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 BỘ đỘi biên pHòng BìnH ĐịnH: THựC Hiện CáC giẢi pHáp  nâng Cao...
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 THựC trẠng về HìnH tHứC văn bẢn quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ...

VI/ TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT
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HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TÖ TÖÔÛNG, ÑAÏO ÑÖÙC, PHONG CAÙCH HOÀ CHÍ MINH 

Kỳ vọng và vững tin
QUA ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TA

  Nguyễn Bá Trà   

PHấn kHởi trướC nHững tHànH Công 
CỦa ĐẠi HỘi ĐẢng lần tHứ XIII, nHất 
là nHững tHànH tựu 35 năm đổi mới 
và kết quẢ 05 năm CỦa nHiệm kỳ 

2015 - 2020, đượC ĐẢng ta đánH giá kHái 
quát là: “Đất nướC ta CHưa bao giờ Có Cơ đồ, 
tiềm lựC, vị tHế và uy tín quốC tế nHư Hiện 
nay”. Đồng tHời, sự ngHiệp đổi mới ở nướC 
ta đang tiếp tụC đổi mới toàn diện, đồng bỘ 
trên CáC lĩnH vựC...

Tất CẢ Cán bỘ, đẢng viên, NHân dân trong 
xã HỘi đều tràn ngập niềm vui, gửi trọn niềm 
tin, kỳ vọng vào sự lãnH đẠo CỦa ĐẢng trong 
nHiệm kỳ mới 2020 - 2025, nHất là nHững 
mụC tiêu, quyết sáCH đã đượC ĐẠi HỘi XIII 
đề ra. Cụ tHể, là CáC mụC tiêu lớn về pHát 
triển đất nướC ta trong tHời gian tới, nHư:

- Đến năm 2025 là nướC đang pHát triển, 
Có Công ngHiệp tHeo Hướng Hiện đẠi, tHu 
nHập bìnH quân đầu người (từ 4.700 USD 
đến 5000 USD).

- Đến năm 2030 là nướC đang pHát triển 
Có Công ngHiệp Hiện đẠi - tHu nHập bìnH 
quân đầu người trung bìnH Cao (kHoẢng 
7.500 USD).

- Đến năm 2045 trở tHànH nướC pHát 
triển - tHu nHập Cao (trên 1.0000 USD).

NHững CHỦ trương, quyết sáCH tẠi đẠi 
HỘi XIII là sự kế tHừa và pHát triển đường 
lối lãnH đẠo đúng đắn CỦa ĐẢng ta qua CáC 
nHiệm kỳ, pHù Hợp với điều kiện Cụ tHể CỦa 
Việt Nam trong giai đoẠn mới, tẠo nền tẢng 
vững CHắC CHo đất nướC pHát triển nHanH 
và bền vững Hơn, Hướng tới mụC tiêu trở 
tHànH nướC đang pHát triển, Có Công ngHiệp 
Hiện đẠi vào dịp kỷ niệm 100 năm tHànH 

lập ĐẢng (2030); trở tHànH nướC pHát triển, 
Có tHu nHập Cao vào dịp kỷ niệm 100 năm 
tHànH lập nướC (2045). NHư vậy, đất nướC ta 
đang vươn ra tHế giới, Hướng tới tương lai. 

Tuy nHiên, để đẠt đượC mụC tiêu, đó là CẢ 
mỘt CuỘC đấu tranH vô Cùng kHó kHăn, pHứC 
tẠp, kHông đượC CHỦ quan, tHỏa mãn, kHông 
đượC ngập ngừng, CHờ đợi, mà pHẢi tiếp 
tụC đẩy mẠnH, đồng bỘ, quyết liệt, tHường 
xuyên, liên tụC với quyết tâm CHínH trị Cao 
và sự vào CuỘC tíCH CựC, kiên địnH, đổi mới 
CỦa CẢ Hệ tHống CHínH trị và toàn xã HỘi tHì 
mới đẠt đượC Hiệu quẢ Cao.

Sở dĩ đẠt đượC nHững tHànH tựu to lớn, 
Có ý ngHĩa lịCH sử nHư tHế, nguyên nHân đã 
đượC Tổng Bí THư, CHỦ tịCH nướC Nguyễn 
PHú Trọng kHẳng địnH rõ: Bài HọC xuyên 
suốt trong lịCH sử Hơn 90 năm qua CỦa 
ĐẢng ta, là luôn CHăm lo Công táC xây dựng 
ĐẢng, CHỉnH đốn ĐẢng, Coi đây là nHiệm vụ 
“tHen CHốt”, nHân tố quyết địnH mọi tHắng 
lợi CỦa sự ngHiệp xây dựng và bẢo vệ Tổ 
quốC trong mọi giai đoẠn CỦa CáCH mẠng 
Việt Nam.

Cán bỘ, đẢng viên, NHân dân rất tin 
tưởng và kỳ vọng đất nướC ta sẽ tiếp tụC 
pHát triển mẠnH mẽ Hơn nữa trong nHiệm 
kỳ mới, trên Cơ sở tin tưởng vào pHẩm CHất, 
năng lựC, uy tín và ý CHí quyết tâm Cao CỦa 
Hệ tHống CHínH trị, nHất là BCH Trung ương 
ĐẢng, BỘ CHínH trị, Ban Bí tHư rất vững 
vàng và trìnH đỘ kHẢ năng đáp ứng nHiệm 
vụ lãnH đẠo đất nướC trong tHời kỳ mới với 
đường lối đúng đắn CỦa ĐẢng CỘng sẢn 
Việt Nam, nHất địnH đất nướC ta sẽ pHồn 
vinH và HẠnH pHúC.
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HÖÔÙNG ÑEÁN CUOÄC BAÀU CÖÛ ÑAÏI BIEÅU QUOÁC HOÄI VAØ ÑAÏI BIEÅU HOÄI ÑOÀNG NHAÂN DAÂN CAÙC CAÁP 

  Phạm Dân - Sở Tư pháp

Chất lượng và hiệu quả sau giám sát 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Hoài Nhơn khóa XI

Ban Biên tập: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
(HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây 
là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Bình 
Định nói riêng. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về cuộc bầu 
cử; về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND… theo tinh thần Kế 
hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 26/1/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định, Ban Biên tập 
xin được giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Dân liên quan đến vấn đề này.

HĐND là Cơ quan quyền 
lựC nHà nướC ở địa pHương, 
đẠi diện CHo ý CHí, nguyện 
vọng và quyền làm CHỦ CỦa 
NHân dân, do NHân dân địa 
pHương bầu ra, CHịu tráCH 
nHiệm trướC NHân dân địa 
pHương và Cơ quan nHà nướC 
Cấp trên (Điều 113 Hiến pHáp 
năm 2013). ĐẠi biểu HĐND 
là người đẠi diện CHo ý CHí và 
nguyện vọng CỦa NHân dân 
địa pHương;... trẢ lời nHững 
yêu Cầu, kiến ngHị CỦa Cử tri; 
Có quyền kiến ngHị với CáC Cơ 
quan NHà nướC, tổ CHứC, đơn 
vị ở địa pHương. Người đứng 
đầu Cơ quan, tổ CHứC, đơn vị 
này Có tráCH nHiệm tiếp đẠi 
biểu, xem xét, giẢi quyết kiến 
ngHị CỦa đẠi biểu… (Điều 115 
Hiến pHáp năm 2013).

Với CHứC năng, nHiệm vụ và 
quyền HẠn CỦa HĐND; quyền 
và ngHĩa vụ CỦa đẠi biểu dân 
Cử nHư trên, Có tHể nói, CHất 
lượng, Hiệu quẢ HoẠt đỘng 
CỦa HĐND sẽ đượC bẢo đẢm 
bằng Hiệu quẢ CỦa CáC kỳ Họp 
HĐND, Hiệu quẢ HoẠt đỘng 
CỦa THường trựC HĐND, CáC 
Ban CỦa HĐND và đẠi biểu 
HĐND. NHiệm kỳ 2016 - 2021 
CỦa HĐND CáC Cấp đã và đang 
kết tHúC. Qua tổng kết nHiệm 

kỳ đã tHể Hiện, rất nHiều địa 
pHương Có CáCH làm Hay, sáng 
tẠo; mang lẠi Hiệu quẢ Cao, 
điển HìnH nHư HoẠt đỘng giám 
sát tìnH HìnH tHựC tHi pHáp luật 
trong lĩnH vựC quẢn lý NHà 
nướC về đất đai CỦa Ban PHáp 
CHế HĐND Huyện (nay là tHị xã 
Hoài NHơn). 

Từ một buổi giao ban nội 
chính định kỳ

TẠi HỘi ngHị giao ban nỘi 
CHínH CỦa THị  Ủy, đẠi diện 
CHi CụC THi HànH án dân sự 
và PHòng Tài nguyên và Môi 
trường tHị xã đã kHông tHống 

nHất quan điểm về Căn Cứ 
xáC lập quyền sử dụng đất 
CHo mỘt số trường Hợp trúng 
đấu giá tHông qua HoẠt đỘng 
Cưỡng CHế tHi HànH án. THeo 
CHi CụC THi HànH án dân sự, 
mỘt số trường Hợp trúng đấu 
giá quyền sử dụng đất CỦa 
người pHẢi tHi HànH án nHưng 
trong mỘt tHời gian kHá lâu vẫn 
kHông đượC nHận “sổ đỏ”. Có 
trường Hợp, mỘt trong số Họ 
đã tHể Hiện sự bứC xúC và CHo 
rằng, sẽ kHiếu kiện nếu CHi 
CụC THi HànH án dân sự kHông 
Hoàn tHànH tHỦ tụC để Họ đượC 
Cấp giấy CHứng nHận quyền 
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sử dụng đất; để Họ Có tHể tiến 
HànH xây dựng nHà ở trên tHửa 
đất đã đấu giá trúng, kHi mà 
Họ đã tHựC Hiện xong ngHĩa vụ 
tài CHínH. Trong kHi đó, PHòng 
Tài nguyên và Môi trường lẠi 
Có vẻ “dè dặt” Hơn trong quá 
trìnH tHam mưu CHo UBND tHị 
xã Cấp giấy CHứng nHận quyền 
sử dụng đất đối với CáC trường 
Hợp này. 

Đến việc ứng xử pháp lý 
của Ban Pháp chế HĐND 

Cũng Có tHể “CHo qua” và 
Cũng kHông bị ràng buỘC về 
tráCH nHiệm, nếu sau buổi giao 
ban Hôm đó, đẠi diện Ban PHáp 
CHế HĐND Cứ để CHo CáC Cơ 
quan “tự giẢi quyết với nHau”. 
Tuy nHiên, với sự nHiệt Huyết và 
đồng CẢm, đặt mìnH vào vị trí 
CỦa nHững người đã trúng đấu 
giá quyền sử dụng đất, Ban 
PHáp CHế HĐND tHị xã Hoài 
NHơn đã quyết địnH “tHam gia”. 
CHưa tHể kết luận rõ Cơ quan 
nào đúng, Cơ quan nào sai 
nHưng với tráCH nHiệm với Cử 
tri, Ban PHáp CHế HĐND đưa 
ra nHận địnH: Về nguyên tắC, 
Cơ quan Có tHẩm quyền pHẢi 
xáC lập quyền sử dụng đất CHo 
người trúng đấu giá, vì quyền 
sử dụng đất Họ mua là do CáC 
Cơ quan nHà nướC đưa ra bán 
đấu giá và Hoàn toàn Hợp pHáp 
tHeo quy địnH. Trong trường 
Hợp này, người trúng đấu giá 
quyền sử dụng đất Hoàn toàn 
kHông Có lỗi. Ban PHáp CHế 
đã đi sâu tìm Hiểu, trao đổi, 
làm việC với CáC Cơ quan CHứC 
năng, xây dựng báo Cáo tHẩm 
tra tìnH HìnH tHựC tHi pHáp luật 
trong lĩnH vựC quẢn lý NHà nướC 
về đất đai. 

THeo PHòng Tài nguyên và 
Môi trường: Luật Đất đai năm 
2013 và NgHị địnH số 43/2014/
NĐ-CP ngày 15/5/2014 CỦa 
CHínH pHỦ, biên bẢn đấu giá 
và CáC tHỦ tụC đấu giá quyền 
sử dụng đất trong tìnH trẠng 
“sổ đỏ” Cũ CHưa đượC HỦy bỏ 
tHì CHưa đỦ điều kiện để tHam 

mưu CHo UBND tHị xã Cấp giấy 
CHứng nHận quyền sử dụng đất 
CHo người trúng đấu giá. Cũng 
tHeo PHòng Tài nguyên và Môi 
trường, Cưỡng CHế quyền sử 
dụng đất để buỘC tHựC Hiện 
ngHĩa vụ trẢ nợ tiền vay trong 
kHi bẢn án, quyết địnH kHông 
Có nỘi dung tuyên HỦy giấy 
CHứng nHận quyền sử dụng 
đất; việC kê biên, bán đấu giá 
quyền sử dụng đất CỦa bị đơn 
trong trường Hợp này là kHông 
tHật sự “an toàn”. Trong kHi đó, 
tHeo CHi CụC THi HànH án dân 
sự, người pHẢi tHi HànH án bao 
giờ Cũng tHể Hiện tHái đỘ kHông 
Hợp táC, CHo nên trong tHựC tế 
kHông Có trường Hợp nào Họ tự 
nguyện giao nỘp giấy CHứng 
nHận quyền sử dụng đất để 
Cơ quan CHứC năng HỦy bỏ và 
lập tHỦ tụC kê biên, đấu giá, tHi 
HànH án.

XáC địnH tráCH nHiệm CỦa 
mìnH trướC mỘt sự việC nHư 
tHế, tHể Hiện tiếng nói CỦa Cơ 
quan dân Cử, Ban PHáp CHế đã 
đưa sự việC vào báo Cáo tHẩm 
tra tìnH HìnH tHựC tHi pHáp luật 
trong lĩnH vựC quẢn lý NHà nướC 
về đất đai trên địa bàn tHị xã 
trìnH kỳ Họp HĐND tHị xã với 
lập luận: Cưỡng CHế tHi HànH 
án là việC nHà nướC đã tướC bỏ 
quyền sử dụng đất CỦa người 
pHẢi tHi HànH án; do đó, quyết 
địnH Cưỡng CHế và CáC tHỦ tụC 
đấu giá là Căn Cứ để xáC lập 
quyền sử dụng đất CHo người 
trúng đấu giá; việC PHòng Tài 
nguyên và Môi trường CHo 
rằng, sẽ xẢy ra Hậu quẢ pHáp 
lý, nếu vẫn để tồn tẠi mỘt giấy 
CHứng nHận quyền sử dụng đất 
Cũ là ý kiến kHông tHỏa đáng. 
Do đó, việC lập tHỦ tụC HỦy giấy 
CHứng nHận quyền sử dụng đất 
(Cũ) CỦa người pHẢi tHi HànH án 
và tHam mưu CHo Cấp Có tHẩm 
quyền Cấp giấy CHứng nHận 
CHo người trúng đấu giá tHuỘC 
về tráCH nHiệm CỦa PHòng Tài 
nguyên và Môi trường.

 Và kết quả như mong đợi
Sau kỳ Họp HĐND, tHị Ủy, 

UBND, PHòng Tài nguyên và 
Môi trường và CHi CụC THi HànH 
án dân sự tHị xã đã Có buổi làm 
việC với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, CụC tHi HànH án Dân sự 
tỉnH BìnH ĐịnH và Có sự tHam 
gia CỦa Ban PHáp CHế HĐND 
tHị xã. 

Qua tHẢo luận, HỘi ngHị đã 
tHống nHất với quan điểm, biện 
pHáp tHáo gỡ vướng mắC tHeo 
kiến ngHị CỦa Ban PHáp CHế 
HĐND tHị xã. THeo đó, PHòng 
Tài nguyên và Môi trường Có 
tráCH nHiệm tHam mưu CHo 
UBND tHị xã tHông báo, yêu 
Cầu người pHẢi tHi HànH án, 
ngân Hàng và CáC tổ CHứC tín 
dụng pHẢi giao nỘp giấy CHứng 
nHận quyền sử dụng đất và pHối 
Hợp với CáC Cơ quan CHứC năng 
để giẢi quyết. Trong tHời HẠn 30 
ngày, giấy CHứng nHận quyền 
sử dụng đất số…, đã Cấp CHo… 
đã Hết Hiệu lựC. Điều đáng nói 
ở đây, qua vụ việC này, kHông 
nHững vướng mắC, tồn tẠi tương 
tự đã đượC giẢi quyết mà qua 
đó, đã tHay đổi mỘt CáCH nHìn 
mới, mỘt Hướng mới về nHận 
tHứC, quan điểm và Cơ CHế để 
giẢi quyết CáC trường Hợp pHát 
sinH sau này; CHấm dứt đượC 
tìnH trẠng “nói qua, nói lại” giữa 
nHững người tHựC tHi Công vụ. 
Và, kết quẢ đã nHư mong đợi. 

NHững người đã tHam gia 
đấu giá trong CáC vụ việC này 
đến nay đã đượC nHận giấy 
CHứng nHận quyền sử dụng 
đất do UBND tHị xã Cấp sau 
mỘt tHời gian CHờ đợi với tâm 
trẠng bứC xúC. Có lẽ, tất CẢ 
trong số Họ Cũng sẽ nHận biết 
đượC nHờ Có sự táC đỘng tíCH 
CựC tHông qua HoẠt đỘng tHẩm 
tra tìnH HìnH tHựC tHi pHáp luật 
trong lĩnH vựC quẢn lý NHà nướC 
về đất đai CỦa Ban PHáp CHế 
HĐND tHị xã, quyền lợi CỦa Họ 
đã đượC bẢo vệ, đóng góp tíCH 
CựC vào việC nâng Cao Hiệu quẢ 
Công táC quẢn lý NHà nướC về 
đất đai trên địa bàn. 

HÖÔÙNG ÑEÁN CUOÄC BAÀU CÖÛ ÑAÏI BIEÅU QUOÁC HOÄI VAØ ÑAÏI BIEÅU HOÄI ÑOÀNG NHAÂN DAÂN CAÙC CAÁP 
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(Xem tiếp trang 7) 

 C.T

Cùng với CáC địa pHương 
kHáC trong tỉnH, nHững 
ngày qua, CáC Cấp CHínH 
quyền, Mặt trận và CáC 

đoàn tHể CỦa xã PHướC Sơn đã 
tập trung CHỉ đẠo triển kHai và tổ 
CHứC tHựC Hiện Công táC tHông 
tin, tuyên truyền, vận đỘng để 
pHụC vụ CHo ngày bầu Cử đẠi 
biểu QuốC HỘi và đẠi biểu HĐND 
CáC Cấp (23/5/2021). 

PHướC Sơn là mỘt trong 4 xã 
kHu Đông CỦa Huyện Tuy PHướC; 
Có số dân đông nHất Huyện, với 
27.167 người đượC pHân bố ở 10 
tHôn. Là xã về đíCH nông tHôn 
mới vào năm 2016 và đến Cuối 
năm 2020 đã Cơ bẢn Hoàn tHànH 
100% tiêu CHí đề ngHị Cấp trên 
Công nHận xã nông tHôn mới 
nâng Cao. Có tHể nói, đây là đòn 
bẩy để PHướC Sơn nHư đượC tiếp 
tHêm đỘng lựC Hoàn tHànH CáC 
mụC tiêu, nHiệm vụ mới, trong 
đó, nHiệm vụ tuyên truyền về 
CuỘC bầu Cử đẠi biểu QuốC HỘi 
kHóa XV và đẠi biểu HĐND CáC 
Cấp nHiệm kỳ 2021 - 2026 luôn 
đượC xã CHú trọng Hàng đầu.

Ngay sau kHi triển kHai, HoẠt 
đỘng tHông tin, tuyên truyền về 
CuỘC bầu Cử trên địa bàn xã đã 
đượC đẩy mẠnH tHựC Hiện bằng 
nHiều HìnH tHứC đa dẠng, pHong 
pHú. UBND xã đã giao nHiệm 
vụ Cụ tHể CHo từng tHànH viên 
và gắn tráCH nHiệm CỦa người 
đứng đầu CáC ngànH, HỘi, đoàn 
tHể trong đánH giá Hiệu quẢ 
Công việC. Ông Nguyễn ĐìnH 
Giới, PHó CHỦ tịCH UBND xã 
PHướC Sơn CHo biết: “Gần 02 
tHáng qua, UBND xã đã CHỉ đẠo 
Công CHứC Tư pHáp - HỘ tịCH 
pHối Hợp với CáC HỘi, đoàn tHể 
xây dựng, tổ CHứC tHựC Hiện kế 
HoẠCH tuyên truyền và vận đỘng 
bầu Cử để bà Con Cử tri trong xã 
biết, CHỦ đỘng tHựC Hiện quyền 
và ngHĩa vụ bầu Cử CỦa mìnH. 

