đai, 
nhà ở theo hướng quy định thống 
nhất độ tuổi của cá nhân khi 
tham gia xác lập, thực hiện giao 
dịch về đất đai, nhà ở.

Công chứng viên hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục công chứng 
có liên quan đến đất đai, nhà ở (Ảnh M.C)
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NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

XÁC ĐỊNH PHẠM VI HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 
CÒN KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

 Ngọc Chân

Lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ  
về hòa giải do Sở Tư pháp Bình Định tổ chức

Hòa giải ở cơ sở là việc Hòa giải viên hướng 
dẫn, giúp đỡ các bên tranh chấp đạt được 
thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau 

những vi phạm pháp luật. Hoạt động này có ý nghĩa 
quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp 
nhỏ, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ 
gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; củng cố phát 
huy tình cảm, đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia 
đình và cộng đồng dân cư. 

Trong những năm qua, ở tỉnh ta, với tỷ lệ hòa 
giải thành đạt từ 80% trở lên/năm, công tác hòa 
giải ở cơ sở đã kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi 
phạm pháp luật, góp phần tăng cường tình đoàn kết 
trong cộng đồng dân cư, bảo đảm ổn định trật tự, an 
toàn xã hội; giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến 
Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết, tiết kiệm thời gian, chi phí cho Nhà nước và 
Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát 
triển. Đạt được những kết quả này, bên cạnh sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền là sự nỗ lực rất lớn của các Hòa giải viên - 
“người vác tù và hàng tổng”. Tuy nhiên, trong quá 
trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa 
giải viên cũng gặp phải một số khó khăn, vướng 
mắc làm ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của 
công tác hòa giải ở cơ sở. Trong đó, có khó khăn, 
vướng mắc trong xác định phạm vi hòa giải ở cơ sở 
theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn 
bản hướng dẫn luật. 

Để xác định phạm vi được hòa giải, Điều 3 
Luật Hòa giải ở cơ sở quy định: Việc hòa giải ở cơ 
sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh 
chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp: Mâu 
thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước, lợi ích công cộng; các vi phạm pháp luật 
về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà 
theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự không 
được hòa giải; vi phạm pháp luật mà theo quy 
định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị 
xử lý vi phạm hành chính;… 

Quy định về phạm vi hòa giải của Luật Hòa giải 
ở cơ sở mang tính chất loại trừ, trừ những trường 
hợp được liệt kê là không được hòa giải thì những 
trường hợp khác Hòa giải viên đều có thể tiến hành 
hòa giải. Đến Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 
27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, 
phạm vi hòa giải ở cơ sở được hướng dẫn cụ thể 
hơn. Theo đó, Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP 

quy định về các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 
pháp luật được hoặc không được thực hiện hòa giải. 
Những quy định này là khá rõ ràng và đã tạo được 
cơ sở pháp lý để áp dụng trên thực tế trong thời gian 
qua. Tuy nhiên, đối với nội dung “được hòa giải đối 
với các vi phạm pháp luật mà theo quy định của 
pháp luật những vi phạm đó chưa đến mức bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính” 
và “không được hòa giải đối với vi phạm pháp luật 
mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính” vẫn rất khó 
xác định trên thực tế.

Thứ nhất, khó trong xác định mức độ của vi 
phạm pháp luật. Quy định “được hòa giải đối với 
các vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp 
luật những vi phạm đó chưa đến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính” và 
“không được hòa giải đối với vi phạm pháp luật mà 
theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
hoặc bị xử lý vi phạm hành chính” có nghĩa là Hòa 
giải viên được tiếp nhận để hòa giải đối với những 
vi phạm chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, xử lý vi phạm hành chính và không được 
tiếp nhận, hòa giải đối với những vi phạm phải bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm 
hành chính.