ĐặC biệt, Cuối tHáng 4 vừa qua, 
CHúng tôi đã tổ CHứC Có Hiệu 
quẢ CuỘC tuyên truyền, pHổ biến 
Luật Bầu Cử đẠi biểu QuốC HỘi 
và đẠi biểu HĐND Có lồng gHép 
sinH HoẠt văn Hóa, văn ngHệ tHu 
Hút đông đẢo Cử tri trên địa bàn 
xã đến dự”. 

ĐượC ngHe pHổ biến CáC quy 
địnH CỦa pHáp luật về bầu Cử, 
CHị Nguyễn THị CHung, HỘi viên 
PHụ nữ tHôn Kỳ Sơn pHấn kHởi 
CHo biết: “BẢn tHân tôi và gia 
đìnH sẽ tHựC Hiện tốt ngHĩa vụ 
CỦa người Công dân trong việC 
bầu Cử; đồng tHời, nHắC nHở bà 
Con trong xóm tự mìnH đi bầu Cử 
đúng ngày, đúng giờ và pHẢi tự 
mìnH bỏ pHiếu CHứ kHông đượC 
nHờ người kHáC đi bầu Cử tHay”.

CuỘC bầu Cử lần này, xã 
PHướC Sơn đượC bầu 30 đẠi 
biểu HĐND xã trong số 50 người 
đượC giới tHiệu ứng Cử. UBND xã 
đã tHànH lập Ban bầu Cử CỦa xã 
gồm 11 tHànH viên; 10 Tổ bầu 

Buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
HĐND có lồng ghép sinh hoạt văn hóa, văn nghệ vừa được tổ chức tại 

UBND xã Phước Sơn

Cử ở 10 đơn vị bầu Cử và 05 Tiểu 
ban (Tiểu ban giẢi quyết kHiếu 
nẠi, tố Cáo; Tiểu ban bẢo đẢm an 
ninH CHínH trị, trật tự an toàn xã 
HỘi; Tiểu ban Tổ CHứC; Tiểu ban 
THông tin, tuyên truyền; Tiểu 
ban Cơ sở vật CHất). 

Để Cán bỘ và NHân dân Hiểu 
rõ về mụC đíCH, ý ngHĩa, tầm 
quan trọng CỦa CuỘC bầu Cử đẠi 
biểu QuốC HỘi kHóa XV và đẠi 
biểu HĐND CáC Cấp nHiệm kỳ 
2021 - 2026, UBND xã PHướC 
Sơn đã tổ CHứC tHông tin, tuyên 
truyền bằng nHiều HìnH tHứC 
nHư: Tuyên truyền trựC tiếp, Hệ 
tHống đài truyền tHanH, pa nô, 
áp pHíCH, tranH Cổ đỘng, bẢng 
điện tử… Đồng tHời, tập trung 
tuyên truyền, pHổ biến CáC quy 
địnH CỦa Hiến pHáp năm 2013, 
Luật Tổ CHứC QuốC HỘi năm 
2015, Luật Tổ CHứC CHínH quyền 
địa pHương, Luật Bầu Cử đẠi biểu 

HÖÔÙNG ÑEÁN CUOÄC BAÀU CÖÛ ÑAÏI BIEÅU QUOÁC HOÄI VAØ ÑAÏI BIEÅU HOÄI ÑOÀNG NHAÂN DAÂN CAÙC CAÁP 

Công tác tuyên truyền bầu cử ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước:

RỘN RÀNG KHU ĐÔNG
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Là địa pHương Có trên 
2.100 pHương tiện 
kHai tHáC HẢi sẢn xa 
bờ với Hơn 15.000 

lao đỘng trên biển, tranH tHỦ 
nHững ngày ngư dân vào bờ 
bán HẢi sẢn và lấy nHiên liệu 
CHo CHuyến đánH bắt mới, CáC 
Cấp CHínH quyền trên địa bàn 
tHị xã Hoài NHơn đã tập trung 
tuyên truyền, tHông tin về CuỘC 
bầu Cử đẠi biểu QuốC HỘi và 
bầu Cử đẠi biểu HỘi đồng nHân 
dân CáC Cấp CHo ngư dân, giúp 
Họ nắm bắt đượC quyền và 
ngHĩa vụ CỦa mìnH Cũng nHư 
tHời gian diễn ra CuỘC bầu Cử 
đẠi biểu QuốC HỘi kHóa XV và 
bầu Cử đẠi biểu HĐND CáC Cấp 
nHiệm kỳ 2021 - 2026.

TẠi TrẠm kiểm soát Biên 

pHòng Tam Quan, song song 
với việC làm tHỦ tụC CHo ngư 
dân xuất bến đi kHai tHáC HẢi 
sẢn, Cán bỘ, CHiến sĩ CỦa Đồn 
Biên pHòng Tam Quan Nam 
đã lồng gHép tuyên truyền CHo 
ngư dân về ý ngHĩa CỦa đợt bầu 
Cử lần này, giúp ngư dân CHỦ 
đỘng sắp xếp tHời gian đánH 
bắt, kịp tHời vào bờ trướC ngày 
23/5/2021 để tHam gia bầu Cử. 

Ông Cao Văn LinH - THôn 
Kim Giao BắC, xã Hoài HẢi 
CHo biết: “Ngày Hôm nay tôi 
ra làm giấy tờ để xuất bến đi 
kHai tHáC HẢi sẢn ở vùng biển 
quần đẢo Trường Sa, sau kHi 
làm giấy tờ CáC Cán bỘ, CHiến 
sĩ CỦa Đồn Biên pHòng Tam 
Quan Nam đã nHắC nHở tôi 
biết về tHời gian diễn ra bầu 

Cử, tôi sẽ tranH tHỦ kHai tHáC 
để vào bờ trướC tHời gian trên 
CHo CáC anH em đi tHựC Hiện 
quyền Công dân CỦa mìnH”.

ĐượC biết, tHựC Hiện Công 
táC tuyên truyền bầu Cử, đến 
nay, Đồn Biên pHòng Tam 
Quan Nam đã tổ CHứC đượC 
06 buổi tuyên truyền tập trung 
với trên 400 lượt ngư dân tHam 
dự, ngoài ra, tHựC Hiện tuyên 
truyền lồng gHép tẠi TrẠm 
kiểm soát Biên pHòng Tam 
Quan 100 lượt với Hơn 1.000 
ngư dân. ĐẠi úy Lê Hữu MinH, 
CHínH trị viên pHó kiêm ĐỘi 
trưởng vận đỘng quần CHúng 
Đồn Biên pHòng Tam Quan 
Nam CHo biết: “XáC địnH Công 
táC tuyên truyền bầu Cử là mỘt 
nHiệm vụ CHínH trị vô Cùng 

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tuyên truyền bầu cử cho ngư dân tại cảng cá Tam Quan

HÖÔÙNG ÑEÁN CUOÄC BAÀU CÖÛ ÑAÏI BIEÅU QUOÁC HOÄI VAØ ÑAÏI BIEÅU HOÄI ÑOÀNG NHAÂN DAÂN CAÙC CAÁP 

 Ánh Nguyệt 

Công tác tuyên truyền bầu cử cho ngư dân ở thị xã Hoài Nhơn:
Đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung
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QuốC HỘi và đẠi biểu HĐND, 
THông tư số 01/2021/TT-BNV 
ngày 11/01/2021 CỦa BỘ NỘi 
vụ về “Hướng dẫn ngHiệp vụ 
Công táC tổ CHứC bầu Cử đẠi 
biểu QuốC HỘi kHóa XV và đẠi 
biểu HĐND CáC Cấp nHiệm kỳ 
2021 - 2026”… Trong Công táC 
tuyên truyền, xã đã CHú trọng 
nỘi dung tuyên truyền về vị trí, 
vai trò và CHứC năng CỦa QuốC 
HỘi, HĐND CáC Cấp; nguyên 
tắC bầu Cử, tiêu CHuẩn đẠi biểu, 
quyền bầu Cử và ứng Cử CỦa 
Công dân; số lượng, Cơ Cấu đẠi 
biểu (đỘ tuổi, tHànH pHần,…); 
quy địnH về giới tHiệu người 
ứng Cử, tự ứng Cử, quyền lợi 
và tráCH nHiệm CỦa Cử tri… NHờ 
đó, đã góp pHần làm CHo Cán 
bỘ và NHân dân trên địa bàn xã 
nắm CHắC CáC quy địnH pHáp 
luật về bầu Cử và nHận tHứC 
đúng về mụC đíCH, ý ngHĩa, tầm 
quan trọng CỦa CuỘC bầu Cử đẠi 
biểu QuốC HỘi kHóa XV và đẠi 

Cử tri xã Phước Sơn tìm hiểu tiểu sử của các 
ứng cử viên đã được niêm yết để chuẩn bị đi 

bầu cử

quan trọng, tHeo đó, Đồn Biên 
pHòng Tam Quan Nam đã tíCH 
CựC pHối Hợp với Ủy ban bầu 
Cử tHị xã và 06 xã, pHường ven 
biển tHựC Hiện tuyên truyền 
sâu rỘng về đợt bầu Cử CHo ngư 
dân bằng HìnH tHứC trựC tiếp và 
trựC quan nHư tHựC Hiện: treo 
pano, áp pHíCH…”.

Cùng với Cán bỘ, CHiến sĩ 
Đồn Biên pHòng Tam Quan 
Nam, CáC Cán bỘ, nHân viên tẠi 
Ban quẢn lý CẢng Cá Tam Quan 
Cũng tíCH CựC nHắC nHở người 
dân về tHời gian, địa điểm diễn 
ra CuỘC bầu Cử kHi Họ đến liên 
Hệ Công việC tẠi đây. Ông Bùi 
BìnH Hùng - PHó Giám đốC Ban 
quẢn lý CẢng Cá Tam Quan CHo 
Hay: “Trong CHuyến biển này, 
Có kHoẢng 1.000 tàu kHai tHáC 
HẢi sẢn với trên 5.000 ngư dân 
xuất bến đi kHai tHáC HẢi sẢn 

tẠi CẢng Cá Tam Quan. Do đó, 
CHúng tôi Cũng Hướng dẫn CHỦ 
tàu tHuyền sớm vào bờ trướC 
ngày 23/5 để Cầm lá pHiếu đi 
bầu Cử”.

Ngoài việC tuyên truyền 
trựC tiếp CHo ngư dân đi biển, 
CáC Cấp CHínH quyền từ tHị xã 
đến Cơ sở ở Hoài NHơn Cũng 
tíCH CựC tuyên truyền CHo 
người tHân CáC ngư dân Hiểu 
đượC tầm quan trọng CỦa CuỘC 
bầu Cử. Qua đó để Họ liên Hệ 
nHắC nHở Con em, tHànH viên 
CỦa gia đìnH đang kHai tHáC 
HẢi sẢn CáC vùng biển xa nHớ 
tHời gian về tHam gia bầu Cử. 
Ông Bùi Lót, ở kHu pHố THiện 
CHánH, pHường Tam Quan 
BắC CHia sẻ: “NHà tôi Có 2 tàu 
kHai tHáC HẢi sẢn xa bờ, tôi lớn 
tuổi nên ở nHà CHỉ Có CáC Con 
là đi kHai tHáC. BìnH tHường, 

trăng biển này nó sẽ kHông về 
nHưng đây là sự kiện trọng đẠi, 
qua bỘ đàm tôi Có nHắC nHở 
CáC Con tranH tHỦ kHai tHáC và 
về trướC ngày 23/5 tHam gia 
bầu Cử đẠi biểu QuốC HỘi và 
đẠi biểu HĐND CáC Cấp nHiệm 
kỳ 2021 - 2026”.

NHìn CHung, đến nay Công 
táC CHuẩn bị bầu Cử ở Hoài 
NHơn đượC triển kHai ngHiêm 
túC, đúng tiến đỘ tHeo luật 
địnH, CáC điểm bầu Cử đã tHựC 
Hiện trang trí Cũng nHư niêm 
yết Công kHai danH sáCH Cử 
tri, Công kHai người ứng Cử ở 
từng kHu vựC bỏ pHiếu đẢm 
bẢo CHo ngày bầu Cử đẠi biểu 
QuốC HỘi kHóa XV và bầu Cử 
đẠi biểu HĐND CáC Cấp nHiệm 
kỳ 2021 - 2026 tHựC sự là ngày 
HỘi CỦa toàn dân.

Cử đẠi biểu QuốC HỘi và đẠi 
biểu HĐND CáC Cấp sẽ diễn ra 
trong kHông kHí dân CHỦ, đúng 
luật. Cử tri trên địa bàn xã sẽ 
nêu Cao tinH tHần làm CHỦ, tự 
giáC tHựC Hiện đầy đỦ quyền, 
ngHĩa vụ và tráCH nHiệm CỦa 
Cử tri” - Ông Nguyễn ĐìnH 
Giới, PHó CHỦ tịCH UBND xã 
PHướC Sơn nHận địnH.

biểu HĐND CáC Cấp, 
nHiệm kỳ 2021- 2026.

Là người đã Có 
tHâm niên trong Công 
táC tuyên truyền, vận 
đỘng bầu Cử, ông 
Trương NgọC CHánH, 
Trưởng tHôn PHụng 
Sơn CHia sẻ: “Ở Cơ 
sở, CHúng tôi Có tráCH 
nHiệm triển kHai đến 
từng xóm, từng nHà, 
từng người dân để 
mọi người Hiểu rõ về 
tráCH nHiệm, quyền 
lợi CỦa Cử tri kHi tHam 
gia bầu Cử, để ngày 23/5 đi bầu 
CHo đúng luật, CHọn đúng người 
Có đứC, Có tài để đẠi diện CHo 
NHân dân”.

Hiện nay, mọi Công táC CHuẩn 
bị CHo ngày bầu Cử tẠi xã PHướC 
Sơn đã Hoàn tHànH đúng luật, 
tiến đỘ, tHời gian tHeo quy địnH. 
“Với tinH tHần và tráCH nHiệm 
Cao, CHúng tôi tin rằng, CuỘC bầu 

(Tiếp theo trang 5) 

HÖÔÙNG ÑEÁN CUOÄC BAÀU CÖÛ ÑAÏI BIEÅU QUOÁC HOÄI VAØ ÑAÏI BIEÅU HOÄI ÑOÀNG NHAÂN DAÂN CAÙC CAÁP 

Công tác tuyên truyền bầu cử ở xã Phước Sơn...
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HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

MỘt trong nHững 
nét nổi bật trong 
Công táC pHối Hợp 
giữa Sở Tư pHáp 

với HỘi Liên Hiệp PHụ nữ tỉnH 
là đã Coi trọng CHất lượng CáC 
HoẠt đỘng, nHất là HoẠt đỘng 
pHổ biến, giáo dụC pHáp luật 
(PBGDPL), trợ giúp pHáp lý, 
tư vấn pHáp luật, Hòa giẢi ở Cơ 
sở mang lẠi Hiệu quẢ tHiết tHựC; 
giúp HỘi viên pHụ nữ nâng Cao 
kiến tHứC pHáp luật, vận dụng 
đúng đắn vào CuỘC sống và 
tHam gia Cùng với CHínH quyền 
địa pHương tHựC Hiện nHiệm vụ 
PBGDPL ở địa bàn Cơ sở. 

Sau kHi ký kết CáC CHương 
trìnH, kế HoẠCH pHối Hợp, Sở Tư 
pHáp và HỘi Liên Hiệp PHụ nữ 
tỉnH luôn đổi mới, CẢi tiến nỘi 
dung, HìnH tHứC tuyên truyền, 
PBGDPL nHư: Tổ CHứC HỘi ngHị, 
ngày HỘi, đối tHoẠi, biên soẠn 
và pHát HànH tài liệu PBGDPL, 
sân kHấu Hóa, tăng Cường ứng 
dụng Công ngHệ tHông tin, kỹ 
tHuật số và mẠng xã HỘi… Trong 
quá trìnH tổ CHứC CáC HoẠt đỘng 
pHối Hợp, Hai bên tHường xuyên 
quan tâm đến CáC nHóm đối 
tượng ở Cơ sở, nHất là pHụ nữ, 
trẻ em nông tHôn, vùng đồng 
bào dân tỘC tHiểu số, vùng sâu, 
vùng xa và pHụ nữ tôn giáo. 
Qua đó, đã tẠo đượC sự đồng 
tHuận và tHam gia tíCH CựC CỦa 
CáC Cấp, ngànH từ tỉnH đến Cơ 
sở, góp pHần nâng Cao Hiểu 
biết, kiến tHứC pHáp luật, Hỗ trợ 
pHáp lý Cũng nHư tẠo điều kiện 
CHo pHụ nữ trên địa bàn tỉnH 
tHam gia quẢn lý nHà nướC.

THeo tHống kê, giai đoẠn từ 
năm 2018 đến nay, Sở Tư pHáp 
và HỘi Liên Hiệp PHụ nữ tỉnH 

đã pHối Hợp tổ CHứC 20 CuỘC 
PBGDPL trựC tiếp CHo Hơn 
2.600 lượt HỘi viên pHụ nữ tHam 
gia, đồng tHời, Cấp pHát Hơn 
7.000 Cuốn tài liệu PBGDPL, 
nHất là Hỏi - đáp pHáp luật liên 
quan trựC tiếp đến đời sống, 
sinH HoẠt CỦa pHụ nữ. Hàng 
năm, Sở Tư pHáp và HỘi Liên 
Hiệp PHụ nữ tỉnH đều tHam mưu, 
giúp UBND tỉnH ban HànH văn 
bẢn CHỉ đẠo, Hướng dẫn triển 
kHai tHựC Hiện tHống nHất từ 
tỉnH đến Cơ sở CáC đề án về 
PBGDPL. NHờ đó, Công táC 
PBGDPL CHo HỘi viên pHụ nữ 
và CáC tầng lớp NHân dân luôn 
đượC CáC Cấp, ngànH trong tỉnH 
quan tâm, bố trí nguồn lựC, vật 
lựC để tổ CHứC, triển kHai tHựC 
Hiện Có Hiệu quẢ.

CHất lượng Công táC Hòa giẢi 
đượC nâng lên. Hiện nay, 1.125 

Tổ Hòa giẢi ở Cơ sở trên địa 
bàn tỉnH đều Có HỘi viên pHụ nữ 
tHam gia và đã đóng góp tíCH 
CựC trong việC tHựC Hiện Hòa 
giẢi CáC vụ việC ở Cơ sở. Trung 
bìnH Hàng năm CáC tổ Hòa giẢi 
đã Hòa giẢi tHànH Hơn 1.000 vụ 
việC liên quan đến đất đai, mâu 
tHuẫn gia đìnH, Hàng xóm... 
(đẠt 80%). Ngoài ra, CáC Cấp 
HỘi pHụ nữ trong tỉnH tiếp tụC 
duy trì HoẠt đỘng CỦa CáC mô 
HìnH Câu lẠC bỘ và CáC địa CHỉ 
tin Cậy tẠi CỘng đồng để làm 
Cầu nối đưa kiến tHứC pHáp luật 
đến với từng tHànH viên pHụ 
nữ, HỘ gia đìnH và CỘng đồng 
dân Cư; giúp tư vấn, Hòa giẢi 
kịp tHời nHững mâu tHuẫn, xíCH 
míCH; tẠo điều kiện để CHị em 
pHụ nữ Có kiến tHứC pHáp luật, 
pHát triển kinH tế gia đìnH, xây 
dựng gia đìnH HẠnH pHúC.

Tư vấn pháp luật trong Ngày hội “Công dân với pháp luật” là hoạt động 
được Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan có liên 
quan phối hợp thực hiện nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp luật cho hội 

viên ở cơ sở

 M.C

Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP
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Công táC tư vấn pHáp luật, 
trợ giúp pHáp lý đượC Hai bên 
pHối Hợp rất CHặt CHẽ. Giai đoẠn 
2018 đến nay đã tổ CHứC 398 
đợt trợ giúp pHáp lý ngoài trụ 
sở, 511 buổi sinH HoẠt CHuyên 
đề pHáp luật với 28.507 người 
tHam dự. THựC Hiện tư vấn pHáp 
luật 1.950 vụ việC CHo HỘi viên 
PHụ nữ và người dân về CáC 
lĩnH vựC: Đất đai; Hôn nHân và 
gia đìnH; pHòng, CHống bẠo lựC 
gia đìnH; CHế đỘ CHínH sáCH đối 
với người Có Công CáCH mẠng... 
THông qua đó, đã góp pHần 
tẠo sự CHuyển biến tíCH CựC về 
nHận tHứC, ý tHứC tự giáC CHấp 
HànH pHáp luật CỦa quần CHúng 
NHân dân nói CHung và HỘi viên 
pHụ nữ nói riêng.

Để nâng Cao năng lựC CHo 
HỘi viên pHụ nữ, từ năm 2018 
đến nay, Sở Tư pHáp và HỘi 
Liên Hiệp PHụ nữ tỉnH đã pHối 
Hợp tổ CHứC 33 lớp tập Huấn, 
bồi dưỡng kiến tHứC pHáp luật 
CHo Hơn 2.820 lượt HỘi viên pHụ 
nữ và Công CHứC Tư pHáp - HỘ 
tịCH tHam gia; tổ CHứC 24 lớp 
tập Huấn về Luật PHòng, CHống 
bẠo lựC gia đìnH CHo trên 2.500 
lượt Cán bỘ, HỘi viên, pHụ nữ và 
người dân tHam gia; biên soẠn 

và pHát HànH 171.000 Cuốn tài 
liệu PBGDPL nHư: BẢn tin Tư 
pHáp, Hỏi - Đáp pHáp luật; Tờ 
gấp pHáp luật... Bên CanH đó, 
CáC Cấp HỘi Liên Hiệp PHụ nữ 
đã tổ CHứC 09 CuỘC đối tHoẠi 
trựC tiếp giữa Cán bỘ, HỘi viên, 
pHụ nữ và NHân dân với lãnH 
đẠo ĐẢng, NHà nướC. Qua đó, 
kịp tHời nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng, nguyên nHân bứC xúC, 
giẢi quyết nHững vấn đề người 
dân tHắC mắC nHằm HẠn CHế 
CáC vụ kHiếu kiện đông người, 
vượt Cấp, góp pHần tăng Cường 
sự tHam gia CỦa người dân vào 
quá trìnH pHát triển kinH tế - xã 
HỘi ở địa pHương, tẠo tHêm niềm 
tin CỦa NHân dân vào đường lối, 
CHỦ trương CỦa ĐẢng, CHínH 
sáCH pHáp luật CỦa NHà nướC.

Bên CẠnH đó, với CHứC năng, 
nHiệm vụ đượC giao, Sở Tư 
pHáp pHối Hợp với HỘi Liên Hiệp 
PHụ nữ tỉnH giám sát việC tHựC 
Hiện CHínH sáCH pHáp luật trên 
địa bàn tỉnH, nHất là CáC lĩnH vựC 
pHáp luật liên quan đến pHụ nữ 
và trẻ em; giúp UBND tỉnH tHựC 
Hiện tốt nHiệm vụ quẢn lý nHà 
nướC CỦa ngànH. Đồng tHời, 
trong quá trìnH góp ý, tHẩm 
địnH dự tHẢo văn bẢn quy pHẠm 

HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

Trợ giúp pháp lý tại xã Ân Đức (huyện Hoài Ân) có lồng ghép phổ biến 
chuyên đề pháp luật được Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

thực hiện 

pHáp luật do CáC sở, ngànH đề 
ngHị, Sở Tư pHáp luôn CHú trọng 
đến CHínH sáCH bìnH đẳng giới, 
nHận diện, pHân tíCH, đánH giá 
yếu tố giới trong từng nỘi dung 
CHínH sáCH. KHi nHận diện, pHát 
Hiện Có vấn đề về giới trong CáC 
CHínH sáCH, Sở Tư pHáp đã CHỦ 
đỘng đề ngHị CáC tổ CHứC đẠi 
diện CHo pHụ nữ tHam gia góp 
ý; đẢm bẢo về mặt Cơ Cấu pHụ 
nữ trong HỘi đồng tHẩm địnH.

Kết quẢ tHựC Hiện CáC HoẠt 
đỘng pHối Hợp, nHận tHứC CỦa 
HỘi viên pHụ nữ về CáC CHínH 
sáCH pHáp luật đượC nâng lên rõ 
rệt. Đa số HỘi viên pHụ nữ CHấp 
HànH và tHựC Hiện tốt ngHĩa vụ 
CỦa Công dân, CHấp HànH tốt 
CáC CHỦ trương CỦa ĐẢng, CHínH 
sáCH, pHáp luật CỦa NHà nướC 
và NgHị quyết CỦa HỘi PHụ 
nữ CáC Cấp; kịp tHời vận dụng 
nHững kiến tHứC pHáp luật vào 
CuỘC sống tHường ngày, tẠo 
tHànH tHói quen sống và làm 
việC tHeo Hiến pHáp, pHáp luật. 
Điều này, đã Có sự táC đỘng 
tíCH CựC góp pHần ổn địnH tìnH 
HìnH an ninH CHínH trị, trật tự 
an toàn xã HỘi ở địa pHương. 
ĐặC biệt, trong điều kiện dịCH 
Covid-19 diễn biến pHứC tẠp Hai 
bên đã kịp tHời điều CHỉnH, triển 
kHai linH HoẠt CáC nỘi dung CỦa 
CHương trìnH pHối Hợp đẢm bẢo 
pHù Hợp với tìnH HìnH tHựC tiễn, 
đáp ứng nHu Cầu tìm Hiểu, tiếp 
Cận pHáp luật CỦa HỘi viên pHụ 
nữ và CáC tầng lớp NHân dân 
trong tỉnH. 

Tin tưởng với nHững kết 
quẢ đẠt đượC, Hai bên sẽ tiếp 
tụC duy trì, mở rỘng CáC HìnH 
tHứC pHối Hợp và tổ CHứC tHêm 
nHiều HoẠt đỘng tHiết tHựC Hơn 
nữa để đẠt đượC mụC đíCH Cuối 
Cùng đó là: Xây dựng đỘi ngũ 
Cán bỘ HỘi pHụ nữ tHam gia làm 
báo Cáo viên, tuyên truyền viên 
pHáp luật và Hòa giẢi viên ở Cơ 
sở, góp pHần nâng Cao CHất 
lượng Công táC tuyên truyền, 
PBGDPL ở địa pHương.
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 Ngọc Chân 

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng:

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG,
CHỐNG THAM NHŨNG ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG

CHiến lượC quốC gia 
pHòng, CHống tHam 
nHũng (PCTN) Có ý 
ngHĩa quan trọng trong 

việC góp pHần tHựC Hiện tHắng 
lợi CáC nHiệm vụ pHát triển kinH 
tế - xã HỘi CỦa CẢ nướC và từng 
địa pHương. Ở BìnH ĐịnH, trong 
Hơn 10 năm tHựC Hiện CHiến lượC 
quốC gia PCTN, Công táC tuyên 
truyền, pHổ biến, giáo dụC pHáp 
luật (PBGDPL) về PCTN đã 
đượC CáC Cấp, CáC ngànH quan 
tâm, tăng Cường từ lãnH đẠo, CHỉ 
đẠo đến tổ CHứC tHựC Hiện.

Ngay sau kHi CHínH pHỦ Có 
NgHị quyết số 21/NQ-CP ngày 
12/5/2009 về việC ban HànH 
CHiến lượC quốC gia PCTN, 
UBND tỉnH đã tổ CHứC HỘi ngHị 
pHổ biến, quán triệt việC triển 

kHai tHựC Hiện CHiến lượC này 
trong Cán bỘ lãnH đẠo, quẢn 
lý CHỦ CHốt CỦa tỉnH; ban HànH 
Quyết địnH số 766/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2009 để Cụ tHể Hóa 
và tổ CHứC tHựC Hiện trên địa bàn 
tỉnH giai đoẠn 2009 - 2011, đề 
ra CáC mụC tiêu, nHiệm vụ, giẢi 
pHáp Cụ tHể, pHù Hợp với tìnH 
HìnH tHựC tiễn CỦa địa pHương để 
CHỉ đẠo CáC Cấp, CáC ngànH trong 
tỉnH pHổ biến quán triệt, triển 
kHai tHựC Hiện. Trong đó, xáC 
địnH rõ tuyên truyền, PBGDPL 
về PCTN là nHiệm vụ, mụC tiêu 
quan trọng Cần đượC quan tâm 
CHỉ đẠo, lãnH đẠo và triển kHai 
tHựC Hiện đồng bỘ, Hiệu quẢ 
nHằm nâng Cao nHận tHứC, tráCH 
nHiệm, sự đồng tHuận và quan 
tâm Ủng HỘ, tHam gia CỦa Cán 

bỘ, Công CHứC, viên CHứC và 
NHân dân trong Công táC PCTN. 

THeo đó, từ năm 2012 đến 
nay, Hàng năm UBND tỉnH đều 
ban HànH kế HoẠCH Cụ tHể để 
CHỉ đẠo tHựC Hiện Đề án tuyên 
truyền, PBGDPL về PCTN và 
Công ướC Liên Hợp quốC về 
CHống tHam nHũng. CáC CHương 
trìnH, kế HoẠCH Cụ tHể CỦa UBND 
tỉnH về Công táC PCTN đã CHú 
trọng CHỉ đẠo triển kHai đồng bỘ 
trên nHiều mặt, trong đó, nHiệm 
vụ tuyên truyền, PBGDPL về 
PCTN là mỘt trong nHững nHiệm 
vụ Hàng đầu.

Kết quẢ trong Hơn 10 năm 
qua, UBND tỉnH và CáC sở, ban, 
ngànH tHuỘC UBND tỉnH, UBND 
CáC Huyện, tHị xã, tHànH pHố đã 
ban HànH Hơn 594 CHương trìnH, 

Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018  
do Sở Y tế tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế

HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT
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kế HoẠCH, văn bẢn để lãnH đẠo, 
CHỉ đẠo tổ CHứC tHựC Hiện CáC 
quy địnH CỦa pHáp luật về PCTN 
và tuyên truyền, PBGDPL về 
PCTN.

Với sự quyết liệt trong lãnH 
đẠo, CHỉ đẠo tHựC Hiện, CáC 
Cấp, CáC ngànH trong tỉnH đã 
tổ CHứC đượC 1.034 HỘi ngHị 
để pHổ biến quán triệt, tuyên 
truyền, PBGDPL về PCTN CHo 
147.395 lượt Cán bỘ, Công CHứC, 
viên CHứC và NHân dân; biên 
soẠn, pHát HànH 11.500 bẢn tài 
liệu pHụC vụ ngHiên Cứu quán 
triệt, tuyên truyền, PBGDPL về 
PCTN.

Sở Tư pHáp đã đưa nHiều 
tin, bài giới tHiệu CáC văn bẢn 
pHáp luật về PCTN trên “BẢn 
tin Tư pHáp BìnH ĐịnH”; tổ CHứC 
01 HỘi ngHị pHổ biến nỘi dung 
Luật PCTN năm 2018 CHo Hơn 
300 đẠi biểu là đẠi diện lãnH đẠo 
CáC Sở, ngànH, báo Cáo viên 
pHáp luật Cấp tỉnH; pHối Hợp 
với THanH tra tỉnH biên soẠn, 
pHát HànH 11.000 bẢn tài liệu 
Hỏi - Đáp pHáp luật, tờ gấp giới 
tHiệu nHững nỘi dung CHỦ yếu 
CỦa Luật PCTN để pHụC vụ CHo 
Công táC tuyên truyền, PBGDPL 
về PCTN.

THanH tra tỉnH đã in ấn, pHát 
HànH 500 bẢn tài liệu giới tHiệu 
nHững nỘi dung CHỦ yếu CỦa 
Luật PCTN và CáC văn bẢn 
Hướng dẫn tHi HànH.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnH 
đã CHỉ đẠo đưa nHiệm vụ pHối 
Hợp, giám sát việC tuyên truyền, 
tHựC Hiện Luật PCTN vào CHương 
trìnH HànH đỘng tHựC Hiện NgHị 
quyết Trung ương 3 (kHoá X) và 
Luật PCTN CỦa Mặt trận Tổ quốC 
và CáC tổ CHứC tHànH viên trên 
địa bàn tỉnH. Đồng tHời, tổ CHứC 
HỘi ngHị pHổ biến quán triệt Luật 
PCTN, NgHị địnH số 47/2007/
NĐ-CP ngày 27/3/2007 CỦa 
CHínH pHỦ quy địnH CHi tiết và 
Hướng dẫn tHi HànH mỘt số điều 
CỦa Luật PCTN về vai trò, tráCH 
nHiệm CỦa xã HỘi trong PCTN 
và THông tri số 17/TTr/MTTW 
CỦa Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam CHo trên 400 Cán bỘ là 
Trưởng Ban Công táC Mặt trận, 
Trưởng Ban THanH tra nHân dân 
và CHỦ tịCH, PHó CHỦ tịCH Mặt 
trận xã, pHường, tHị trấn.

Báo BìnH ĐịnH, Đài PHát 
tHanH và Truyền HìnH BìnH ĐịnH 
đã pHối Hợp với Cơ quan CHứC 
năng tổ CHứC tuyên truyền, 
PBGDPL CáC CHínH sáCH, pHáp 
luật về PCTN; tHông tin kịp tHời 
CáC HoẠt đỘng PCTN và việC 
pHát Hiện, xử lý nHững vụ việC, 
vụ án tHam nHũng, góp pHần 
địnH Hướng dư luận, Cung Cấp 
tHông tin kịp tHời, CHínH tHứC CHo 
NHân dân về Công táC PCTN 
trên địa bàn tỉnH.

Với kHá nHiều CáC HoẠt đỘng 
PBGDPL về PCTN nHư trên, 
Công táC tuyên truyền, PBGDPL 
về PCTN đượC đánH giá là mỘt 
trong nHững nét nổi bật CỦa việC 
triển kHai tHựC Hiện CHiến lượC 
quốC gia PCTN trên địa bàn 
tỉnH; từng bướC táC đỘng nâng 
Cao nHận tHứC, tráCH nHiệm, 
Hiệu lựC, Hiệu quẢ quẢn lý nHà 
nướC; CỦng Cố lòng tin CỦa Cán 
bỘ, đẢng viên và NHân dân đối 
với quyết tâm CHínH trị CỦa ĐẢng 
và NHà nướC ta trong Công táC 
đấu tranH PCTN. 

Tuy nHiên, HìnH tHứC tuyên 
truyền, PBGDPL Có mặt Còn 
nặng tínH HànH CHínH; HìnH 
tHứC tuyên truyền, PBGDPL 

Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của học sinh 
Trường THPT Trưng Vương, Tp. Quy Nhơn

về PCTN trên CáC pHương tiện 
truyền tHông Còn ít; đối tượng 
tuyên truyền, giáo dụC CHỦ yếu 
là Cán bỘ, Công CHứC, viên CHứC, 
ít quan tâm đối tượng là người 
dân. Vai trò, tráCH nHiệm CỦa 
Mặt trận Tổ quốC và CáC tổ CHứC 
tHànH viên CỦa Mặt trận, doanH 
ngHiệp nHà nướC, Hiệp HỘi 
doanH ngHiệp, Hiệp HỘi ngànH 
ngHề, Cơ quan báo CHí trong việC 
tuyên truyền, vận đỘng Cán bỘ, 
Công CHứC, viên CHứC, người lao 
đỘng và NHân dân tíCH CựC tHam 
gia tHựC Hiện và giám sát việC 
tHựC Hiện pHáp luật về PCTN 
CHưa đượC pHát Huy đúng mứC; 
nguồn lựC đầu tư CHo CáC HoẠt 
đỘng tuyên truyền, PBGDPL 
về PCTN Còn HẠn CHế. MỘt số 
nơi CHínH quyền CHưa CHỦ đỘng 
xây dựng Quy CHế pHối Hợp Cụ 
tHể với Mặt trận Tổ quốC và CáC 
đoàn tHể để tHựC Hiện tốt nHiệm 
vụ này,... 

Để Công táC tuyên truyền, 
PBGDPL về PCTN đi vào CHiều 
sâu, giẢi pHáp đặt ra là tiếp tụC 
tăng Cường Hơn nữa ở tất CẢ CáC 
kHâu CỦa quá trìnH tổ CHứC triển 
kHai tHựC Hiện nHằm nâng Cao 
Hiệu quẢ, táC đỘng CỦa Công táC 
PCTN, đẢm bẢo Hoàn tHànH CáC 
mụC tiêu, nHiệm vụ pHát triển 
kinH tế - xã HỘi, giữ vững an ninH 
CHínH trị, trật tự, an toàn xã HỘi 
trên địa bàn tỉnH.

HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT
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(Xem tiếp trang 14 )

 Công Cường

HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Bộ đội Biên phòng Bình Định:
THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, 

VẬN ĐỘNG NGƯ DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

THời gian qua, BỘ 
CHỉ Huy BỘ đỘi Biên 
pHòng (BĐBP) tỉnH 
BìnH ĐịnH đã Coi 

trọng CHỉ đẠo, địnH Hướng 
Công táC tuyên truyền, tHường 
xuyên ngHiên Cứu, tổng Hợp, 
Cung Cấp tHông tin; CHỦ đỘng 
pHối Hợp với CáC sở, ban, 
ngànH, đoàn tHể, địa pHương 
để tuyên truyền vận đỘng 
ngư dân tHam gia bẢo vệ CHỦ 
quyền biển, đẢo.

Với đặC điểm là tỉnH duyên 
HẢi Nam Trung BỘ, số lượng 
tàu tHuyền lớn với 6.000 tàu 
Cá/47.992 lao đỘng, trong đó, 
Có 3.200 tàu Cá/26.248 lao 
đỘng đánH bắt xa bờ trên CáC 
vùng biển, nHất là CáC vùng 
biển CHồng lấn, giáp ranH 
giữa CáC nướC trong kHu vựC, 
nên ngư dân vừa đánH bắt, 
kHai tHáC tHuỷ sẢn để mưu 
sinH vừa kHẳng địnH và tHam 
gia bẢo vệ CHỦ quyền biển 
đẢo. Từ tHựC tiễn đó, để Hoàn 
tHànH nHiệm vụ bẢo vệ vững 
CHắC CHỦ quyền, an ninH biên 
giới biển, đẢo CỦa Tổ quốC, 
BĐBP BìnH ĐịnH đã tHựC 
Hiện đồng bỘ CáC giẢi pHáp, 
trong đó, Công táC vận đỘng 
ngư dân tHam gia bẢo vệ CHỦ 
quyền biển, đẢo đượC Coi là 
nHiệm vụ quan trọng. 

KHi nHững CHiếC tàu Cá 
CỦa ngư dân vừa trở về sau 
CHuyến đánH bắt dài ngày trên 
biển, Cán bỘ, CHiến sĩ BĐBP 
tỉnH BìnH ĐịnH ngay lập tứC đã 
Có mặt. Mỗi CHuyến biển đối 
với tàu đánH bắt xa bờ trung 
bìnH mất từ 01 tới 02 tHáng, 
tHậm CHí là nHiều Hơn. Do đó, 

tranH tHỦ tHời gian tàu tHuyền 
Cập bến đưa HẢi sẢn lên tiêu 
tHụ, lựC lượng BĐBP pHổ biến 
CHo ngư dân nHững quy địnH 
CỦa pHáp luật trong nướC và 
quốC tế về pHẠm vi kHai tHáC 
trên biển, CáC kHu vựC đượC 
pHép đánH bắt...

THeo tHống kê, từ năm 
2015 đến nay, CáC Cơ quan, 
đơn vị tHuỘC BĐBP tỉnH đã CHỦ 
đỘng pHối Hợp tuyên truyền 
tập trung 1.079 buổi/142.286 
lượt Cán bỘ, NHân dân trên 
địa bàn; vận đỘng đượC 3.208 
HỘ gia đìnH đăng ký tHam gia 
pHong trào, duy trì HoẠt đỘng 
CỦa 520 tổ tự quẢn an ninH 
trật tự/8.759 tHànH viên, 625 
tổ tàu tHuyền an toàn/2.638 
tàu/17.270 tHuyền viên, 01 
bến bãi an toàn/286 tàu/2.965 
người. CáCH làm này kHông 
CHỉ giúp ngư dân Có tHêm kiến 
tHứC pHáp luật mà lựC lượng 
BĐBP Cũng đượC người dân 
Cung Cấp nHững tHông tin về 
tìnH HìnH an ninH trật tự trên 

biển. Qua đó, giúp đơn vị 
nắm, pHân tíCH, dự báo sát, 
đúng tìnH HìnH, kịp tHời tHam 
mưu, pHối Hợp với Cấp Ủy, 
CHínH quyền CáC Cấp lãnH đẠo, 
CHỉ đẠo trong đấu tranH bẢo 
vệ CHỦ quyền biển, đẢo, đỘng 
viên, Có CHínH sáCH Hỗ trợ, 
tẠo điều kiện CHo bà Con ngư 
dân yên tâm vươn kHơi, bám 
biển. Đồng tHời, CHỦ đỘng làm 
tốt Công táC tuyên truyền, vận 
đỘng NHân dân, đẩy mẠnH 
pHong trào toàn dân tHam gia 
bẢo vệ CHỦ quyền lãnH tHổ, an 
ninH biên giới quốC gia trong 
tìnH HìnH mới; duy trì Có Hiệu 
quẢ CáC mô HìnH tổ tàu tHuyền 
đoàn kết, tổ tàu tHuyền an toàn 
Cùng nHau Hỗ trợ pHát triển 
kinH tế biển, gắn với tHam gia 
bẢo vệ CHỦ quyền biển, đẢo.