Tuy nhiên, khi tiếp nhận vụ việc cần hòa giải, 
Hòa giải viên làm thế nào để xác định được vụ việc 
đó là vi phạm pháp luật chưa đến mức bị hoặc phải 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành 
chính để tiếp nhận hay từ chối vụ hòa giải? Để xác 
định điều đó vẫn chủ yếu dựa vào khả năng nhận 
định, phân tích, vận dụng pháp luật của Hòa giải 
viên. Trong khi đó, cách thức nhận định, đánh giá 
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như thế nào vẫn chưa có cơ sở cụ thể? Nếu nhận 
định không đúng, thì có thể hòa giải viên sẽ tiến 
hành hòa giải đối với vi phạm pháp luật đáng ra 
phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi 
phạm hành chính hoặc từ chối hòa giải đối với các 
vụ việc vi phạm chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính. 
Và trong trường hợp vì nhận định không đúng về 
phạm vi hòa giải mà Hòa giải viên tiến hành Hòa 
giải không đúng và gây ảnh hưởng đến quyền lợi 
của các bên thì việc giải quyết hay xử lý hậu quả 
vấn đề này như thế nào vẫn chưa được Luật Hòa 
giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành quy 
định cụ thể?

Giải quyết khó khăn cho các Hòa giải viên, 
Điều 7 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP có hướng dẫn 
“Trong trường hợp chưa xác định được vụ, việc có 
thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở hay không, thì Hòa 
giải viên đề nghị công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng 
dẫn”. Tuy nhiên trên thực tế, hướng dẫn này cũng 
rất khó được thực hiện, bởi vì, trong nhiều trường 
hợp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cũng không đủ 
cơ sở và thẩm quyền để khẳng định vụ việc đó có 
thuộc trường hợp phải bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính hay không nếu 
chỉ dựa vào việc đối chiếu, áp dụng văn bản quy 
phạm pháp luật để nhận định vụ việc. Đồng thời, 
cho đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nào 
về cách thức Hòa giải viên phối hợp, đề nghị công 
chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn trong khi vấn đề 
này có liên quan chặt chẽ đến trách nhiệm của Hòa 
giải viên, công chức Tư pháp - Hộ tịch và các bên 
trong vụ việc hòa giải.

Thứ hai, hiểu như thế nào đối với quy định “vi 
phạm pháp luật theo quy định phải bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính thì 
không được hòa giải”

Trong một số trường hợp, 01 vụ, việc vi phạm 
pháp luật có thể sẽ liên quan đến nhiều mối quan 
hệ như: Quan hệ dân sự phát sinh giữa các bên; 
quan hệ hình sự phát sinh giữa Nhà nước và người 
thực hiện hành vi; quan hệ hành chính phát sinh 
giữa cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
với người có hành vi vi phạm trật tự quản lý hành 
chính, xâm phạm đến lợi ích cá nhân, tổ chức, của 
Nhà nước, cộng đồng xã hội được Nhà nước bảo 
vệ. Theo quy định pháp luật, đối với mỗi loại quan 
hệ sẽ phát sinh trách nhiệm pháp lý tương ứng, 
như: Trong quan hệ dân sự sẽ phát sinh trách 
nhiệm dân sự giữa các bên; trong quan hệ hình sự 
sẽ phát sinh trách nhiệm hình sự và trong quan hệ 
hành chính cũng sẽ phát sinh trách nhiệm hành 
chính. Và mỗi loại quan hệ được điều chỉnh bởi 
một nhóm quy định pháp luật và theo trình tự, thủ 
tục riêng biệt.

Như vậy, “vi phạm pháp luật theo quy định phải 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi 
phạm hành chính thì không được hòa giải” được 

hiểu như thế nào? Có phải toàn bộ vụ, việc có chứa 
nhiều mối quan hệ sẽ không được hòa giải, bao 
gồm cả quan hệ dân sự, quan hệ hình sự và quan 
hệ hành chính phát sinh? Phần lớn các Hòa giải 
viên khi được hỏi về vấn đề này đều thiên về cách 
hiểu toàn bộ vụ, việc vi phạm pháp luật có chứa 
nhiều mối quan hệ sẽ không được hòa giải và từ 
chối hòa giải vụ việc mặc cho vi phạm pháp luật đó 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong quan hệ hình 
sự phát sinh hay chỉ bị xử lý vi phạm hành chính 
trong quan hệ hành chính phát sinh. Cách hiểu này 
liệu có thỏa đáng?