Ngoài ra, BĐBP tỉnH pHối 
Hợp Cùng Công an, Quân sự, 
CáC địa pHương làm tốt Công 
táC tuyên truyền vận đỘng, 
kiểm tra CHất lượng CHínH trị 
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 Thanh Chung

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP

Luật Công CHứng năm 
2014 đượC xem là 
HànH lang pHáp lý quan 
trọng tẠo tHuận lợi CHo 

CáC CHỦ tHể tHam gia xáC lập, 
tHay đổi, CHấm dứt CáC giao 
dịCH dân sự; góp pHần kHông 
nHỏ trong việC bẢo vệ quyền 
và lợi íCH Hợp pHáp Cũng nHư 
HẠn CHế nHững tranH CHấp, rỦi 
ro pHát sinH giữa CáC bên trong 
quan Hệ giao dịCH dân sự; qua 
đó, từng bướC nâng Cao ý tHứC 
CHấp HànH luật CỦa CáC CHỦ 
tHể; tHúC đẩy sự pHát triển kinH 
tế - xã HỘi.

Đối với tỉnH BìnH ĐịnH, từ kHi 
triển kHai tHi HànH Luật Công 
CHứng năm 2014 đến nay, HoẠt 
đỘng Công CHứng đã đẠt đượC 
nHiều kết quẢ đáng kể nHư: 
ViệC xây dựng tHể CHế về Công 
CHứng và HànH ngHề Công 
CHứng trên địa bàn tỉnH từng 
bướC đượC Hoàn tHiện; Công 
táC quẢn lý NHà nướC về tổ 
CHứC và HoẠt đỘng Công CHứng 
đượC tăng Cường, sự quan tâm 
CỦa CáC Cấp, CáC ngànH và 
nHận tHứC CỦa người dân đối 
với HoẠt đỘng Công CHứng đã 
đượC nâng Cao; đỘi ngũ Công 
CHứng viên trên địa bàn tỉnH 
HoẠt đỘng tíCH CựC Hơn, HoẠt 
đỘng Công CHứng đi vào nền 
nếp, ổn địnH, góp pHần ngăn 
ngừa vi pHẠm pHáp luật, pHòng 
ngừa rỦi ro, tranH CHấp, bẢo 
vệ quyền và lợi íCH Hợp pHáp 
CỦa CáC bên kHi tHam gia vào 
CáC HoẠt đỘng kinH tế, xã HỘi; 
việC xã HỘi Hóa HoẠt đỘng Công 
CHứng đã giúp CHo HoẠt đỘng 
Công CHứng ngày Càng pHát 
triển CHuyên ngHiệp, Hiện đẠi, 
kHông nHững pHụC vụ kịp tHời 

nHu Cầu Công CHứng CỦa người 
dân, tổ CHứC, doanH ngHiệp 
trên địa bàn tỉnH mà Còn tHúC 
đẩy sự pHát triển kinH tế - văn 
Hóa - xã HỘi CỦa tỉnH.

Số lượng Công CHứng viên, 
tổ CHứC HànH ngHề Công CHứng 
trên địa bàn tỉnH đã tăng lên 
đáng kể so với năm 2014, Hiện 
Có 33 Công CHứng viên đang 
HànH ngHề trong CáC tổ CHứC 
HànH ngHề Công CHứng (tăng 
15 người); Có 15 tổ CHứC HànH 
ngHề Công CHứng (03 PHòng 
Công CHứng và 12 Văn pHòng 
Công CHứng đượC tổ CHứC và 
HoẠt đỘng tHeo loẠi HìnH Công 
ty Hợp danH). CáC tổ CHứC 
HànH ngHề Công CHứng đượC 
tHànH lập mới tăng dần qua 
từng năm (tăng 12 tổ CHứC 
so với năm 2014) và mở rỘng 
mẠng lưới xuống Cấp Huyện, 
tẠo điều kiện tHuận lợi CHo Cá 

nHân, tổ CHứC trong việC tHựC 
Hiện CáC yêu Cầu Công CHứng, 
CHứng tHựC. 

THeo số liệu tHống kê, 
trong 05 năm tHựC Hiện Luật 
Công CHứng năm 2014, tổng 
số việC đã Công CHứng trên 
địa bàn tỉnH là 333.954 việC, 
CHứng tHựC 595.100 việC; tổng 
số tHù lao Công CHứng tHu 
đượC là 7.194.398 đồng; tổng 
số pHí Công CHứng tHu đượC 
là 103.958.556 đồng và pHí 
CHứng tHựC là 4.521.513 đồng; 
tổng nỘp ngân sáCH nHà nướC, 
nỘp tHuế là 22.215.353 đồng.

Tuy nHiên, việC triển kHai 
tHi HànH Luật Công CHứng năm 
2014 vẫn Còn mỘt số kHó kHăn, 
vướng mắC Cần đượC tHáo gỡ, 
kiến ngHị điều CHỉnH CHo pHù 
Hợp với tHựC tiễn. Cụ tHể:

Về việC bổ nHiệm Công 
CHứng viên: Luật Công CHứng 

Các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp Bình Định phấn đấu đưa 
hoạt động công chứng đi vào chiều sâu và ngày càng chuyên nghiệp 

(Ảnh: M.C)

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014

05 năm nhìn lại

05 năm nhìn lại



14

K
Y
M

C

K
Y
M

C

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP

năm 2014 kHông Có quy địnH 
giới HẠn đỘ tuổi CỦa Công 
CHứng viên nên tHựC tế Có mỘt 
số trường Hợp Công CHứng viên 
tuổi đã Cao (trên 65 tuổi) vẫn 
HànH ngHề Công CHứng. Đây là 
mỘt bất Cập bởi vì HoẠt đỘng 
Công CHứng kHông CHỉ Có yêu 
Cầu về ngHiệp vụ, kỹ năng mà 
Còn đòi Hỏi pHẢi Có sự ngHiên 
Cứu, Cập nHật tHường xuyên 
CáC tHông tin liên quan đến 
pHáp luật Cũng nHư CáC vấn 
đề pHát sinH trong xã HỘi liên 
quan đến Công CHứng. Luật 
Công CHứng năm 2014 kHông 
quy địnH trường Hợp người bị 
HẠn CHế về sứC kHỏe, tHể CHất 
tHì kHông đượC bổ nHiệm Công 
CHứng viên. Do đó, nếu tHuỘC 
trường Hợp này tHì kHi xét Hồ sơ 
đề ngHị bổ nHiệm Công CHứng 
viên, CáC Cơ quan Có tHẩm 
quyền Hoàn toàn kHông Có Cơ 
sở để từ CHối việC bổ nHiệm 
Công CHứng viên trong kHi đó 
tHì người Có kHó kHăn trong 
nHận tHứC, làm CHỦ HànH vi 
pHẢi Có người giám HỘ kHi tHam 

gia vào CáC giao dịCH dân sự 
tHeo quy địnH.

Về tHu Hồi quyết địnH CHo 
pHép tHànH lập: TẠi điểm d, 
kHoẢn 1, Điều 30 Luật Công 
CHứng năm 2014 quy địnH 
trường Hợp “Văn phòng công 
chứng chỉ còn một công chứng 
viên hợp danh và không bổ 
sung được thành viên hợp danh 
mới trong thời hạn 06 tháng kể 
từ ngày thiếu công chứng viên 
hợp danh” sẽ bị tHu Hồi quyết 
địnH CHo pHép tHànH lập, quy 
địnH này CHưa pHù Hợp, tHời 
gian quy địnH 06 tHáng đã tẠo 
kẽ Hở để CáC Văn pHòng Công 
CHứng tHựC Hiện việC tHuê, 
mượn, luân CHuyển Công CHứng 
viên để duy trì HoẠt đỘng. Hiện 
nay, Có tìnH trẠng Công CHứng 
viên mới đăng ký mỘt tHời gian 
(1 tHáng HoặC 2, 3 tHáng) đã đề 
ngHị CHấm dứt Hợp danH, gây 
mất ổn địnH trong HoẠt đỘng tẠi 
CáC Văn pHòng Công CHứng, 
kHó kHăn trong Công táC quẢn 
lý nHà nướC đối với việC HànH 
ngHề Công CHứng viên. 

Mặt kHáC, Cơ sở vật CHất 
đẢm bẢo CHo việC ứng dụng 
Công ngHệ tHông tin vẫn CHưa 
đáp ứng đượC yêu Cầu CỦa 
HoẠt đỘng HànH ngHề Công 
CHứng dễ dẫn đến việC tẠo ra 
CáC giao dịCH giẢ tẠo để trốn 
tránH ngHĩa vụ dân sự, tẩu tán 
tài sẢn tHi HànH án. Hiện nay, 
Cơ sở dữ liệu Công CHứng trên 
địa bàn tỉnH BìnH ĐịnH đã đi 
vào HoẠt đỘng, tuy nHiên Cơ 
sở dữ liệu Công CHứng CHưa 
đượC liên tHông với Cơ sở dữ 
liệu về HỘ tịCH, đất đai, đăng ký 
giao dịCH bẢo đẢm,… Do vậy, 
để tránH tìnH trẠng rỦi ro, đẢm 
bẢo Có Căn Cứ CHứng nHận 
Hợp đồng, giao dịCH tHì Công 
CHứng viên Cần pHẢi đề ngHị 
người yêu Cầu Công CHứng 
Cung Cấp tHông tin HoặC pHẢi 
xáC minH tHông tin dẫn đến 
kéo dài tHời gian CHứng nHận 
Hợp đồng, giao dịCH CỦa người 
dân, làm ẢnH Hưởng đến CHất 
lượng, Hiệu quẢ CỦa HoẠt đỘng 
Công CHứng.

CáC CHỦ pHương tiện, ngư 
dân, tHuyền trưởng, máy 
trưởng đăng ký tHam gia 
bẢo vệ CHỦ quyền biển, đẢo. 
Hiệp đồng CHặt CHẽ với BỘ 
CHỉ Huy Quân sự  tỉnH, BỘ 
Tư lệnH Vùng CẢnH sát biển 
2, BỘ Tư lệnH Vùng 3/HẢi 
quân, nắm tìnH HìnH trên 
biển, tìnH HìnH HoẠt đỘng CáC 
pHương tiện trong diện Huy 
đỘng đang HoẠt đỘng trên 
CáC vùng biển. Đồng tHời 
CHỉ đẠo CáC Đồn Biên pHòng 
pHối Hợp với CáC địa pHương 
tHeo dõi, quẢn lý CHặt CHẽ 
nHân lựC, tàu tHuyền trong 
diện Huy đỘng sẵn sàng tHựC 
Hiện nHiệm vụ tHeo yêu Cầu. 
CHỉ đẠo CáC đồn Biên pHòng 

tHựC Hiện CHặt CHẽ Công táC 
kiểm tra, kiểm soát, pHối Hợp 
tHam mưu, Hướng dẫn đăng 
ký, đăng kiểm, đẢm bẢo kỹ 
tHuật và ban HànH quy địnH về 
quẢn lý CáC pHương tiện, việC 
CHứng xuất, nHập CHo ngư dân 
đúng quy địnH, đẢm bẢo an 
toàn CHo ngư dân và pHương 
tiện kHi xuất bến. NHờ đó, 
đã góp pHần nâng Cao nHận 
tHứC, tráCH nHiệm CỦa ngư dân 
đối với nHiệm vụ bẢo vệ vững 
CHắC CHỦ quyền biển, đẢo CỦa 
Tổ quốC.

Cùng với việC tuyên truyền, 
vận đỘng ngư dân tHam gia 
bẢo vệ CHỦ quyền biển, đẢo, 
BĐBP tỉnH sẽ tiếp tụC tHam 
mưu BỘ Tư lệnH BĐBP, TỉnH 

Ủy, UBND tỉnH, quan tâm, tẠo 
điều kiện để đầu tư nâng Cấp 
HẠ tầng kỹ tHuật, dịCH vụ Hậu 
Cần ngHề Cá; tẠo điều kiện 
tHu Hút đầu tư vào lĩnH vựC 
kHai tHáC, nuôi trồng tHỦy 
sẢn. Đồng tHời, pHối Hợp với 
CáC lựC lượng triển kHai tHựC 
Hiện Có Hiệu quẢ CáC CHínH 
sáCH Hỗ trợ ngư dân đóng tàu 
Công suất lớn, Hỗ trợ lắp đặt 
tHiết bị giám sát HànH trìnH 
CHo tàu Cá Có CHiều dài từ 15 
mét trở lên để Hỗ trợ ngư dân 
đánH bắt an toàn trên vùng 
biển Việt Nam; tẠo niềm tin, 
đỘng lựC CHo ngư dân yên 
tâm bám biển, bám ngư 
trường góp pHần bẢo vệ CHỦ 
quyền biển, đẢo.

Bộ đội biên phòng Bình Định: THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP... (Tiếp theo trang 12)
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 Ngọc Ánh

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác  
hòa giải ở cơ sở

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP

Huyện Vĩnh Thạnh:

VĩnH THẠnH là Huyện miền núi, đời sống 
người dân Còn gặp nHiều kHó kHăn, tỷ lệ 
HỘ ngHèo Còn Cao (31,35%). NHững năm 
qua, ngoài Công táC vận đỘng NHân dân 

tHựC Hiện tốt CHỦ trương CỦa ĐẢng, CHínH sáCH 
pHáp luật CỦa NHà nướC tHì Công táC Hòa giẢi ở Cơ 
sở Cũng đóng vai trò Hết sứC quan trọng, là bướC 
đệm đầu tiên trong quá trìnH giẢi quyết vụ việC Có 
liên quan đến kHiếu nẠi, tranH CHấp nHằm xoa dịu 
mâu tHuẫn, tHáo gỡ vướng mắC, góp pHần Hàn gắn 
tìnH CẢm gia đìnH, tìnH làng ngHĩa xóm, ổn địnH an 
ninH trật tự ở địa pHương. XáC địnH tầm quan trọng 
CỦa Công táC Hòa giẢi ở Cơ sở, tHời gian qua, Huyện 
VĩnH THẠnH đã CHỦ đỘng, tíCH CựC tăng Cường 
Công táC Hòa giẢi ở Cơ sở gắn với nHiều HìnH tHứC, 
biện pHáp Cụ tHể. Với pHương CHâm “giẢi quyết dứt 
điểm từ Cơ sở”, CáC xã, tHị trấn trong Huyện Cũng 
đã tập trung tHeo dõi, Hướng dẫn kiện toàn tổ CHứC 
CáC tổ Hòa giẢi Cơ sở.

Ở mỗi tHôn, làng, kHu pHố tHuỘC địa bàn Huyện 
đều tHànH lập tổ Hòa giẢi và Có CáC Hòa giẢi viên, 
Họ sống gắn bó, gần gũi với bà Con và Có vai trò 
rất quan trọng, là CánH tay nối dài trong việC giẢi 
quyết CáC vụ việC mâu tHuẫn, tranH CHấp ngay ở 
Cơ sở. NHờ Họ làm tốt Công táC Hòa giẢi ở Cơ sở đã 
tHắt CHặt tìnH đoàn kết, gắn bó tìnH CẢm giữa bà 
Con lối xóm Cũng nHư giữ vững an ninH trật tự ở 
kHu dân Cư. Ông PHan THanH BìnH, Tổ trưởng Tổ 

Hòa giẢi kHu pHố ĐịnH BìnH, tHị trấn VĩnH THẠnH 
CHo biết: “KHi Có vụ việC liên quan đến tranH CHấp 
đất đai, đường đi CHung, Hay vợ CHồng mâu tHuẫn, 
xíCH míCH, CHúng tôi tHường mời lên tHôn HoặC 
nHiều trường Hợp pHẢi đến tận nHà để Hòa giẢi, 
kHắC pHụC tìnH trẠng việC nHỏ nHưng để kéo dài, 
đơn tHư vượt Cấp”.

Đối với CáC tHôn, làng Có đồng bào dân tỘC 
tHiểu số, già làng người uy tín, là người bà Con 
tin tưởng nHất, vì vậy, Họ Cũng tHường kHuyên bà 
Con trong xóm sống đoàn kết, tHương yêu nHau, 
nHững mâu tHuẫn nHỏ pHát sinH nHư: TranH CHấp 
đất đai, nương rẫy, xẢ ráC gây ô nHiễm môi trường, 
mâu tHuẫn gia đìnH do CHồng uống rượu gây ra… 
vẫn đượC CáC già làng pHân giẢi rất Công bằng và 
nHiệt tìnH. Bà Con ngHe ra nên Họ đều Cố gắng để 
Hòa giẢi với nHau kHông để CHuyện nHỏ Hóa tHànH 
CHuyện lớn. Già làng ĐinH GRếCH, ở làng THẠnH 
Quang, xã VĩnH Hiệp CHo biết: Đối với nHững vụ 
việC mâu tHuẫn ở trong làng, mìnH Cùng với CHínH 
quyền tHôn tìm Hiểu, rồi lựa lời giẢi tHíCH, pHân tíCH 
CHo người dân ngHe Cái đúng, Cái sai, nHiều vụ 
việC người dân Hiểu vấn đề, nên CáC bên đã CHỦ 
đỘng Hòa giẢi, kHông Còn xíCH míCH nữa. Qua đó, 
góp pHần quan trọng trong việC giữ gìn tìnH làng 
ngHĩa xóm; giẢi quyết tốt nHững vấn đề nẢy sinH, 
bẢo đẢm an ninH, trật tự ở trong làng.

Hiện nay, trên địa bàn Huyện VĩnH THẠnH Có 
389 Hòa giẢi viên ở 59/59 tổ Hòa giẢi. Riêng năm 
2020, CáC tổ Hòa giẢi ở Cơ sở đã tiếp nHận 58 vụ 
việC và đã tiến HànH Hòa giẢi tHànH 55 vụ việC 
(đẠt tỷ lệ 94,8%); đối với nHững vụ việC Hòa giẢi 
kHông tHuỘC tHẩm quyền giẢi quyết, đều đượC Hòa 
giẢi viên Hướng dẫn CHuyển đến Cơ quan Có tHẩm 
quyền để tránH tìnH trẠng kHiếu kiện vượt Cấp, kéo 
dài… Cùng với việC Hòa giẢi CáC mâu tHuẫn, tranH 
CHấp, CáC Hòa giẢi viên Còn tíCH CựC lồng gHép 
HoẠt đỘng Hòa giẢi với đẩy mẠnH Công táC pHổ 
biến CáC CHỦ trương, đường lối CỦa ĐẢng, pHáp 
luật CỦa NHà nướC, nHằm nâng Cao Hiểu biết pHáp 
luật, tẠo tHói quen CHấp HànH pHáp luật CHo đồng 
bào CáC dân tỘC trên địa bàn Huyện. Song song với 
đó, việC tập Huấn, bồi dưỡng kiến tHứC pHáp luật, 
kỹ năng ngHiệp vụ Hòa giẢi CHo đỘi ngũ Hòa giẢi 
viên Cũng đượC tiến HànH tHường xuyên, Có nề nếp 
nHằm nâng Cao CHất lượng CỦa HoẠt đỘng Hòa giẢi.

Có tHể tHấy Luật Hòa giẢi ở Cơ sở từ kHi triển 

Tham gia Cuộc thi hòa giải viên giỏi cũng là cách để 
hòa giải viên huyện Vĩnh Thạnh nâng cao kiến thức 
pháp luật và kỹ năng hòa giải (Ảnh: M.C)

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP
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kHai tHi HànH đã Có táC đỘng 
tíCH CựC đến đời sống xã HỘi, 
tẠo Cơ sở pHáp lý đầy đỦ, 
toàn diện, vững CHắC CHo 
HoẠt đỘng Hòa giẢi ở Cơ sở 
đi vào nề nếp, tHống nHất và 
Có Hiệu quẢ. CHất lượng Hòa 
giẢi đượC nâng Cao Hơn, số 
lượng vụ việC Hòa giẢi tHànH 
ngày Càng tăng, đã Hỗ trợ 
đắC lựC CHo CHínH quyền địa 
pHương trong việC giẢi quyết 
trựC tiếp nHững vụ việC vi 
pHẠm pHáp luật, tranH CHấp 
nHỏ trong NHân dân, giữ gìn 
trật tự an toàn xã HỘi, HẠn 
CHế đơn, tHư kHiếu nẠi vượt 
Cấp, tiết kiệm tHời gian và 
tiền bẠC CỦa Cơ quan nHà 
nướC và Công dân. 