Theo quan điểm của người viết, thì nếu có vụ, 
việc vi phạm pháp luật có chứa nhiều mối quan 
hệ, thì Hòa giải viên vẫn có thể hòa giải đối với 
mâu thuẫn, tranh chấp về mặt dân sự giữa các bên. 
Bởi vì, pháp luật chỉ không cho phép hòa giải giữa 
người có hành vi vi phạm với Nhà nước vì hành vi 
đó có xâm phạm đến trật tự, lợi ích của cộng đồng 
xã hội mà Nhà nước bảo vệ. Hay nói cách khác, 
Nhà nước chỉ không cho hòa giải để loại bỏ trách 
nhiệm về hình sự hoặc hành chính do hành vi vi 
phạm pháp luật gây ra. Còn đối với các mâu thuẫn, 
tranh chấp về dân sự thì vẫn cần phải khuyến khích 
hòa giải để các bên hàn gắn tình cảm, chấm dứt 
hiềm khích, thù oán - những yếu tố có thể làm phát 
sinh những mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột mới. 
Đây cũng chính là mục tiêu cốt lõi mà pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở hướng 
đến. Nếu giải quyết vụ việc vi phạm pháp luật có 
chứa nhiều mối quan hệ theo hướng này thì người 
có hành vi vi phạm pháp luật được hòa giải về mặt 
dân sự nhưng họ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp 
lý với Nhà nước nếu hành vi đó xâm phạm đến trật 
tự quản lý của Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của 
cá nhân, tổ chức, của cộng đồng xã hội được Nhà 
nước bảo vệ. 

Với những khó khăn, vướng mắc như trên, thiết 
nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm có hướng 
dẫn cụ thể hơn về phạm vi hòa giải để các hòa 
giải viên hiểu và áp dụng được thống nhất, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của công tác hòa giải ở 
cơ sở.

Hòa giải viên trao đổi vướng mắc, khó khăn trong xác 
định phạm vi hòa giải ở cơ sở

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI
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TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT

HƯỚNG DẪN VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC 
GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 Ngọc Hiền 

Ngày 14/12/2020, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về điều kiện lao động 
và quan hệ lao động. Nghị định 
này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/02/2021. 

Theo đó, Nghị định quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số nội dung về điều kiện lao 
động và quan hệ lao động của 
Bộ luật Lao động như: Quản lý 
lao động; hợp đồng lao động; 
cho thuê lại lao động; tổ chức 
đối thoại và thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 
tiền lương; thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao 
động, trách nhiệm vật chất; lao 
động nữ và bảo đảm bình đẳng 
giới; lao động là người giúp việc 
gia đình; giải quyết tranh chấp 
lao động.

Trong đó, Nghị định quy định 
chi tiết đối với lao động là người 
giúp việc gia đình. Cụ thể: Lao 
động là người giúp việc gia đình 
là người làm việc cho người sử 
dụng lao động theo thỏa thuận, 
được trả lương và chịu sự quản 
lý, điều hành, giám sát của người 
sử dụng lao động, làm thường 
xuyên các công việc trong gia 
đình của một hoặc nhiều hộ 
gia đình. Các công việc trong 
gia đình bao gồm công việc nội 
trợ, quản gia, chăm sóc trẻ em, 
chăm sóc người bệnh, chăm 
sóc người già, lái xe, làm vườn 
và các công việc khác cho hộ 
gia đình nhưng không liên quan 
đến hoạt động thương mại. Lao 
động là người giúp việc gia đình 
có giao kết hợp đồng lao động 

bằng văn bản để làm những 
công việc nêu trên.

Trong quá trình thực hiện 
hợp đồng lao động của người 
lao động là người giúp việc nhà, 
mỗi bên có quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động 
mà không cần lý do nhưng phải 
báo trước ít nhất 15 ngày, trừ các 
trường hợp sau:

Người lao động đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động 
vì: Không được bố trí theo đúng 
công việc, địa điểm làm việc 
hoặc không được bảo đảm điều 
kiện làm việc theo thỏa thuận, 
trừ trường hợp quy định tại Điều 
29 của Bộ luật Lao động; không 
được trả đủ lương hoặc trả lương 
không đúng thời hạn, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 4, Điều 
97 của Bộ luật Lao động; bị 
người sử dụng lao động ngược 
đãi, đánh đập hoặc có lời nói, 
hành vi nhục mạ, hành vi làm 
ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân 
phẩm, danh dự; bị cưỡng bức 
lao động; bị quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc; lao động nữ mang 
thai phải nghỉ việc theo quy 
định tại khoản 1, Điều 138 của 
Bộ luật Lao động; đủ tuổi nghỉ 
hưu theo quy định tại Điều 169 
của Bộ luật Lao động, trừ trường 
hợp các bên có thỏa thuận khác; 
người sử dụng lao động cung 
cấp thông tin không trung thực 
theo quy định tại khoản 1, Điều 
16 của Bộ luật Lao động làm 
ảnh hưởng đến việc thực hiện 
hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao 
động vì: Người lao động không 
có mặt tại nơi làm việc sau thời 
hạn quy định tại Điều 31 của Bộ 
luật Lao động; người lao động 

tự ý bỏ việc mà không có lý do 
chính đáng từ 05 ngày làm việc 
liên tục trở lên.

Trường hợp người sử dụng 
lao động vi phạm thời hạn báo 
trước thì phải trả cho người lao 
động một khoản tiền tương ứng 
với tiền lương theo hợp đồng lao 
động trong những ngày không 
báo trước.

Người lao động và người sử 
dụng lao động thỏa thuận về 
tiền lương, thưởng và thực hiện 
trả lương, thưởng theo quy định 
tại Chương VI (trừ Điều 93) 
của Bộ luật Lao động, trong đó 
tiền lương của người lao động 
thỏa thuận trong hợp đồng lao 
động bao gồm mức lương theo 
công việc, phụ cấp lương và 
các khoản bổ sung khác nếu 
có. Mức lương theo công việc 
bao gồm cả chi phí tiền ăn, ở 
của người lao động tại gia đình 
người sử dụng lao động (nếu có) 
và không được thấp hơn mức 
lương tối thiểu vùng do Chính 
phủ công bố. Người sử dụng 
lao động và người lao động thỏa 
thuận mức chi phí ăn, ở hằng 
tháng của người lao động (nếu 
có), tối đa không quá 50% mức 
lương theo công việc ghi trong 
hợp đồng lao động.

Ngoài ra, Nghị định còn quy 
định lao động là giúp việc gia 
đình được nghỉ bình quân 01 
tháng ít nhất 04 ngày; lao động 
là giúp việc gia đình được trả 
khoản tiền bằng mức đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 
y tế; các vấn đề về an toàn, vệ 
sinh lao động đối với lao động là 
người giúp việc gia đình; kỷ luật 
lao động, trách nhiệm vật chất 
đối với người lao động…
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC
TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

 Ngọc Dương

Ngày 15/01/2021, Chính 
phủ ban hành Nghị 
định số 03/2021/NĐ-

CP về bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ 
xe cơ giới (sau đây gọi tắt là 
bảo hiểm). 

Phạm vi bồi thường thiệt hại 
của bảo hiểm gồm: Thiệt hại 
ngoài hợp đồng về sức khỏe, 
tính mạng và tài sản đối với 
bên thứ ba do xe cơ giới gây 
ra; thiệt hại về sức khỏe, tính 
mạng của hành khách do xe 
cơ giới gây ra.

Thời hạn bảo hiểm được 
ghi trên Giấy chứng nhận bảo 
hiểm, cụ thể: Đối với xe mô 
tô hai bánh, ba bánh, xe gắn 
máy (kể cả xe máy điện) và 
các loại xe có kết cấu tương tự 
theo quy định của Luật Giao 
thông đường bộ, thời hạn bảo 
hiểm tối thiểu là 1 năm và tối 
đa là 3 năm. Đối với các xe cơ 
giới còn lại, thời hạn bảo hiểm 
tối thiểu là 1 năm và thời hạn 
tối đa tương ứng với thời hạn 
kiểm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường định kỳ có 
thời hạn trên 1 năm. Trong 
các trường hợp sau, thời hạn 
bảo hiểm dưới 1 năm: Xe cơ 
giới nước ngoài tạm nhập, tái 
xuất có thời hạn tham gia giao 
thông trên lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
dưới 1 năm; niên hạn sử dụng 
của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm 
theo quy định của pháp luật; xe 
cơ giới thuộc đối tượng đăng ký 
tạm thời theo quy định của Bộ 
Công an.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ 
không bồi thường thiệt hại đối 

với 08 trường hợp loại trừ trách 
nhiệm bảo hiểm, bao gồm: 

Thứ nhất, hành động cố 
ý gây thiệt hại của chủ xe cơ 
giới, người lái xe hoặc người bị 
thiệt hại. 