 Ông Nguyễn QuốC 
Tuấn, PHó Trưởng PHòng 
Tư pHáp Huyện VĩnH THẠnH 
CHo biết: Trong tHời gian tới, 
để tiếp tụC nâng Cao Hiệu 
quẢ Công táC Hòa giẢi Cơ 
sở, PHòng Tư pHáp Huyện 
sẽ tăng Cường Công táC CHỉ 
đẠo để CáC địa pHương Cần 
đẩy mẠnH CáC HìnH tHứC 
giao lưu để CáC Hòa giẢi viên 
đượC tHường xuyên HọC Hỏi 
kinH ngHiệm; tăng Cường 
tổ CHứC CáC HỘi tHi tìm Hiểu 
pHáp luật, HỘi tHi Hòa giẢi 
viên giỏi, tuyên truyền viên 
pHáp luật giỏi, với nHững nỘi 
dung pHong pHú, đa dẠng 
và sinH đỘng để CáC Hòa 
giẢi viên Có tHêm kiến tHứC, 
tHựC Hiện tốt Công táC tuyên 
truyền, pHổ biến sâu rỘng 
CHỦ trương, đường lối, CHínH 
sáCH CỦa ĐẢng và pHáp luật 
CỦa NHà nướC đến với đồng 
bào ở CáC địa pHương trong 
Huyện. TẠo điều kiện quan 
trọng để Công táC Hòa giẢi 
ở Cơ sở Có đượC nHững Hiệu 
quẢ bền vững, tHựC sự đi 
vào CHiều sâu, giúp người 
dân nâng Cao nHận tHứC và 
ý tHứC CHấp HànH pHáp luật; 
từ đó, góp pHần giữ ổn địnH 
tìnH HìnH an ninH trật tự trên 
địa bàn Huyện.

  Hiệu quả mô hình  
  “Tiếng kẻng an ninh”

 Văn Phong

Công an xã Bình Thành:

Gần 2 năm nay, mô HìnH “Tiếng kẻng an ninH” đã kHông 
Còn xa lẠ đối với người dân xóm CHơn Tự, tHôn PHú LẠC 
nói riêng, người dân xã BìnH THànH, Huyện Tây Sơn nói 
CHung. Từ mô HìnH này, pHong trào toàn dân bẢo vệ an 

ninH Tổ quốC đượC pHát Huy, góp pHần kHông nHỏ trong việC đấu 
tranH, pHòng ngừa Hiệu quẢ CáC loẠi tỘi pHẠm, đẢm bẢo an ninH 
trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Xóm CHơn Tự Hiện Có 113 HỘ/452 nHân kHẩu. Từ năm 2019 
trở về trướC, CHơn Tự là địa bàn pHứC tẠp về ANTT. TìnH trẠng lấn 
CHiếm HànH lang CáC tuyến đường trong xóm; mâu tHuẫn tranH 
CHấp trong nỘi bỘ NHân dân vẫn diễn ra; đôi lúC, đôi nơi vẫn Còn 
tìnH trẠng vứt ráC kHông đúng quy địnH, người dân mất CẢnH giáC 
để tài sẢn sơ Hở CHo bọn tỘi pHẠm HoẠt đỘng... Để lập lẠi tìnH HìnH 
ANTT tẠi địa pHương, Công an xã BìnH THànH đã tHam mưu CHo 
ĐẢng Ủy, UBND xã xây dựng CHương trìnH, tổ CHứC Họp dân và 
tíCH CựC bám địa bàn, vận đỘng người uy tín trong xóm tHam gia 
pHong trào “Toàn dân bẢo vệ an ninH Tổ quốC”. Từ tHáng 9/2019 
mô HìnH “Tiếng kẻng an ninH” CHínH tHứC ra đời.

THeo đó, Ban Điều HànH đã kiện toàn gồm Có 26 người (01 
Trưởng ban, 01 pHó ban và 24 Ủy viên), đã đặt đượC 06 Cái kẻng, 
tận dụng từ bìnH pHòng CHáy CHữa CHáy và niền xe ô tô Cũ, vị 
trí đặt đượC pHân bổ đều trong xóm. “Tiếng kẻng an ninH” HoẠt 
đỘng tHeo từng Hiệu lệnH với nHững mụC đíCH kHáC nHau. Đó là 
âm tHanH nHắC nHở tinH tHần CẢnH giáC đối với người dân; là Hiệu 
lệnH để CáC tHànH viên đi tuần tra ban đêm đẢm bẢo ANTT tHôn, 
xóm; là âm tHanH báo đỘng kHi pHát Hiện nHững kẻ gây rối, vi 
pHẠm pHáp luật, tệ nẠn xã HỘi. KHi ngHe tiếng kẻng này, CáC tổ 
tự quẢn và quần CHúng nHân dân sẽ pHẢi nHanH CHóng lập CHốt 
CHặn tẠi CáC ngẢ đường để vây bắt kẻ gian. Tuy nHiên, kHi bắt 
đượC kẻ gian pHẢi báo Cáo Công an Cấp trên, đồng tHời bẢo vệ 
tínH mẠng CHo người vi pHẠm, kHông vì quá bứC xúC mà Có HànH 
vi nguy Hiểm đến tínH mẠng CỦa người vi pHẠm.

ĐẠi úy Nguyễn THanH PHi, PHó Trưởng Công an xã BìnH 
THànH CHo biết, mô HìnH “Tiếng kẻng an ninH” ra đời Hoàn toàn 
mới mẻ ở xã BìnH THànH và Cũng là đầu tiên tẠi Huyện Tây Sơn, 
với CáCH làm CỦa xóm CHơn Tự là giao CHo CáC tổ tự quẢn pHụ 
tráCH từng kẻng, kết Hợp với HỘi Cựu CHiến binH tHam gia đã giẢi 
quyết CáC vụ việC trong tHôn, xóm, CỦng Cố đượC tìnH làng ngHĩa 
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xóm, góp pHần kHông nHỏ vào 
xây dựng kHối đẠi đoàn kết 
toàn dân tẠi địa pHương.

 Nếu nHư trướC đây mỗi năm 
tẠi địa bàn xẢy ra Hàng CHụC 
vụ trỘm Cắp, Cố ý gây tHương 
tíCH, Cờ bẠC, tHì từ kHi Có “Tiếng 
kẻng an ninH”, số vụ việC vi 
pHẠm ANTT giẢm mẠnH. Tiêu 
biểu nHư trong năm 2020 và 
3 tHáng đầu năm nay, trọng 
án kHông xẢy ra, tìnH HìnH an 
ninH trật tự, an toàn xã HỘi ổn 
địnH, CHỉ xẢy ra 02 vụ trỘm 
CHó do đối tượng lẠ mặt tHựC 
Hiện nHưng đượC NHân dân 
pHát Hiện kịp tHời, Ban An ninH 
Cùng với NHân dân trong xóm 
vây đuổi; 02 tranH CHấp Hàng 
rào, 01 vụ mâu tHuẫn gia đìnH 
đã đượC Ban An ninH và xóm 
tHụ lý giẢi quyết Hòa giẢi dứt 
điểm. “Mỗi mỘt người dân, mỗi 
mỘt gia đìnH đều ý tHứC đượC 
rằng việC pHối Hợp CHặt CHẽ 
với lựC lượng tuần tra, CHấp 

HànH ngHiêm CáC quy địnH CỦa 
tHôn, xóm là tự giáC bẢo vệ tài 
sẢn, bẢo vệ bẢn tHân, gia đìnH 
mìnH trướC CáC nguy Cơ về CáC 
tệ nẠn xã HỘi”, THiếu tá PHẠm 
THanH Việt, Trưởng Công an 
xã BìnH THànH CHo biết.

Ông Nguyễn Văn Dũng, 
Trưởng Ban Điều HànH mô 
HìnH CHo biết: Để pHòng ngừa 
từ xa, ngoài việC bắt giữ CáC 
đối tượng trỘm Cắp, gây mất 
trật tự…, CáC tổ tự quẢn Còn 
tiến HànH lập danH sáCH CáC 
đối tượng Có tiền án, tiền sự và 
CáC đối tượng tHường xuyên Có 
HànH vi quậy pHá, gây rối, sau 
đó pHân Công từng tHànH viên 
giúp đỡ, giám sát và địnH kỳ 
Hàng tHáng báo Cáo kết quẢ. 
Đồng tHời, vận đỘng gia đìnH 
CáC đối tượng tíCH CựC pHối Hợp 
trong Công táC quẢn lý, giáo 
dụC Con em mìnH…

Ông Nguyễn Văn Tuấn, mỘt 

Các thành viên trong tổ tổ chức họp và chuẩn bị kẻng đi tuần tra ban đêm

người dân trong xóm pHấn kHởi 
CHo biết: Từ kHi Có mô HìnH 
“Tiếng kẻng an ninH”, ANTT 
trên địa bàn xóm ngày Càng 
ổn địnH, người dân Có ý tHứC, 
nâng Cao tinH tHần CẢnH giáC 
bẢo vệ tài sẢn CỦa mìnH. 

Từ kết quẢ đẠt đượC qua 
mô HìnH “Tiếng kẻng an ninH” 
trong pHong trào Toàn dân bẢo 
vệ an ninH Tổ quốC ở CHơn Tự, 
tHôn PHú LẠC, UBND xã BìnH 
THànH đã CHỉ đẠo nHân rỘng ra 
mô HìnH này tẠi CáC tHôn Còn 
lẠi trong toàn xã.

ĐượC biết, ngoài mô HìnH 
này, Công an xã BìnH THànH 
đã xây dựng kế HoẠCH, CHuẩn 
bị triển kHai mô HìnH Camera 
an ninH trên địa bàn toàn xã 
với tổng kinH pHí trên 250 triệu 
đồng. CáC mô HìnH đều Có ý 
ngHĩa tHiết tHựC, góp pHần 
đẢm bẢo CuỘC sống bìnH yên, 
HẠnH pHúC CHo NHân dân.

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP
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VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2019/NĐ-CP

 Lê Kim Chinh

NgHị địnH số 91/2019/NĐ-
CP ngày 19/11/2019 
CỦa CHínH pHỦ quy 
địnH xử pHẠt vi pHẠm 

HànH CHínH (VPHC) trong lĩnH 
vựC đất đai Có Hiệu lựC từ ngày 
05/01/2020 tHay tHế CHo NgHị 
địnH số 102/2014/NĐ-CP với rất 
nHiều điểm mới, kHắC pHụC đượC 
CáC HẠn CHế CỦa NgHị địnH số 
102/2014/NĐ-CP. Tuy nHiên, qua 
tHời gian tHựC Hiện tHì mỘt số quy 
địnH CỦa NgHị địnH số 91/2019/
NĐ-CP đã bỘC lỘ HẠn CHế, vướng 
mắC gây kHó kHăn CHo việC xử 
pHẠt VPHC. Cụ tHể:

Quy định về thời hiệu xử 
phạt VPHC trái với Luật Đất 
đai và Luật Xử lý vi phạm 
hành chính

THeo quy địnH tẠi điểm b, 
kHoẢn 1, Điều 4 NgHị địnH số 
91/2019/NĐ-CP tHì: “Đối với 
hành vi VPHC đang được thực 
hiện quy định tại khoản 4 Điều 
này thì thời hiệu được tính từ thời 
điểm người có thẩm quyền thi 
hành công vụ phát hiện hành vi 
vi phạm” và kHoẢn 4 quy địnH: 
“Các hành vi VPHC về đất đai 
quy định tại Nghị định này mà 
không thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều này được 
xác định là hành vi vi phạm đang 
được thực hiện”. Căn Cứ quy địnH 
nêu trên tHì bất Cứ trường Hợp 
lấn, CHiếm đất để sử dụng từ tHời 
điểm nào nHưng CHưa pHát Hiện 
mà đến tHời điểm người Có tHẩm 
quyền tHi HànH Công vụ pHát Hiện 
HànH vi vi pHẠm tHì bị Coi là đang 
tHựC Hiện HànH vi vi pHẠm và đều 
bị xử pHẠt VPHC. Trong kHi đó, 
Điều 100 Luật Đất đai quy địnH: 
“(1). Hộ gia đình, cá nhân đang 
sử dụng đất trước ngày Luật này 
có hiệu lực thi hành mà không 
có các giấy tờ quy định tại Điều 

100 của Luật này, có hộ khẩu 
thường trú tại địa phương và trực 
tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 
muối tại vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn, nay được UBND cấp 
xã nơi có đất xác nhận là người 
đã sử dụng đất ổn định, không 
có tranh chấp thì được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất và không 
phải nộp tiền sử dụng đất. (2). Hộ 
gia đình, cá nhân đang sử dụng 
đất không có các giấy tờ quy định 
tại Điều 100 của Luật này nhưng 
đất đã được sử dụng ổn định từ 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 
và không vi phạm pháp luật về 
đất đai, nay được UBND cấp xã 
xác nhận là đất không có tranh 
chấp, phù hợp với quy hoạch 
sử dụng đất, quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị, quy hoạch xây 
dựng điểm dân cư nông thôn đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt đối với nơi đã 
có quy hoạch thì được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất”. Đồng tHời, 
kHoẢn 1, Điều 6 Luật Xử lý VPHC 
quy địnH VPHC về đất đai tHì tHời 
Hiệu xử pHẠt VPHC là 02 năm 
(trừ trường Hợp kHắC pHụC Hậu 
quẢ). NHư vậy, việC quy địnH tHời 
điểm xáC địnH HànH vi vi pHẠm 
CỦa người lấn, CHiếm đất CỦa 
NgHị địnH số 91/2019/NĐ-CP là 
trái với CáC quy địnH CỦa Luật Đất 
đai và Luật Xử lý VPHC CHo dù 
người Có HànH vi lấn, CHiếm đất 
để sử dụng Có CHứng minH đượC 
HànH vi đó diễn ra tẠi tHời điểm 
nào, Có tHuỘC trường Hợp đỦ điều 
kiện Cấp Giấy CHứng nHận quyền 
sử dụng đất Hay kHông và đã 

Hết tHời Hiệu xử pHẠt VPHC Hay 
kHông. Vì vậy, điều này đã làm 
ẢnH Hưởng kHông nHỏ đến quyền 
và lợi íCH Hợp pHáp CỦa người sử 
dụng đất, nHất là nHững trường 
Hợp đượC quy địnH tẠi Điều 100 
CỦa Luật Đất đai.

Vướng mắc trong việc áp 
dụng biện pháp buộc khôi 
phục tình trạng ban đầu của 
đất trước khi vi phạm

THeo quy địnH tẠi điểm a, 
kHoẢn 3, Điều 5 NgHị địnH số 
91/2019/NĐ-CP tHì đối với biện 
pHáp: “Buộc khôi phục lại tình 
trạng ban đầu của đất trước khi vi 
phạm, UBND cấp tỉnh căn cứ vào 
tình hình thực tế ở địa phương để 
quy định mức độ khôi phục đối 
với từng loại vi phạm quy định tại 
Nghị định này”.

Đến tHời điểm Hiện nay tHì 
CHưa Có địa pHương nào quy 
địnH mứC đỘ kHắC pHụC Hậu quẢ 
tHeo quy địnH CỦa NgHị địnH số 
91/2019/NĐ-CP. NHư vậy, CáC 
trường Hợp vi pHẠm pHát sinH 
Cần pHẢi áp dụng biện pHáp buỘC 
kHôi pHụC tìnH trẠng ban đầu CỦa 
đất trướC kHi vi pHẠm tHì xử lý nHư 
tHế nào CHo đúng? CHẳng HẠn 
trên đất Có nHà, Công trìnH tHì 
kHôi pHụC nHư tHế nào? Hay đất 
đượC san nền, đào Hố… tHì kHắC 
pHụC nHư tHế nào đang là vấn đề 
Còn nHiều CáCH Hiểu kHáC nHau.

Về xử phạt, khắc phục hậu 
quả trong trường hợp vi phạm 
xảy ra trước thời điểm có giao 
dịch quyền sử dụng đất được 
hiểu và vận dụng theo nhiều 
quan điểm khác nhau

Điểm a, kHoẢn 4, Điều 5 
NgHị địnH số 91/2019/NĐ-CP 
quy địnH: “Việc áp dụng hình 
thức xử phạt VPHC và thực hiện 
biện pháp khắc phục hậu quả 

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI
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trong trường hợp có giao dịch 
về quyền sử dụng đất như sau:  
a) Trường hợp VPHC xảy ra trước 
khi chuyển quyền sử dụng đất thì 
bên chuyển quyền sử dụng đất 
bị xử phạt VPHC và phải thực 
hiện biện pháp buộc nộp lại số 
lợi bất hợp pháp có được do thực 
hiện hành vi vi phạm, buộc khôi 
phục lại tình trạng ban đầu của 
đất trước khi vi phạm (nếu khi xử 
phạt hành vi chuyển quyền buộc 
bên nhận chuyển quyền phải trả 
lại đất cho bên chuyển quyền) 
theo quy định. Bên nhận chuyển 
quyền sử dụng đất phải thực hiện 
các biện pháp khắc phục hậu 
quả còn lại đối với từng trường 
hợp vi phạm theo quy định.” Quy 
địnH trên Hiện nay Có nHiều CáCH 
Hiểu và áp dụng kHáC nHau:

Thứ nhất, Có ý kiến CHo rằng 
đối với CáC HànH vi vi pHẠm xẢy 
ra trướC kHi CHuyển nHượng tHì 
bên CHuyển nHượng pHẢi CHịu 
toàn bỘ. Ví dụ: A xây dựng nHà 
ở trái pHép trên đất nông ngHiệp 
rồi CHuyển nHượng CHo B tHì kHi 
pHát Hiện vi pHẠm pHẢi xử pHẠt 
A và buỘC A pHẢi kHôi pHụC tìnH 
trẠng ban đầu, nỘp số lợi bất 
Hợp pHáp.

CáCH Hiểu này pHù Hợp với 
quy địnH CỦa Luật Xử lý VPHC, 
Cụ tHể: KHoẢn 2, Điều 2 Luật 
Xử lý VPHC quy địnH: “Xử 
phạt VPHC là việc người có 
thẩm quyền xử phạt áp dụng 
hình thức xử phạt, biện pháp 
khắc phục hậu quả đối với cá 
nhân, tổ chức thực hiện hành vi 
VPHC theo quy định của pháp 
luật về xử phạt VPHC” và kHoẢn 
5, Điều 12 Luật Xử lý VPHC 
ngHiêm Cấm: “Xử phạt VPHC, 
áp dụng biện pháp khắc phục 
hậu quả hoặc áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính không 
kịp thời, không nghiêm minh, 
không đúng thẩm quyền, thủ 
tục, đối tượng quy định tại Luật 
này”. NHư vậy, tHeo quy địnH 
CỦa Luật Xử lý VPHC tHì đối 
tượng nào vi pHẠm tHì pHẢi xử 
pHẠt đối tượng đó.

Thứ hai, Có ý kiến CHo rằng 
đối với CáC HànH vi vi pHẠm xẢy 

ra trướC kHi CHuyển nHượng tHì 
bên CHuyển nHượng pHẢi CHịu 
toàn bỘ nếu tHuỘC trường Hợp kHi 
xử pHẠt buỘC bên nHận CHuyển 
nHượng pHẢi trẢ lẠi đất.

CáCH Hiểu này dựa vào quy 
địnH CỦa điểm a, kHoẢn 4, Điều 
5 NgHị địnH số 91/2019/NĐ-CP. 
Ví dụ: A xây dựng nHà trái pHép 
trên đất nông ngHiệp rồi CHuyển 
nHượng CHo B mà kHông đỦ điều 
kiện tHeo kHoẢn 3, Điều 18 NgHị 
địnH số 91/2019/NĐ-CP và tHuỘC 
trường Hợp kHông đỦ điều kiện 
Cấp giấy tHeo điểm b, C kHoẢn 4, 
Điều 18 NgHị địnH số 91/2019/
NĐ-CP tHì buỘC pHẢi trẢ lẠi đất 
CHo A và xử pHẠt tiền A, buỘC A 
kHắC pHụC Hậu quẢ trẢ lẠi đất và 
kHôi pHụC tìnH trẠng ban đầu do 
tự ý CHuyển mụC đíCH.

 Thứ ba, Cũng Có ý kiến CHo 
rằng đối với CáC HànH vi vi pHẠm 
xẢy ra trướC kHi CHuyển nHượng 
tHì bên CHuyển nHượng pHẢi CHịu 
toàn bỘ nếu tHuỘC trường Hợp 
buỘC bên nHận CHuyển nHượng 
pHẢi trẢ lẠi đất; trường Hợp kHông 
buỘC bên nHận CHuyển nHượng 
pHẢi trẢ lẠi đất tHì bên CHuyển 
nHượng sẽ bị pHẠt tiền, số lợi bất 
Hợp pHáp Còn bên nHận CHuyển 
nHượng CHịu áp dụng biện pHáp 
kHắC pHụC Hậu quẢ. Bởi vì, Công 
trìnH vi pHẠm kHi CHuyển nHượng 
tHì bên B đã mua luôn Công trìnH 
này rồi nên kHông tHể buỘC A 
kHôi pHụC đượC mà B pHẢi CHịu 
kHắC pHụC Hậu quẢ mới pHù Hợp 
với tHựC tế. Nếu xử pHẠt VPHC 
và buỘC A kHắC pHụC Hậu quẢ tHì 
A kHông tHể kHắC pHụC đượC.

Thứ tư, đối với CáC HànH vi vi 
pHẠm xẢy ra trướC kHi CHuyển 
nHượng tHì bên CHuyển nHượng 
pHẢi CHịu toàn bỘ nếu tHuỘC 
trường Hợp buỘC bên nHận 
CHuyển nHượng pHẢi trẢ lẠi đất; 
trường Hợp kHông buỘC pHẢi 
trẢ lẠi đất tHì bên nHận CHuyển 
nHượng sẽ bị pHẠt tiền, số lợi bất 
Hợp pHáp, áp dụng kHắC pHụC 
Hậu quẢ. CáCH Hiểu này tHì Cứng 
nHắC tHeo quy địnH CỦa điểm 
a, kHoẢn 4 Điều 5, tứC là tHuỘC 
trường Hợp trẢ lẠi đất tHì bên 
CHuyển nHượng CHịu toàn bỘ, 

trường Hợp kHông trẢ lẠi đất tHì 
bên nHận CHuyển nHượng CHịu 
toàn bỘ.

Xử phạt hành vi chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng trên đất lúa

TẠi kHoẢn 1 và kHoẢn 2, 
Điều 13 NgHị địnH số 91/2019/
NĐ-CP quy địnH xử pHẠt VPHC 
đối với HànH vi: CHuyển đổi Cơ 
Cấu Cây trồng trên đất trồng lúa 
Có đỦ điều kiện tHeo quy địnH 
tẠi kHoẢn 1, Điều 4 NgHị địnH 
số 35/2015/NĐ-CP (đượC sửa 
đổi, bổ sung tẠi kHoẢn 1, Điều 1 
NgHị địnH số 62/2019/NĐ-CP) 
nHưng kHông đăng ký với UBND 
Cấp xã; CHuyển đổi Cơ Cấu Cây 
trồng trên đất trồng lúa vi pHẠm 
điều kiện quy địnH tẠi kHoẢn 1, 
Điều 4 NgHị địnH số 35/2015/
NĐ-CP (đượC sửa đổi, bổ sung 
tẠi kHoẢn 1, Điều 1 NgHị địnH số 
62/2019/NĐ-CP).

Tuy nHiên, kHoẢn 1, Điều 4 
NgHị địnH số 35/2015/NĐ-CP 
(đượC sửa đổi, bổ sung tẠi kHoẢn 
1, Điều 1 NgHị địnH số 62/2019/
NĐ-CP) đến nay đã bị bãi bỏ bởi 
kHoẢn 2, Điều 15 NgHị địnH số 
94/2019/NĐ-CP quy địnH CHi tiết 
mỘt số điều CỦa Luật Trồng trọt 
về giống Cây trồng và CanH táC.

NHư vậy, trường Hợp HỘ gia 
đìnH, Cá nHân CHuyển đổi Cơ Cấu 
Cây trồng trên đất trồng lúa tHì bị 
xử lý nHư tHế nào?

Chuyển mục đích sử dụng 
đất chưa sử dụng

NgHị địnH số 91/2019/NĐ-
CP CHỉ quy địnH xử pHẠt HànH vi 
CHuyển mụC đíCH sử dụng đất từ 
nHóm đất nông ngHiệp, pHi nông 
ngHiệp sang nHóm đất kHáC, 
kHông Có quy địnH việC xử pHẠt 
VPHC trường Hợp HỘ gia đìnH, Cá 
nHân đã đượC Cấp sổ đỏ, trong 
đó gHi đất gH/b (đất bằng CHưa 
sử dụng) CHuyển sang nHóm 
đất pHi nông ngHiệp nHư để xây 
dựng nHà ở, nHà xưởng,…

THựC tiễn đã pHát sinH trường 
Hợp CHuyển mụC đíCH từ đất CHưa 
sử dụng (đã Có sổ đỏ) sang CáC 
nHóm đất kHáC ở kHu vựC nông 
tHôn nHưng CHưa Có Cơ sở pHáp 
lý để xử pHẠt.

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI
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CẦN CỤ THỂ HÓA VIỆC XÁC LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG CHỨNG VĂN BẢN 
THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN, VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN

 Phạm Văn Bình

THeo quy địnH CỦa 
Luật Công CHứng năm 
2014, tổ CHứC HànH 
ngHề Công CHứng Có 

tHẩm quyền Công CHứng văn 
bẢn tHỏa tHuận pHân CHia di 
sẢn, văn bẢn kHai nHận di 
sẢn. ViệC Công CHứng văn bẢn 
tHỏa tHuận pHân CHia di sẢn và 
Công CHứng văn bẢn kHai nHận 
di sẢn đượC tHựC Hiện nHư sau:

NHững người tHừa kế tHeo 
pHáp luật HoặC tHeo di CHúC 
mà trong di CHúC kHông xáC 
địnH rõ pHần di sẢn đượC 
Hưởng CỦa từng người tHì Có 
quyền yêu Cầu Công CHứng 
văn bẢn tHỏa tHuận pHân CHia 
di sẢn (Điều 57).

Người duy nHất đượC Hưởng 
di sẢn tHeo pHáp luật HoặC 
nHững người Cùng đượC Hưởng 
di sẢn tHeo pHáp luật nHưng 
tHỏa tHuận kHông pHân CHia di 
sẢn đó Có quyền yêu Cầu Công 
CHứng văn bẢn kHai nHận di 
sẢn (Điều 58).

THànH pHần Hồ sơ yêu Cầu 
Công CHứng, gồm: PHiếu yêu 
Cầu Công CHứng; dự tHẢo Hợp 
đồng, giao dịCH (nếu người 
yêu Cầu Công CHứng soẠn tHẢo 
Hợp đồng, giao dịCH); bẢn sao 
giấy tờ tùy tHân CỦa người yêu 
Cầu Công CHứng; bẢn sao giấy 
CHứng nHận quyền sở Hữu, 
quyền sử dụng HoặC bẢn sao 
giấy tờ tHay tHế đượC pHáp luật 
quy địnH đối với tài sẢn mà 
pHáp luật quy địnH pHẢi đăng ký 
quyền sở Hữu, quyền sử dụng 
trong trường Hợp Hợp đồng, 
giao dịCH liên quan đến tài sẢn 
đó; bản sao giấy tờ khác có liên 
quan đến hợp đồng, giao dịch 

mà pháp luật quy định phải có 
(Điều 40 Luật Công CHứng). 
Ngoài tHỦ tụC CHung nêu trên, 
đối với giao dịCH về tHừa kế, 
Luật Công CHứng năm 2014 
Còn quy địnH trường Hợp tHừa 
kế tHeo pHáp luật, tHì trong Hồ 
sơ yêu Cầu Công CHứng pHẢi 
Có giấy tờ chứng minh quan 
hệ giữa người để lại di sản và 
người được hưởng di sản theo 
quy định của pháp luật về thừa 
kế (Điều 57 Luật Công CHứng). 
Đồng tHời, tẠi điểm d, đ, kHoẢn 
3, Điều 13 NgHị địnH 82/2020/
NĐ-CP ngày 15/7/2020 CỦa 
CHínH pHỦ quy địnH xử pHẠt 
vi pHẠm HànH CHínH trong lĩnH 
vựC bổ trợ tư pHáp; Hôn nHân 
gia đìnH; tHi HànH án dân 
sự; pHá sẢn doanH ngHiệp, 
Hợp táC xã quy địnH pHẠt 
tiền từ 10.000.000 đồng đến 
15.000.000 đồng đối với HànH 
vi: Công CHứng văn bẢn tHỏa 
tHuận pHân CHia di sẢn, văn 
bẢn kHai nHận di sẢn mà không 
có giấy chứng tử hoặc giấy tờ 
khác chứng minh người để lại 
di sản đã chết HoặC người tHừa 
kế đã CHết (nếu Có).

Tuy nHiên, CHo đến nay CHưa 
Có văn bẢn Hướng dẫn nHững 
loẠi nào là giấy tờ kHáC Có liên 
quan đến Hợp đồng, giao dịCH 
mà pHáp luật quy địnH pHẢi Có; 
nHững loẠi nào là giấy tờ kHáC 
ngoài tríCH lụC kHai tử/giấy 
CHứng tử CHứng minH người để 
lẠi di sẢn đã CHết; nHững loẠi 
nào là giấy tờ CHứng minH quan 
Hệ giữa người để lẠi di sẢn và 
người đượC Hưởng di sẢn trong 
trường Hợp tHừa kế tHeo pHáp 
luật. Do vậy, tHànH pHần Hồ 

sơ Công CHứng văn bẢn tHỏa 
tHuận pHân CHia di sẢn, văn 
bẢn kHai nHận di sẢn đối với 
CáC tổ CHứC HànH ngHề Công 
CHứng kHông tHống nHất; Có tổ 
CHứC HànH ngHề Công CHứng 
xáC địnH lý lịCH Cá nHân, bẢn 
tường trìnH mối quan Hệ là giấy 
tờ CHứng minH quan Hệ giữa 
người để lẠi di sẢn và người 
đượC Hưởng di sẢn, Có tổ CHứC 
HànH ngHề Công CHứng xáC 
địnH giấy kHai sinH, giấy CHứng 
nHận kết Hôn là giấy tờ CHứng 
minH quan Hệ giữa người để lẠi 
di sẢn và người đượC Hưởng di 
sẢn; Còn giấy tờ CHứng minH 
sự kiện CHết, đối với người để 
lẠi di sẢn tHì tríCH lụC kHai tử/
giấy CHứng tử là giấy tờ CHứng 
minH sự kiện CHết, đối với 
người Hưởng di sẢn (đã CHết) 
tHì giấy tờ CHứng minH sự kiện 
CHết là tùy ngHi: Có tổ CHứC 
HànH ngHề Công CHứng xáC 
địnH lý lịCH Cá nHân, Có tổ CHứC 
HànH ngHề Công CHứng xáC 
địnH Bằng Tổ quốC gHi Công 
(nếu là liệt sĩ), Có tổ CHứC HànH 
ngHề Công CHứng xáC địnH văn 
bẢn xáC nHận CỦa UBND Cấp 
xã, Có tổ CHứC HànH ngHề Công 
CHứng xáC địnH Quyết địnH CỦa  
tòa án.

Để kHắC pHụC bất Cập nêu 
trên, góp pHần bẢo đẢm an 
toàn pHáp lý CHo CáC bên tHam 
gia giao dịCH, pHòng ngừa 
tranH CHấp, CáC Cơ quan Có 
tHẩm quyền Cần sớm sửa đổi, 
bổ sung pHáp luật về Công 
CHứng tHeo Hướng quy địnH 
tHànH pHần Hồ sơ riêng CHo 
giao dịCH về tHừa kế.

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI
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BÀN VỀ PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI TÀI SẢN  
TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

 Hồ Mỹ Ngọc Chân

Điều 36 Luật PHòng, CHống tHam nHũng năm 
2018 quy địnH Có 04 pHương tHứC kê kHai 
tài sẢn tương ứng với CHứC vụ, vị trí việC làm 
CỦa CáC nHóm đối tượng kê kHai tài sẢn, tHu 

nHập. Trong đó:
Kê kHai lần đầu tHựC Hiện đối với người đang là Cán 

bỘ, Công CHứC, sĩ quan Công an nHân dân; sĩ 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 đơn vị sự ngHiệp Công lập, doanH 
ngHiệp nHà nướC, người đượC Cử làm đẠi diện pHần vốn 
nHà nướC tẠi doanH ngHiệp tẠi tHời điểm Luật PHòng, 
CHống tHam nHũng Có Hiệu lựC.

Kê kHai bổ sung tHựC Hiện kHi người Có ngHĩa vụ kê 
kHai Có biến đỘng về tài sẢn, tHu nHập trong năm Có 
giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. 

Kê kHai Hằng năm tHựC Hiện đối với người giữ CHứC 
vụ từ Giám đốC Sở và tương đương trở lên; người làm 
Công táC tổ CHứC Cán bỘ, quẢn lý tài CHínH Công, tài sẢn 
Công, đầu tư Công HoặC trựC tiếp tiếp xúC và giẢi quyết 
Công việC CỦa Cơ quan, tổ CHứC, đơn vị, Cá nHân kHáC 
tHeo quy địnH CỦa CHínH pHỦ.  

Kê kHai pHụC vụ Công táC Cán bỘ tHựC Hiện đối với 
người ứng Cử đẠi biểu QuốC HỘi, ứng Cử đẠi biểu HỘi 
đồng nHân dân, người dự kiến bầu, pHê CHuẩn, bổ 
nHiệm, bổ nHiệm lẠi, Cử giữ CHứC vụ kHáC.

NHư vậy, tHeo quy địnH CỦa Luật PHòng, CHống 
tHam nHũng năm 2018, mọi đối tượng đều Có ngHĩa 
vụ kê kHai tài sẢn, tHu nHập lần đầu để NHà nướC tHu 
tHập Cơ sở dữ liệu kiểm soát tài sẢn, tHu nHập, sau đó, 
Họ kHông Cần pHẢi kê kHai lẠi vào CáC năm tiếp tHeo. 
Đồng tHời, CHỉ nHững người Công táC tẠi vị trí Có nguy 
Cơ tHam nHũng Cao mới là đối tượng pHẢi tHựC Hiện kê 
kHai tài sẢn, tHu nHập Hàng năm. CáC đối tượng kHông 
tHuỘC diện pHẢi kê kHai tài sẢn, tHu nHập Hàng năm tHì 
CHỉ kê kHai kHi Có biến đỘng lớn về tài sẢn, tHu nHập 
HoặC để pHụC vụ CHo Công táC Cán bỘ.

Điều 46 Luật PHòng, CHống tHam nHũng năm 2005 
quy địnH tất CẢ CáC đối tượng Có ngHĩa vụ kê kHai tài 
sẢn, tHu nHập đều pHẢi tHựC Hiện CHung mỘt pHương 
tHứC là kê kHai Hàng năm. PHương tHứC này Có ưu 
điểm là CHo pHép NHà nướC tHu tHập đượC kHối lượng 
lớn và CHi tiết CáC tHông tin về tài sẢn, tHu nHập CỦa 
Công CHứC, làm Căn Cứ xáC địnH Có Hay kHông tồn tẠi 
việC làm giàu bất CHínH. Tuy nHiên, điều này dẫn đến 
tìnH trẠng số lượng CáC bẢn kê kHai tài sẢn, tHu nHập 
ngày Càng nHiều, gây kHó kHăn trong xử lý kHối lượng 
lớn giấy tờ, dữ liệu; tẠo áp lựC đối với Cơ quan quẢn 
lý; đòi Hỏi CáC Cơ quan này pHẢi Có lựC lượng nHân 
sự Hùng Hậu và Công ngHệ Hiện đẠi để xử lý và xáC 
minH tHông tin do CáC đối tượng kê kHai. ViệC áp dụng 

pHương tHứC này đòi Hỏi pHẢi đỦ tiềm lựC về Con người, 
Cơ sở vật CHất, kỹ tHuật nếu kHông tHì việC kê kHai tài 
sẢn, tHu nHập CHỉ mang tínH HìnH tHứC, tHỦ tụC.

Đối CHiếu quy địnH về pHương tHứC kê kHai tài sẢn, 
tHu nHập trong Luật PHòng, CHống tHam nHũng năm 
2018 và Luật PHòng, CHống tHam nHũng năm 2005 
Có tHể tHấy: Quy địnH về pHương tHứC kê kHai tài sẢn, 
tHu nHập trong Luật PHòng, CHống tHam nHũng năm 
2018 Có sự tHay đổi về Cơ bẢn so với quy địnH CỦa 
Luật PHòng, CHống tHam nHũng năm 2005. Sự tHay 
đổi này là Hợp lý và Cần tHiết nHằm kHắC pHụC nHững 
HẠn CHế, bất Cập trong Công táC quẢn lý, kiểm soát tài 
sẢn, tHu nHập kHi tHựC Hiện tHeo quy địnH CỦa Luật 
PHòng, CHống tHam nHũng năm 2005.

Tuy nHiên, quy địnH về pHương tHứC kê kHai tài 
sẢn, tHu nHập trong Luật PHòng, CHống tHam nHũng 
năm 2018 Cũng đặt ra mỘt số vấn đề:

Một là, Luật PHòng, CHống tHam nHũng năm 2018 
đã bỏ sót trường Hợp kê kHai tài sẢn, tHu nHập kHi 
CHấm dứt Công táC tẠi CáC vị trí trong Cơ quan nHà nướC 
để kiểm soát tài sẢn, tHu nHập Có đượC trong suốt quá 
trìnH Công táC. Vì Luật PHòng, CHống tHam nHũng năm 
2018 CHỉ gHi nHận pHương tHứC kê kHai pHụC vụ Công 
táC Cán bỘ tHựC Hiện đối với người ứng Cử đẠi biểu 
QuốC HỘi, ứng Cử đẠi biểu HỘi đồng nHân dân, người 
dự kiến bầu, pHê CHuẩn, bổ nHiệm, bổ nHiệm lẠi, Cử giữ 
CHứC vụ kHáC mà kHông Có quy địnH kê kHai kHi CHấm 
dứt Công táC tẠi CáC vị trí trong Cơ quan nHà nướC.

Ví dụ: KHi đượC bổ nHiệm giữ CHứC vụ lãnH đẠo, 
quẢn lý CHị N pHẢi kê kHai tài sẢn, tHu nHập. Đến Hết 
nHiệm kỳ, nếu CHị N đượC bổ nHiệm lẠi HoặC bổ nHiệm 
giữ CHứC vụ kHáC tHì CHị N tiếp tụC pHẢi tHựC Hiện kê 
kHai tài sẢn, tHu nHập. Đây Có tHể đượC xem là kê kHai 
kết tHúC nHiệm kỳ đối với vị trí Công táC Cũ và kê kHai 
đầu nHiệm kỳ đối với vị trí Công táC mới. Tuy nHiên, kHi 
CHưa Hết nHiệm kỳ, CHị N rời vị trí Công táC và kHông 

Mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
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tiếp tụC đẢm nHận CáC vị trí Có 
CHứC vụ kHáC HoặC trướC kHi ngHỉ 
Hưu CHị N sẽ kHông Có ngHĩa vụ 
pHẢi kê kHai tài sẢn, tHu nHập 
(nếu chị N không thuộc trường 
hợp phải kê khai hàng năm hoặc 
kê khai bổ sung).

Hai là, pHương tHứC kê kHai 
bổ sung đượC tHựC Hiện kHi người 
Có ngHĩa vụ kê kHai Có biến đỘng 
về tài sẢn, tHu nHập trong năm 
Có giá trị từ 300.000.000 đồng 
trở lên Có mỘt số HẠn CHế: 

Dễ xẢy ra tìnH trẠng CáC đối 
tượng kHông tự nguyện tHựC 
Hiện kê kHai bổ sung; đối với 
nHững tài sẢn, tHu nHập kHông 
pHẢi là tiền tHì việC địnH giá tài 
sẢn, tHu nHập Có giá trị trên Hay 
dưới 300 triệu đồng là rất pHứC 
tẠp, đặC biệt là nHững tài sẢn Có 
giá trị tHay đổi nHanH tHeo sự 
biến đỘng CỦa tHị trường nHư Cây 
CẢnH, CHim CẢnH, Cá CẢnH,… 

TẠo kẽ Hở CHo mỘt số đối 
tượng kHông tHuỘC diện kê kHai 
Hàng năm CHe giấu tài sẢn, tHu 
nHập bất CHínH kHi Họ Có HànH 
vi tHam nHũng nHưng tài sẢn 
tHam nHũng kHông lớn, kHông 
Có biến đỘng đỘt xuất trên 300 
triệu đồng. 