Thứ hai, người lái xe gây tai 
nạn cố ý bỏ chạy không thực 
hiện trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới. Trường hợp 
người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ 
chạy nhưng đã thực hiện trách 
nhiệm dân sự của chủ xe cơ 
giới thì không thuộc trường hợp 
loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. 

Thứ ba, người lái xe chưa đủ 
độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều 
khiển xe cơ giới theo quy định 
pháp luật về giao thông đường 
bộ; người lái xe không có Giấy 
phép lái xe hoặc sử dụng Giấy 
phép lái xe không hợp lệ (có số 
phôi ghi ở mặt sau không trùng 
với số phôi được cấp mới nhất 
trong hệ thống thông tin quản 
lý Giấy phép lái xe) hoặc sử 
dụng Giấy phép lái xe không 

Giấy chứng nhận bảo hiểm

do cơ quan có thẩm quyền 
cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy 
xóa hoặc sử dụng Giấy phép 
lái xe hết hạn sử dụng tại thời 
điểm xảy ra tai nạn hoặc sử 
dụng Giấy phép lái xe không 
phù hợp đối với xe cơ giới bắt 
buộc phải có Giấy phép lái xe. 
Trường hợp người lái xe bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái 
xe có thời hạn hoặc bị thu hồi 
Giấy phép lái xe thì được coi là 
không có Giấy phép lái xe. 

Thứ tư, thiệt hại gây ra hậu 
quả gián tiếp bao gồm: Giảm 
giá trị thương mại, thiệt hại gắn 
liền với việc sử dụng và khai 
thác tài sản bị thiệt hại.

Thứ năm, thiệt hại đối với 
tài sản do lái xe điều khiển xe 
mà trong máu hoặc hơi thở có 
nồng độ cồn, sử dụng ma túy 
và chất kích thích bị cấm theo 
quy định của pháp luật.

Thứ sáu, thiệt hại đối với tài 
sản bị mất cắp hoặc bị cướp 
trong tai nạn.
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Nghị định số 07/2021/NĐ-CP:  
QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

 Như Quỳnh

Ngày 27/01/2021, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 07/2021/NĐ-CP quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai 
đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021 
tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo 
tiếp cận đa chiều giai đoạn 
2016 - 2020 theo Quyết định 
số 59/2015/QĐ-TTg ngày 
19/11/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ. Chuẩn nghèo tiếp 
cận đa chiều là căn cứ để đo 
lường và giám sát mức độ thiếu 
hụt về thu nhập và tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản của người 
dân; là cơ sở xác định đối tượng 
để thực hiện các chính sách 
giảm nghèo, an sinh xã hội và 
hoạch định các chính sách kinh 
tế - xã hội khác năm 2021. 

Về các tiêu chí đo lường 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2022 - 2025:

Tiêu chí thu nhập: Khu vực 
nông thôn: 1.500.000 đồng/
người/tháng. Khu vực thành thị: 
2.000.000 đồng/người/tháng.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt 
dịch vụ xã hội cơ bản gồm 06 
dịch vụ xã hội cơ bản là: Việc 
làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước 
sinh hoạt và vệ sinh; thông tin. 
12 chỉ số đo lường mức độ thiếu 
hụt dịch vụ xã hội cơ bản, là: 
Việc làm; người phụ thuộc trong 
hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo 
hiểm y tế; trình độ giáo dục của 
người lớn; tình trạng đi học của 
trẻ em; chất lượng nhà ở; diện 
tích nhà ở bình quân đầu người; 
nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu 
hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ 
viễn thông; phương tiện phục vụ 
tiếp cận thông tin.

Về chuẩn hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ có mức sống trung 
bình giai đoạn 2022 - 2025

Chuẩn hộ nghèo khu vực 

nông thôn: Là hộ gia đình có thu 
nhập bình quân đầu người/tháng 
từ 1.500.000 đồng trở xuống và 
thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường 
mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội 
cơ bản trở lên; khu vực thành 
thị: Là hộ gia đình có thu nhập 
bình quân đầu người/tháng từ 
2.000.000 đồng trở xuống và 
thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường 
mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội 
cơ bản trở lên.