NHư vậy, Luật PHòng, CHống 
tHam nHũng năm 2018 đã Có 
nHững quy địnH mới về kê kHai 
tài sẢn, tHu nHập kHắC pHụC đượC 
nHững HẠn CHế trong Công táC kê 
kHai tài sẢn, tHu nHập trong tHựC 
tiễn. Tuy nHiên, CáC quy địnH về 
pHương tHứC kê kHai tài sẢn, tHu 
nHập trong Luật vẫn Cần pHẢi 
đượC Hướng dẫn CHi tiết Hơn nHư: 
Cần Có quy địnH rõ về pHương án 
tHẩm địnH giá tài sẢn; tổ CHứC, Cá 
nHân nào Có ngHĩa vụ địnH giá; 
trường Hợp kHông tHống nHất về 
giá trị tài sẢn tHì giẢi quyết nHư 
tHế nào? Hay Cần Có quy địnH 
nHững đối tượng kHông tHuỘC 
diện kê kHai tài sẢn, tHu nHập 
Hàng năm tHì ngoài kê kHai bổ 
sung kHi Có biến đỘng, Họ pHẢi 
kê kHai địnH kỳ từ 03 - 05 năm/
lần để kiểm soát tổng số tài sẢn, 
tHu nHập biến đỘng trong năm. 
Có nHư tHế, Công táC kê kHai 
tài sẢn, tHu nHập mới tHựC sự 
trở tHànH mỘt biện pHáp pHòng 
ngừa tHam nHũng Hiệu quẢ.

THỰC TRẠNG VỀ HÌNH THỨC VĂN BẢN QUY ĐỊNH 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU 
TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

 Văn Dũng 

THeo NgHị địnH số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 CỦa 
CHínH pHỦ quy địnH tổ CHứC CáC Cơ quan CHuyên môn tHuỘC 
UBND tỉnH, tHànH pHố trựC tHuỘC Trung ương tHì CáC Cơ quan 
CHuyên môn tHuỘC UBND Cấp tỉnH gồm CáC sở và Cơ quan 

ngang sở tHựC Hiện CHứC năng tHam mưu, giúp UBND Cấp tỉnH quẢn 
lý nHà nướC về ngànH, lĩnH vựC ở địa pHương tHeo quy địnH CỦa pHáp 
luật và tHeo pHân Công HoặC Ủy quyền CỦa UBND Cấp tỉnH, CHỦ tịCH 
UBND Cấp tỉnH.

TẠi điểm b, kHoẢn 1, Điều 4 NgHị địnH số 24/2014/NĐ-CP (được 
sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 
ngày 14/9/2020 của Chính phủ) quy địnH nHiệm vụ, quyền HẠn CỦa CáC 
Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND Cấp tỉnH là trìnH UBND Cùng Cấp dự 
tHẢo văn bẢn quy địnH Cụ tHể CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ 
Cấu tổ CHứC CỦa CáC Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND tỉnH.

Trên Cơ sở quy địnH CỦa NgHị địnH số 24/2014/NĐ-CP, trong tHời 
gian qua, mỘt số Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND tỉnH đã trìnH UBND 
tỉnH ban HànH Quyết địnH quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn 
và Cơ Cấu tổ CHứC CỦa CáC Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND tỉnH 
bằng HìnH tHứC văn bẢn HànH CHínH Cá biệt nHư: Quyết địnH số 2529/
QĐ-UBND ngày 24/7/2015 ban HànH Quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, 
quyền HẠn và Cơ Cấu tổ CHứC CỦa Ban Dân tỘC tỉnH BìnH ĐịnH; Quyết 
địnH số 3830/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 ban HànH Quy địnH CHứC 
năng, nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ Cấu tổ CHứC CỦa Sở NgoẠi vụ tỉnH 
BìnH ĐịnH; Quyết địnH số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 ban HànH 
Quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ Cấu tổ CHứC CỦa Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnH BìnH ĐịnH… Tuy nHiên, Cũng Có mỘt số 
Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND tỉnH đã trìnH UBND tỉnH ban HànH 
Quyết địnH quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ Cấu tổ 
CHứC CỦa Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND tỉnH bằng HìnH tHứC văn 
bẢn quy pHẠm pHáp luật (QPPL) nHư: Quyết địnH số 89/2016/QĐ-
UBND ngày 30/12/2016 ban HànH Quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, 
quyền HẠn và Cơ Cấu tổ CHứC CỦa Sở Du lịCH tỉnH BìnH ĐịnH; Quyết địnH 
số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 ban HànH Quy địnH CHứC năng, 
nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ Cấu tổ CHứC CỦa Sở Văn Hóa và THể tHao 
tỉnH BìnH ĐịnH; Quyết địnH số 13/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 ban 
HànH Quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ Cấu tổ CHứC CỦa 
Sở Giao tHông vận tẢi tỉnH BìnH ĐịnH,...

NHư vậy, trong tHời gian tổ CHứC tHựC Hiện NgHị địnH số 24/2014/
NĐ-CP, việC quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ Cấu tổ 
CHứC CỦa CáC Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND tỉnH đã kHông tHống 
nHất về HìnH tHứC văn bẢn đượC ban HànH (có quyết định ban hành 
bằng hình thức văn bản hành chính cá biệt và có quyết định ban hành 
bằng hình thức văn bản QPPL).

THeo quy địnH CỦa Luật: Luật Ban HànH văn bẢn QPPL CỦa HĐND, 
UBND năm 2004 CHưa Có địnH ngHĩa về “QPPL” mà CHỉ Có kHái niệm 
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“văn bản QPPL”. THeo đó, Luật Ban HànH văn 
bẢn QPPL CỦa HĐND, UBND năm 2004 quy địnH: 
“Văn bẢn QPPL CỦa HĐND, UBND là văn bẢn do 
HĐND, UBND ban HànH tHeo tHẩm quyền, trìnH 
tự, tHỦ tụC do Luật này quy địnH, trong đó, Có quy 
tắC xử sự CHung, Có Hiệu lựC trong pHẠm vi địa 
pHương, đượC NHà nướC bẢo đẢm tHựC Hiện nHằm 
điều CHỉnH CáC quan Hệ xã HỘi ở địa pHương tHeo 
địnH Hướng xã HỘi CHỦ ngHĩa” (kHoẢn 1 Điều 1). 
Tuy nHiên, kHái niệm về văn bẢn QPPL nêu ở trên 
Còn CHung CHung, CHưa Cụ tHể nên gây kHó kHăn, 
lúng túng CHo CáC Cơ quan nHà nướC, tổ CHứC và 
người dân trong việC xáC địnH văn bẢn nào là văn 
bẢn QPPL? Do đó, mỘt số Cơ quan CHuyên môn 
tHuỘC UBND tỉnH kHi tHam mưu ban HànH văn bẢn 
kHông xáC địnH đượC nỘi dung CáC quy địnH Có 
tínH CHất quy pHẠm Hay kHông, dẫn đến tHam mưu 
UBND tỉnH ban HànH văn bẢn kHông pHù Hợp về 
HìnH tHứC.

NHằm kHắC pHụC HẠn CHế nêu trên, Luật Ban 
HànH văn bẢn QPPL năm 2015 đã làm rõ tHêm 
kHái niệm “văn bẢn QPPL”. THeo đó, “văn bẢn 
QPPL là văn bẢn Có CHứa QPPL, đượC ban HànH 
tHeo đúng tHẩm quyền, HìnH tHứC, trìnH tự, tHỦ tụC 
quy địnH” (đoẠn 1 Điều 2). KHoẢn 1, Điều 3 Luật 
Ban HànH văn bẢn QPPL năm 2015 Cũng quy địnH 
“QPPL là quy tắC xử sự CHung, Có Hiệu lựC bắt 
buỘC CHung, đượC áp dụng lặp đi lặp lẠi nHiều lần 
đối với Cơ quan, tổ CHứC, Cá nHân trong pHẠm vi 
CẢ nướC HoặC đơn vị HànH CHínH nHất địnH, do Cơ 
quan nHà nướC, người Có tHẩm quyền ban HànH và 
đượC NHà nướC bẢo đẢm tHựC Hiện”. 

Đồng tHời, tHeo quy địnH tẠi Điều 28 Luật Ban 
HànH văn bẢn QPPL năm 2015, tHì UBND tỉnH ban 
HànH quyết địnH để quy địnH: CHi tiết điều, kHoẢn, 
điểm đượC giao trong văn bẢn QPPL 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. 

Với CáC quy địnH trên, Hiện nay Có nHiều quan 
điểm CHo rằng, việC ban HànH văn bẢn quy địnH 
CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ Cấu tổ 
CHứC CỦa CáC Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND 
Cấp tỉnH CHỉ mang tínH CHất nỘi bỘ vì Cơ quan 
CHuyên môn là Cơ quan giúp việC CỦa UBND tỉnH, 
đồng tHời kHông tHuỘC CáC trường Hợp đượC ban 
HànH văn bẢn QPPL quy địnH tẠi Điều 28 CỦa Luật 
Ban HànH văn bẢn QPPL năm 2015. Song Cũng 
Có quan điểm CHo rằng, mặC dù Cơ quan CHuyên 
môn tHuỘC UBND Cấp tỉnH là Cơ quan tHam mưu, 
giúp UBND tỉnH quẢn lý nHà nướC về từng lĩnH vựC 
đượC giao, tuy nHiên, kHi quy địnH về CHứC năng, 
nHiệm vụ, quyền HẠn tHì CáC quy địnH này đượC áp 
dụng lặp đi lặp lẠi, là CHỉ dẫn để Cơ quan, tổ CHứC, 
người dân biết để liên Hệ Công táC. Do đó, CáC quy 

địnH này mang tínH QPPL và Cần tHiết pHẢi đượC 
ban HànH bằng HìnH tHứC văn bẢn QPPL.

Qua ngHiên Cứu mỘt CáCH Có Hệ tHống, táC giẢ 
nHận tHấy:

Đối với giai đoẠn trướC ngày 01/7/2016, tHeo 
quy địnH tẠi kHoẢn 1, Điều 2 NgHị địnH số 91/2006/
NĐ-CP ngày 06/9/2006 CỦa CHínH pHỦ quy địnH 
CHi tiết tHi HànH mỘt số điều CỦa Luật Ban HànH văn 
bẢn QPPL CỦa HĐND, UBND năm 2004 tHì văn 
bẢn QPPL CỦa HĐND, UBND pHẢi Có CHứa quy tắC 
xử sự CHung, đượC áp dụng nHiều lần đối với mọi 
đối tượng HoặC mỘt nHóm đối tượng và Có Hiệu lựC 
trong pHẠm vi địa pHương. Còn từ ngày 01/7/2016 
đến nay, tHeo quy địnH tẠi Điều 2 và kHoẢn 1, Điều 
3 Luật Ban HànH văn bẢn QPPL năm 2015 tHì văn 
bẢn QPPL là văn bẢn Có CHứa quy tắC xử sự CHung, 
Có Hiệu lựC bắt buỘC CHung, đượC áp dụng lặp đi lặp 
lẠi nHiều lần đối với Cơ quan, tổ CHứC, Cá nHân trong 
pHẠm vi CẢ nướC HoặC đơn vị HànH CHínH nHất địnH, 
do Cơ quan nHà nướC, người Có tHẩm quyền ban 
HànH và đượC NHà nướC bẢo đẢm tHựC Hiện, đượC 
ban HànH tHeo đúng tHẩm quyền, HìnH tHứC, trìnH 
tự, tHỦ tụC quy địnH trong Luật. 

Căn Cứ vào CáC quy địnH trên, quyết địnH CỦa 
UBND tỉnH quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, quyền 
HẠn và Cơ Cấu tổ CHứC CỦa CáC Cơ quan CHuyên 
môn tHuỘC UBND tỉnH đượC kHái quát từ CáC quy 
địnH pHân Cấp tHẩm quyền CHo UBND Cấp tỉnH; 
giao nHiệm vụ, quyền HẠn CHo CáC Cơ quan CHuyên 
môn trong CáC Luật, NgHị địnH, THông tư CỦa CáC 
BỘ và pHân Công nHiệm vụ, quyền HẠn CỦa UBND 
Cấp tỉnH CHo CáC Cơ quan CHuyên môn. TínH CHất 
CỦa CáC quy địnH này kHông CHỉ là việC pHân Cấp, 
pHân Công nHiệm vụ và pHân địnH rõ ràng nHiệm 
vụ, quyền HẠn CHo CáC Cơ quan, đơn vị đó, mà 
Còn là Cơ sở pHáp lý quan trọng để CáC Cơ quan, 
tổ CHứC, Cá nHân áp dụng và tHựC Hiện trong quan 
Hệ Công táC, liên Hệ giẢi quyết CáC vấn đề liên quan 
đến quyền và ngHĩa vụ CHo CáC tổ CHứC, Cá nHân.

Ngoài ra, quyết địnH quy địnH về CHứC năng, 
nHiệm vụ, quyền HẠn, Cơ Cấu tổ CHứC và biên CHế 
CỦa CáC Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND tỉnH Còn 
đượC áp dụng nHiều lần đối với mọi đối tượng Có 
liên quan; Có Hiệu lựC trong pHẠm vi toàn tỉnH, đượC 
NHà nướC bẢo đẢm tHựC Hiện bằng CáC biện pHáp 
tHeo quy địnH CỦa pHáp luật. Đồng tHời, văn bẢn 
quy địnH vị trí, CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn CỦa 
CáC Cơ quan CHuyên môn tHuỘC UBND tỉnH kHông 
tHuỘC CáC trường Hợp quy địnH tẠi kHoẢn 2, Điều 2 
NgHị địnH số 91/2006/NĐ-CP và kHoẢn 3, Điều 3 
NgHị địnH số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 CỦa 
CHínH pHỦ quy địnH CHi tiết và biện pHáp tHi HànH 
Luật Ban HànH văn bẢn QPPL (Có Hiệu lựC kể từ 
ngày 01/7/2016). Do đó, quyết địnH CỦa UBND tỉnH 
quy địnH CHứC năng, nHiệm vụ, quyền HẠn và Cơ 
Cấu tổ CHứC CỦa CáC Cơ quan CHuyên môn tHuỘC 
UBND tỉnH pHẢi đượC ban HànH bằng HìnH tHứC văn 
bẢn QPPL.
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Tăng mức hỗ trợ học nghề 
VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA  
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 Ngọc Hiền 

Ngày 31/3/2021, THỦ 
tướng CHínH pHỦ 
ban HànH Quyết 
địnH số 17/2021/

QĐ-TTg quy địnH mứC Hỗ trợ 
HọC ngHề đối với người lao 
đỘng tHam gia bẢo Hiểm tHất 
ngHiệp (sau đây viết tắt là 
Quyết địnH số 17/2021/QĐ-
TTg). Quyết địnH này Có Hiệu 
lựC từ ngày 15/05/2021.

Về đối tượng áp dụng, 
Quyết địnH số 17/2021/QĐ-
TTg đượC áp dụng đối với: 
Người lao đỘng đượC Hỗ trợ 
HọC ngHề tHeo quy địnH tẠi 
Điều 55 Luật ViệC làm (người 
lao đỘng); Cơ sở giáo dụC 
ngHề ngHiệp, Cơ sở giáo dụC 
đẠi HọC Có đăng ký HoẠt đỘng 
giáo dụC ngHề ngHiệp trìnH 
đỘ Cao đẳng, doanH ngHiệp, 
Cơ quan, tổ CHứC đượC tHựC 
Hiện HoẠt đỘng giáo dụC ngHề 
ngHiệp tHam gia đào tẠo ngHề 
ngHiệp CHo người lao đỘng 
(Cơ sở đào tẠo ngHề ngHiệp); 
Sở Lao đỘng - THương binH 
và Xã HỘi tỉnH, tHànH pHố 
trựC tHuỘC Trung ương; Cơ 
quan bẢo Hiểm xã HỘi; trung 
tâm dịCH vụ việC làm do Cơ 
quan quẢn lý nHà nướC về 
việC làm tHànH lập và CáC Cơ 
quan Có liên quan đến việC 

Hỗ trợ HọC ngHề CHo người 
lao đỘng tHam gia bẢo Hiểm  
tHất ngHiệp.

Về mứC Hỗ trợ, đối với 
người tHam gia kHóa đào tẠo 
ngHề đến 03 tHáng, mứC Hỗ 
trợ tínH tHeo mứC tHu HọC 
pHí CỦa Cơ sở đào tẠo ngHề 
ngHiệp và tHời gian HọC ngHề 
tHựC tế nHưng tối đa kHông 
quá 4.500.000 đồng/người/
kHóa đào tẠo.

Đối với người tHam gia 
kHóa đào tẠo ngHề trên 03 
tHáng, mứC Hỗ trợ tínH tHeo 
tHáng, mứC tHu HọC pHí và tHời 
gian HọC ngHề tHựC tế nHưng 
tối đa kHông quá 1.500.000 
đồng/người/tHáng.

Trường Hợp người lao 
đỘng tHam gia kHóa đào tẠo 
ngHề Có nHững ngày lẻ kHông 
đỦ tHáng tHeo quy địnH CỦa 
Cơ sở đào tẠo ngHề ngHiệp 
tHì số ngày lẻ đượC tínH tHeo 
nguyên tắC: Từ 14 ngày trở 
xuống tínH là ½ tHáng và từ 
15 ngày trở lên đượC tínH là 
01 tHáng.

Hồ sơ đề ngHị HọC ngHề 
và giẢi quyết Hỗ trợ HọC ngHề 
đượC tHựC Hiện tHeo quy địnH 
tẠi Điều 24 và Điều 25 NgHị 
địnH số 28/2015/NĐ-CP ngày 

12/3/2015 CỦa CHínH pHỦ quy 
địnH CHi tiết tHi HànH mỘt số 
điều CỦa Luật ViệC làm về bẢo 
Hiểm tHất ngHiệp (đã đượC 
sửa đổi, bổ sung bởi NgHị 
địnH số 61/2020/NĐ-CP ngày 
29/5/2020 CỦa CHínH pHỦ).

Hằng tHáng, Cơ sở đào tẠo 
ngHề ngHiệp tHựC Hiện CáC 
tHỦ tụC tHanH, quyết toán kinH 
pHí Hỗ trợ HọC ngHề tHeo quy 
địnH tẠi Điều 25 NgHị địnH số 
28/2015/NĐ-CP (đã đượC sửa 
đổi, bổ sung bởi NgHị địnH số 
61/2020/NĐ-CP).

Nguồn kinH pHí tHựC Hiện 
Hỗ trợ HọC ngHề do Cơ quan 
bẢo Hiểm xã HỘi CHi trẢ từ Quỹ 
bẢo Hiểm tHất ngHiệp. Đối với 
người lao đỘng đã nỘp Hồ sơ 
đề ngHị Hỗ trợ HọC ngHề trướC 
ngày 15/5/2021 nHưng CHưa 
Có quyết địnH Hỗ trợ HọC ngHề 
tHì đượC áp dụng mứC Hỗ trợ 
HọC ngHề tHeo CáC quy địnH 
tẠi Quyết địnH này.

Quyết địnH số 77/2014/
QĐ-TTg ngày 24/12/2014 
CỦa THỦ tướng CHínH pHỦ quy 
địnH mứC Hỗ trợ HọC ngHề đối 
với người lao đỘng tHam gia 
bẢo Hiểm tHất ngHiệp Hết Hiệu 
lựC kể từ ngày Quyết địnH số 
17/2021/QĐ-TTg Có Hiệu lựC 
tHi HànH.
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QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN
 Ngọc Dương

Ngày 01/3/2021, CHínH 
pHỦ ban HànH NgHị 
địnH số 13/2021/NĐ-
CP quy địnH về đối 

tHoẠi với tHanH niên; Cơ CHế, 
CHínH sáCH và biện pHáp tHựC 
Hiện CHínH sáCH đối với tHanH 
niên từ đỦ 16 tuổi đến dưới  
18 tuổi.

THeo đó, NgHị địnH quy 
địnH THỦ tướng CHínH pHỦ, 
CHỦ tịCH UBND CáC Cấp tổ 
CHứC đối tHoẠi với tHanH niên 
vào tHáng 3 Hằng năm, nếu 
kHông tHể tổ CHứC trong tHáng 
3 tHì tổ CHứC vào tHời gian pHù 
Hợp, nHưng pHẢi đẢm bẢo ít 
nHất 01 lần/năm.

Người đứng đầu Cơ quan, 
tổ CHứC, đơn vị lựC lượng vũ 
trang nHân dân Có tráCH nHiệm 
đối tHoẠi với tHanH niên tHeo 
yêu Cầu CỦa Đoàn THanH 
niên CỘng sẢn Hồ CHí MinH, 
HỘi Liên Hiệp THanH niên  
Việt Nam, HỘi SinH viên Việt 
Nam và CáC tổ CHứC kHáC CỦa 
tHanH niên đượC tHànH lập và 
HoẠt đỘng tHeo quy địnH CỦa 
pHáp luật. ViệC tổ CHứC đối 
tHoẠi với tHanH niên đượC tHựC 
Hiện tHeo CáC HìnH tHứC đối 
tHoẠi trựC tiếp HoặC trựC tuyến.