Chuẩn hộ cận nghèo khu vực 
nông thôn: Là hộ gia đình có thu 
nhập bình quân đầu người/tháng 
từ 1.500.000 đồng trở xuống và 
thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường 
mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội 
cơ bản; khu vực thành thị: Là hộ 
gia đình có thu nhập bình quân 
đầu người/tháng từ 2.000.000 
đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 
03 chỉ số đo lường mức độ thiếu 
hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn hộ có mức sống trung 
bình khu vực nông thôn: Là hộ 
gia đình có thu nhập bình quân 
đầu người/tháng trên 1.500.000 
đồng đến 2.250.000 đồng; khu 
vực thành thị: Là hộ gia đình có 
thu nhập bình quân đầu người/
tháng trên 2.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng.

Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ 
cận nghèo, chuẩn hộ có mức 
sống trung bình là căn cứ để đo 
lường và giám sát mức độ thiếu 
hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội 
cơ bản của người dân; là cơ sở 
xác định đối tượng để thực hiện 
các chính sách giảm nghèo, an 
sinh xã hội và hoạch định các 
chính sách kinh tế - xã hội khác 
giai đoạn 2022 - 2025.

Nghị định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15/3/2021.

Thứ bảy, thiệt hại đối với 
tài sản đặc biệt bao gồm: 
Vàng, bạc, đá quý, các loại 
giấy tờ có giá trị như tiền, 
đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, 
thi hài, hài cốt.

Thứ tám, chiến tranh, 
khủng bố, động đất.

Đối với bồi thường bảo 
hiểm trong trường hợp 
người được bảo hiểm chết. 
Khi tai nạn xảy ra, trong 
phạm vi mức trách nhiệm 
bảo hiểm, doanh nghiệp 
bảo hiểm phải bồi thường 
cho người được bảo hiểm 
số tiền mà người được bảo 
hiểm đã bồi thường hoặc 
sẽ phải bồi thường cho 
người bị thiệt hại. Trường 
hợp người được bảo hiểm 
chết, mất năng lực hành vi 
dân sự theo quyết định của 
Tòa án, doanh nghiệp bảo 
hiểm bồi thường trực tiếp 
cho người bị thiệt hại hoặc 
người thừa kế của người bị 
thiệt hại (trong trường hợp 
người bị thiệt hại đã chết) 
hoặc đại diện của người 
bị thiệt hại (trong trường 
hợp người bị thiệt hại mất 
năng lực hành vi dân sự 
theo quyết định của Tòa án 
hoặc chưa đủ sáu tuổi).

Nghị định này có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
01/3/2021, thay thế Nghị 
định số 103/2008/NĐ-CP 
ngày 16/9/2008 của Chính 
phủ về bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới và Nghị định 
số 214/2013/NĐ-CP ngày 
20/12/2013 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số103/2008/NĐ-CP ngày 
16/9/2008 của Chính phủ 
về Bảo hiểm bắt buộc trách 
nhiệm dân sự của chủ xe 
cơ giới.
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BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  
THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 03/2020/TT-BNV

 Mai Phương

Ngày 21/7/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã 
ký ban hành Thông tư 03/2020/TT-BNV 
quy định chi tiết về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của 
người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 
(sau đây viết tắt là Thông tư 03/2020/TT-BNV). 
Theo đó, Thông tư 03/2020/TT-BNV có một số 
nội dung nổi bật như sau:

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng. Thông tư 
03/2020/TT-BNV được áp dụng cho 3 nhóm 
đối tượng: Người tố cáo là cán bộ, công chức, 
viên chức (sau đây viết tắt là người tố cáo); cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến 
việc tố cáo, giải quyết tố cáo; cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các 
biện pháp bảo vệ người tố cáo.

Thứ hai, về thẩm quyền áp dụng biện pháp 
bảo vệ người tố cáo. Theo Thông tư 03/2020/
TT-BNV, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của 
người tố cáo thuộc quyền quản lý của mình.

Nếu người tố cáo đó không thuộc thẩm 
quyền quản lý của người có thẩm quyền giải 
quyết tố cáo thì người có thẩm quyền giải quyết 
tố cáo có thể yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân thực hiện biện pháp bảo 
vệ vị trí công tác của người tố cáo.