NỘi dung đối tHoẠi sẽ bao 
gồm: ViệC tHựC Hiện Cơ CHế, 
CHínH sáCH và CáC quy địnH 
CỦa pHáp luật đối với tHanH 
niên; HoẠt đỘng CỦa CáC Cơ 
quan, tổ CHứC liên quan đến 
quyền và lợi íCH Hợp pHáp CỦa 
tHanH niên; nHững nỘi dung 
tHuỘC tHẩm quyền HoặC tráCH 
nHiệm báo Cáo với Cơ quan Có 
tHẩm quyền giẢi quyết CáC kiến 
ngHị CỦa tHanH niên; vai trò, 
tráCH nHiệm CỦa tHanH niên 
trong HọC tập, lao đỘng, rèn 

luyện, tHam gia pHát triển kinH 
tế - xã HỘi và bẢo vệ Tổ quốC; 
nHững kiến ngHị, đề xuất kHáC 
CỦa tHanH niên.

ViệC đối tHoẠi với tHanH niên 
pHẢi đẢm bẢo CáC nguyên tắC: 
THựC Hiện đúng CHỦ trương 
CỦa ĐẢng, CHínH sáCH, pHáp 
luật CỦa NHà nướC; tôn trọng, 
lắng ngHe ý kiến, nguyện vọng 
CỦa tHanH niên; bẢo đẢm Công 
kHai, minH bẠCH, kịp tHời, đúng 
quy địnH pHáp luật. 

NgHị địnH quy địnH CáC biện 
pHáp tHựC Hiện CHínH sáCH đối 
với tHanH niên từ đỦ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi gồm: PHổ Cập 
giáo dụC; HoẠt đỘng văn Hóa, 
tHể dụC, tHể tHao, vui CHơi, giẢi 
trí; đào tẠo, tư vấn lựa CHọn 
ngHề ngHiệp, việC làm; trang 
bị kiến tHứC, kỹ năng tự bẢo vệ 
sứC kHỏe tHể CHất, tinH tHần; 
ưu tiên giẢi quyết nHanH CHóng 
CáC vụ việC gây tổn HẠi đến tHể 
CHất và tinH tHần; pHát Hiện, 
đào tẠo, bồi dưỡng năng kHiếu; 

tHeo dõi việC tHựC Hiện Cơ CHế, 
CHínH sáCH đối với tHanH niên 
từ đỦ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Đồng tHời, NgHị địnH quy 
địnH 4 nguyên tắC tHựC Hiện Cơ 
CHế, CHínH sáCH đối với tHanH 
niên từ đỦ 16 tuổi đến dưới 18 
tuổi, đó là: CáC biện pHáp pHẢi 
bẢo đẢm tHựC Hiện CHínH sáCH 
đượC quy địnH tẠi CáC Luật, BỘ 
luật; bẢo đẢm CáC Cơ quan, tổ 
CHứC, Cá nHân tHựC Hiện Cơ 
CHế, CHínH sáCH đối với tHanH 
niên Công kHai, minH bẠCH 
tHeo quy địnH pHáp luật; kHông 
pHân biệt giới tínH, dân tỘC, 
tôn giáo kHi tHựC Hiện CáC Cơ 
CHế, CHínH sáCH đối với tHanH 
niên; NHà nướC, CHínH quyền 
địa pHương, gia đìnH và CáC Cơ 
quan, đơn vị Có tráCH nHiệm 
tẠo điều kiện CHo tHanH niên 
pHát triển toàn diện pHù Hợp 
với kHẢ năng và lứa tuổi.

NgHị địnH số 13/2021/NĐ-
CP Có Hiệu lựC tHi HànH kể từ 
ngày ký.

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại Hội nghị đối thoại  
giữa Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định với đoàn viên thanh niên năm 2021
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QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NGÀNH 
THANH TRA VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

 Mai Phương

Ngày 11/3/2021, THanH tra CHínH pHỦ 
ban HànH THông tư số 01/2021/TT-
TTCP quy địnH quy tắC ứng xử CỦa Cán 
bỘ, Công CHứC, viên CHứC trong ngànH 

THanH tra và Cán bỘ, Công CHứC làm Công táC 
tiếp Công dân (gọi tắt là THông tư số 01/2021/
TT-TTCP). Ngoài nHững quy địnH quy tắC ứng xử 
CHung, THông tư số 01/2021/TT-TTCP quy địnH 
Cụ tHể ứng xử trong tHựC Hiện nHiệm vụ tHanH 
tra, giẢi quyết kHiếu nẠi, tố Cáo, pHòng, CHống 
tHam nHũng trong ngànH THanH tra và trong tHựC 
Hiện nHiệm vụ tiếp Công dân, nHư sau:

Về ứng xử trong tHựC Hiện nHiệm vụ tHanH 
tra, trong quá trìnH tHựC Hiện nHiệm vụ tHanH 
tra, Cán bỘ, Công CHứC, viên CHứC trong CáC Cơ 
quan tHanH tra nHà nướC pHẢi tHựC Hiện đúng 
nguyên tắC, nỘi dung, tHẩm quyền, trìnH tự, tHỦ 
tụC tHanH tra đượC quy địnH trong Luật THanH 
tra, Luật PHòng, CHống tHam nHũng và CáC văn 
bẢn pHáp luật kHáC Có liên quan; tHận trọng, 
kHáCH quan, toàn diện kHi xem xét, đánH giá sự 
việC; lắng ngHe, tôn trọng CáC ý kiến giẢi trìnH 
Hợp lý CỦa đối tượng tHanH tra, Hướng dẫn CHo 
đối tượng tHanH tra Hiểu và tHựC Hiện đúng quy 
địnH pHáp luật; báo Cáo với người ra quyết địnH 
tHanH tra HoặC trưởng đoàn tHanH tra kHi Cán bỘ, 
Công CHứC, viên CHứC tHanH tra Có mối quan Hệ 

với đối tượng tHanH tra Có tHể ẢnH Hưởng kHông 
đúng đến việC tHựC Hiện nHiệm vụ, Công vụ; báo 
Cáo kịp tHời với trưởng đoàn tHanH tra kHi pHát 
Hiện xung đỘt lợi íCH trong quá trìnH tHựC Hiện 
nHiệm vụ tHanH tra; tránH CáC quan Hệ xã HỘi Có 
tHể dẫn đến việC pHẢi nHân nHượng trong HoẠt 
đỘng tHanH tra và kịp tHời Cung Cấp tHông tin, 
báo Cáo với người ra quyết địnH tHanH tra HoặC 
trưởng đoàn tHanH tra kHi pHát Hiện CáC HànH vi 
tHam nHũng, tiêu CựC.

Về ứng xử trong tHựC Hiện nHiệm vụ tiếp 
Công dân, trong tHựC Hiện nHiệm vụ tiếp Công 
dân, Cán bỘ, Công CHứC pHẢi bẢo đẢm Công 
kHai, kHáCH quan, dân CHỦ, kịp tHời; tHỦ tụC đơn 
giẢn, tHuận tiện; giữ bí mật và bẢo đẢm an toàn 
CHo người tố Cáo tHeo quy địnH CỦa pHáp luật; 
tôn trọng, lắng ngHe, tận tìnH giẢi tHíCH Cặn kẽ 
nHững tHắC mắC liên quan đến nỘi dung kHiếu 
nẠi, tố Cáo, kiến ngHị, pHẢn ánH; Hướng dẫn, tẠo 
điều kiện tHuận lợi CHo Công dân tHựC Hiện việC 
kHiếu nẠi, tố Cáo, kiến ngHị, pHẢn ánH tHeo quy 
địnH CỦa pHáp luật; Có tHái đỘ đúng mựC, lắng 
ngHe, tiếp nHận đơn kHiếu nẠi, tố Cáo, kiến ngHị, 
pHẢn ánH HoặC gHi CHép đầy đỦ, CHínH xáC nỘi 
dung mà người đến kHiếu nẠi, tố Cáo, kiến ngHị, 
pHẢn ánH trìnH bày; giẢi tHíCH, Hướng dẫn CHo 

Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định

(Xem tiếp trang 28)
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, 
THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

 Như Quỳnh

Ngày 09/3/2021, CHínH pHỦ ban HànH 
NgHị địnH số 17/2021/NĐ-CP quy 
địnH về CHínH sáCH đối với tHanH niên 
xung pHong, tHanH niên tìnH nguyện 

(sau đây viết tắt là NgHị địnH số 17/2021/NĐ-
CP). THeo đó, NgHị địnH này quy địnH CHínH 
sáCH đối với tHanH niên xung pHong, tHanH 
niên tìnH nguyện và tráCH nHiệm CỦa Cơ quan, 
tổ CHứC đối với tHanH niên xung pHong, tHanH 
niên tìnH nguyện tHeo quy địnH CỦa Luật THanH 
niên và đượC áp dụng đối với người tHam gia 
tổ CHứC tHanH niên xung pHong; tHanH niên 
tìnH nguyện; Cơ quan, tổ CHứC, Cá nHân Có liên 
quan đến tHanH niên xung pHong và tHanH 
niên tìnH nguyện.

Đối với tHanH niên xung pHong, Có 03 CHínH 
sáCH Cụ tHể: CHínH sáCH đối với đỘi viên tHanH 
niên xung pHong trong quá trìnH tHựC Hiện 
nHiệm vụ; CHínH sáCH đối với đỘi viên tHanH 
niên xung pHong sau kHi Hoàn tHànH nHiệm 
vụ; CHínH sáCH đối với người làm Công táC lãnH 
đẠo, quẢn lý, CHuyên môn, kỹ tHuật trong tổ 
CHứC tHanH niên xung pHong.

Đối với tHanH niên tìnH nguyện, NgHị địnH 
quy địnH CHínH sáCH đối với tHanH niên tìnH 
nguyện trong quá trìnH, sau kHi kết tHúC tHam 
gia tHựC Hiện CáC CHương trìnH, đề án, dự án; 
CHínH sáCH đối với tHanH niên tìnH nguyện 
trong quá trìnH, sau kHi kết tHúC HoẠt đỘng tìnH 
nguyện; CHínH sáCH đối với Cơ quan, tổ CHứC, 
đơn vị tổ CHứC HoẠt đỘng tìnH nguyện vì CỘng 
đồng, xã HỘi, Cơ quan tổ CHứC HoẠt đỘng tìnH 
nguyện vì CỘng đồng và xã HỘi.

Về tráCH nHiệm, NgHị địnH số 17/2021/NĐ-
CP quy địnH tráCH nHiệm CỦa người tHam gia 
tổ CHứC tHanH niên xung pHong nHư sau: CHấp 
HànH quy địnH CỦa pHáp luật, nỘi quy, quy địnH 
CỦa tổ CHứC tHanH niên xung pHong và pHong 
tụC, tập quán CỦa địa pHương nơi tHựC Hiện 
nHiệm vụ; tHựC Hiện nHiệm vụ tHeo pHân Công 

CỦa tổ CHứC tHanH niên xung pHong; trường 
Hợp tự ý bỏ việC kHi CHưa đỦ tHời gian làm việC 
tHeo Cam kết tHì pHẢi bồi tHường kinH pHí Hỗ trợ 
ban đầu, trang tHiết bị và CáC CHi pHí kHáC Có 
liên quan.

Đối với tHanH niên tìnH nguyện, NgHị địnH 
số 17/2021/NĐ-CP quy địnH: THanH niên tìnH 
nguyện tHam gia CHương trìnH, đề án, dự án Có 
tráCH nHiệm tHựC Hiện CáC nHiệm vụ đượC pHân 
Công tẠi CHương trìnH, đề án, dự án đã đượC 
Cấp Có tHẩm quyền pHê duyệt. THanH niên tìnH 
nguyện vì CỘng đồng, xã HỘi Có tráCH nHiệm: 
CHấp HànH quy địnH CỦa pHáp luật, nỘi quy, 
quy địnH CỦa Cơ quan, tổ CHứC, đơn vị tổ CHứC 
HoẠt đỘng tìnH nguyện vì CỘng đồng, xã HỘi và 
pHong tụC, tập quán CỦa địa pHương nơi tHựC 
Hiện HoẠt đỘng tìnH nguyện; tHựC Hiện nHiệm 
vụ tHeo pHân Công CỦa Cơ quan, tổ CHứC, đơn 
vị tổ CHứC HoẠt đỘng tìnH nguyện vì CỘng đồng, 
xã HỘi; pHối Hợp tốt với CáC tổ CHứC, Cá nHân Có 
liên quan tẠi địa pHương trong quá trìnH HoẠt 
đỘng tìnH nguyện; tHanH niên là Cán bỘ, Công 
CHứC, viên CHứC, người lao đỘng làm việC trong 
CáC Cơ quan, đơn vị, tổ CHứC nHà nướC, tổ CHứC 
kinH tế, lựC lượng vũ trang tHam gia HoẠt đỘng 
tìnH nguyện pHẢi Có đơn đề ngHị và đượC Cơ 
quan, đơn vị Có tHẩm quyền quẢn lý, sử dụng 
Cán bỘ, Công CHứC, viên CHứC, người lao đỘng 
CHấp tHuận bằng văn bẢn; tHanH niên là HọC 
sinH, sinH viên tHam gia HoẠt đỘng tìnH nguyện 
trong tHời gian HọC tập pHẢi Có đơn đề ngHị và 
đượC Cơ sở giáo dụC đào tẠo, Cơ sở giáo dụC 
ngHề ngHiệp quẢn lý trựC tiếp CHấp tHuận bằng 
văn bẢn.

NgHị địnH này Có Hiệu lựC tHi HànH kể từ 
ngày ký. Điều 7 CHương I; Điều 16, Điều 17, 
Điều 18 CHương III tẠi NgHị địnH số 12/2011/
NĐ-CP ngày 30/01/2011 CỦa CHínH pHỦ quy 
địnH về tổ CHứC và CHínH sáCH đối với tHanH 
niên xung pHong Hết Hiệu lựC kể từ ngày NgHị 
địnH này Có Hiệu lựC.
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Câu hỏi 1: PHáp luật Hiện HànH quy địnH xử 
pHẠt vi pHẠm HànH CHínH đối với HànH vi Cố ý làm 
lây lan táC nHân gây bệnH truyền nHiễm tHuỘC 
nHóm A nHư tHế nào?

Trả lời: Điểm C, kHoẢn 3, Điều 7 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 pHẠt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 20.000.000 đồng đối với HànH vi: “Cố ý làm 
lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A.”

Câu hỏi 2: PHáp luật Hiện HànH quy địnH xử 
pHẠt vi pHẠm HànH CHínH đối với HànH vi kHông 
đăng ký tHeo dõi sứC kHỏe với trẠm y tế xã, 
pHường, tHị trấn nơi Cư trú CỦa người mắC bệnH 
truyền nHiễm tHuỘC nHóm A sau kHi ra viện HoặC 
kết tHúC việC điều trị tẠi Cơ sở kHám bệnH, CHữa 
bệnH nHư tHế nào?

Trả lời: Điểm b, kHoẢn 1, Điều 10 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 đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y 
tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc 

người đến kHiếu nẠi, tố Cáo, kiến ngHị, pHẢn ánH 
CHấp HànH CHỦ trương, CHínH sáCH, pHáp luật, 
kết luận, quyết địnH giẢi quyết đã Có Hiệu lựC 
pHáp luật CỦa Cơ quan Có tHẩm quyền; Hướng 
dẫn người kHiếu nẠi, tố Cáo, kiến ngHị, pHẢn ánH 
đến đúng Cơ quan HoặC người Có tHẩm quyền 
giẢi quyết; yêu Cầu người vi pHẠm nỘi quy nơi 
tiếp Công dân CHấm dứt HànH vi vi pHẠm; trong 
trường Hợp Cần tHiết, lập biên bẢn về việC vi 
pHẠm và yêu Cầu Cơ quan CHứC năng xử lý tHeo 
quy địnH CỦa pHáp luật.

Về ứng xử trong tHựC Hiện nHiệm vụ giẢi quyết 
kHiếu nẠi, tố Cáo, Cán bỘ, Công CHứC, viên CHứC 
trong CáC Cơ quan tHanH tra nHà nướC pHẢi tHựC 
Hiện nHiệm vụ tHeo tHẩm quyền, đúng trìnH tự, 
tHỦ tụC đượC quy địnH trong Luật KHiếu nẠi, Luật 
Tố Cáo và CáC văn bẢn pHáp luật kHáC Có liên 
quan; Hướng dẫn, giúp người kHiếu nẠi, tố Cáo 
Hiểu và tHựC Hiện đúng quy địnH CỦa pHáp luật; 
tHận trọng, kHáCH quan kHi xáC minH, kết luận, 
kiến ngHị; trường Hợp Hồ sơ giẢi quyết kHiếu nẠi, 
tố Cáo Có sai sót, CHậm, muỘn pHẢi ngHiêm túC 
tHựC Hiện việC xin lỗi tHeo quy địnH; nếu pHát 
Hiện HànH vi vi pHẠm pHáp luật Có tHể gây tHiệt 
HẠi đến lợi íCH CỦa NHà nướC, quyền và lợi íCH 
Hợp pHáp CỦa người dân tHì báo Cáo với Cơ quan, 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện 
hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh.”

Câu hỏi 3: PHáp luật Hiện HànH quy địnH xử 
pHẠt vi pHẠm HànH CHínH đối với HànH vi kHông 
tHựC Hiện quyết địnH kiểm tra, giám sát, xử lý y tế 
trướC kHi ra vào vùng Có dịCH tHuỘC nHóm A nHư 
tHế nào?

Trả lời: Điểm a, kHoẢn 4, Điều 12 NgHị 
địnH số 117/2020/NĐ-CP quy địnH pHẠt tiền từ 
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với 
HànH vi: “Không thực hiện quyết định kiểm tra, 
giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch 
thuộc nhóm A.”

Câu hỏi 4: PHáp luật Hiện HànH quy địnH xử 
pHẠt vi pHẠm HànH CHínH đối với HànH vi kHông 
tHựC Hiện đúng quy địnH về tín Hiệu kiểm dịCH y tế 
CHo tàu tHuyền kHi nHập CẢnH nHư tHế nào?

Trả lời: Điểm b, kHoẢn 2, Điều 13 NgHị địnH số 
117/2020/NĐ-CP quy địnH pHẠt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 7.000.000 đồng đối với HànH vi: “Không 
thực hiện đúng quy định về tín hiệu kiểm dịch y tế 
cho tàu thuyền khi nhập cảnh”.

tổ CHứC, Cá nHân Có tHẩm quyền để áp dụng biện 
pHáp ngăn CHặn kịp tHời.

Về ứng xử trong tHựC Hiện nHiệm vụ pHòng, 
CHống tHam nHũng, Cán bỘ, Công CHứC, viên 
CHứC trong CáC Cơ quan tHanH tra nHà nướC pHẢi 
tHựC Hiện ngHiêm CáC quy địnH CỦa pHáp luật về 
pHòng, CHống tHam nHũng; tuân tHỦ CáC nguyên 
tắC, tHẩm quyền, trìnH tự, tHỦ tụC xáC minH tài 
sẢn, tHu nHập và pHòng, CHống tHam nHũng 
tHeo quy địnH CỦa pHáp luật; Cung Cấp tHông tin, 
báo Cáo trung tHựC về Công táC pHòng, CHống 
tHam nHũng CHo Cơ quan, tổ CHứC tHeo quy địnH 
CỦa pHáp luật; tẠo điều kiện để Mặt trận Tổ quốC 
Việt Nam và CáC tổ CHứC tHànH viên CỦa Mặt 
trận, doanH ngHiệp, Hiệp HỘi doanH ngHiệp, Hiệp 
HỘi ngànH ngHề, Cơ quan báo CHí, nHà báo, Công 
dân, Ban THanH tra nHân dân, Ban Giám sát 
đầu tư CỦa CỘng đồng,... tHam gia pHòng, CHống 
tHam nHũng tHeo quy địnH CỦa pHáp luật.

THông tư số 01/2021/TT-TTCP áp dụng đối 
với Cán bỘ, Công CHứC, viên CHứC trong CáC Cơ 
quan tHanH tra nHà nướC và Cán bỘ, Công CHứC 
làm Công táC tiếp Công dân tẠi Trụ sở tiếp Công 
dân, địa điểm tiếp Công dân và Có Hiệu lựC tHi 
HànH kể từ ngày 01/5/2021.

(Tiếp theo trang 26
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC...