Ngoài ra, tổ chức, đơn vị làm công tác tổ 
chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện 
biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban 
thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng 
cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác 
của người tố cáo.

Thứ ba, về trình tự, thủ tục bảo vệ người 
tố cáo. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, 
việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh 
dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, 
cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con 
nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được 
bảo vệ) đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 
xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân 
biệt đối xử do việc tố cáo thì người tố cáo có thể 

làm văn bản đề nghị người giải quyết tố cáo áp 
dụng các biện pháp bảo vệ. Người giải quyết 
tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết 
định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết 
định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có 
thể trực tiếp đến đề nghị hoặc thông qua điện 
thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng 
biện pháp bảo vệ ngay nhưng sau đó nội dung 
đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản.

Thứ tư, về biện pháp bảo vệ người tố cáo. 
Theo Thông tư 03/2020/TT-BNV, có 6 biện 
pháp bảo vệ người tố cáo, trong đó có 4 biện 
pháp quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Tố cáo 
năm 2018 và 2 biện pháp được bổ sung trong 
Thông tư 03/2020/TT-BNV. Cụ thể đó là: Tạm 
đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết 
định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm 
phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được 
bảo vệ; khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, 
các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ 
việc làm cho người được bảo vệ; xem xét bố trí 
công tác khác cho người được bảo vệ nếu có 
sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt 
đối xử; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử 
lý theo quy định của pháp luật đối với người có 
hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được 
bảo vệ; không thực hiện việc điều động, luân 
chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, 
phân công công việc khác trong thời gian được 
bảo vệ (trừ các trường hợp: Thực hiện việc định 
kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại 
Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 
01/7/2019; được sự đồng ý của người tố cáo; 
theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết tố cáo); không xử lý kỷ 
luật người tố cáo trong thời gian được bảo vệ 
(trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm 
không liên quan đến lĩnh vực tố cáo).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
05/9/2020.
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Câu hỏi 1: Pháp luật hiện hành quy định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đưa 
tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình 
hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố 
dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp 
như thế nào?

Trả lời: Điểm a, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2020/NĐ-
CP) quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm các 
quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành 
vi: “Đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời 
về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công 
bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp.”

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc cải chính 
thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại 
chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 
03 ngày theo quy định của pháp luật đối với hành 
vi trên.

Câu hỏi 2: Pháp luật hiện hành quy định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không 
tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc 
không kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; 
không triển khai thực hiện các biện pháp 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong cơ sở 
giáo dục như thế nào?

Trả lời: Điểm đ, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3.000.000 
đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi: “Không 
tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc không 
kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; không triển 
khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục.”

Câu hỏi 3: Pháp luật hiện hành quy định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không 
thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan 
y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện 
giám sát bệnh truyền nhiễm như thế nào?

Trả lời: Điểm a, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1.000.000 
đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi: “Không 
thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y 
tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám 
sát bệnh truyền nhiễm.”

Câu hỏi 4: Pháp luật hiện hành quy định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với hành vi che 
giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp 
thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 
A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A như thế nào?

Trả lời: Điểm a, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi: “Che 
giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời 
hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của 
bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A”.

Nhân dân đến dự. Từ năm 2018 đến nay, ông đã 
biên soạn 5 tiểu phẩm nội dung về: Luật Nghĩa 
vụ quân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn 
nhân gia đình, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự; tham 
gia hơn 10 cuộc thi, hội thi dưới hình thức sân 
khấu hóa, trong đó, có các cuộc thi lớn do UBND 
tỉnh tổ chức như: Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”, 
cuộc thi “Tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự”,… 

Có thể nói, nhờ làm tốt công việc “vác tù và 
hàng tổng” ở địa phương nên ông Nguyễn Văn 
Quang luôn được bà con trong thôn tín nhiệm, 
tin tưởng, được Hội Cựu chiến binh các cấp tặng 
nhiều Giấy khen và đặc biệt là vừa qua, ông 
Nguyễn Văn Quang được Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn  
2018 - 2020.               C.T

Hòa giải viên Nguyễn Văn Quang - GƯƠNG SÁNG TRONG CÔNG TÁC...
(Tiếp theo trang 16)

Hòa giải viên Nguyễn Văn Quang nhận Bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh


