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HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TÖ TÖÔÛNG, ÑAÏO ÑÖÙC, PHONG CAÙCH HOÀ CHÍ MINH 

  Trần Minh Hồng

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ 

KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy đã đi xa, 
nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách 
của Người về “Ý chí tự lực, tự cường 
và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc” là di sản vô giá, là nền tảng 
tư tưởng - lý luận mãi mãi soi đường cho cách 
mạng Việt Nam. 

Sinh ra trong cảnh nước nhà bị nô dịch, lầm 
than, người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành 
đã sớm thức tỉnh, đau đáu nỗi niềm cứu nước, 
cứu dân. Nhưng Người khác với các bậc tiền bối 
đi trước, Người chọn hướng đi sang các nước tư 
bản phương Tây tìm hiểu sự thật đằng sau khẩu 
hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”, xem người 
ta làm thế nào rồi trở về giúp đồng bào mình. 
Ngày 05/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, Người 
bắt đầu hành trình trên con tàu Amiral Latouche 
Tresville, mang theo khát vọng cháy bỏng: “Tự 
do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy 
là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những 
điều tôi hiểu”. Điều này sớm đã thể hiện tư tưởng, 
ý chí tự lực, tự cường và một khát vọng lớn, mang 
tầm nhìn thời đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Hành trình đi tìm đường cứu nước và trở về 
lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa với bản Tuyên ngôn độc lập bất 
hủ là minh chứng mẫu mực nhất về ý chí tự lực, 
tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đoạn 
cuối của Bản Tuyên ngôn độc lập thể hiện khát 
vọng lớn của Người là làm cho Tổ quốc độc lập 
và thống nhất, có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, 
Nhân dân ta từ nô lệ tới tự do, ở địa vị người làm 
chủ và làm chủ, tự quyết định vận mệnh cuộc 
sống và tương lai phát triển của mình, Người viết: 
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc 
lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. 
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh 
thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 
vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Sau khi nền độc lập ra đời, đất nước ta đã 
phải chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến không 
thể tránh khỏi. Trong Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: 

“Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân 
nhượng.Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực 
dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp 
nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất 
cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ”. Ý chí và khát vọng mạnh 
mẽ đó đã giúp cho Nhân dân ta, đất nước ta càng 
đánh càng thắng, làm nên chiến thắng Điện Biên 
Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khát vọng lớn, mang tầm nhìn thời đại của lãnh 
tụ Hồ Chí Minh còn thể hiện trong đoạn cuối Bản 
Di chúc thiêng liêng của Người để lại cho toàn dân, 
toàn Đảng, “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: 
Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Với những minh chứng trên có thể thấy, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là hiện thân mẫu mực nhất về 
ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong suốt cuộc đời 
cách mạng, Người luôn nhất quán trong tư tưởng, 
đạo đức, phong cách, nguyên tắc “đem sức ta 
mà tự giải phóng cho ta”. Người yêu nước nồng 
nàn bằng hành động thiết thực, tự thân, tự lực tìm 
đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 
con người. 

Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan 
trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, 
người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 

Do đó, trong thời gian đến, thực hiện Kết luận 
số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”; toàn thể Đảng viên, công chức, 
viên chức người lao động của Sở Tư pháp quyết 
tâm học tập, nghiên cứu và vận dụng, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí 
tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc một cách hiệu quả, phù hợp 
với nhiệm vụ công tác của cơ quan.
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HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

  Mỹ Cẩm

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT ĐƯỢC ĐẢM BẢO, 
MANG DẤU ẤN CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, CÓ TRỌNG TÂM TRỌNG ĐIỂM

Năm 2021 là năm thứ 
9 thực hiện Ngày 
Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (viết tắt 
là Ngày Pháp luật) theo tinh 
thần của Luật Phổ biến giáo 
dục pháp luật (PBGDPL). 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật, 
các cấp, các ngành đã triển 
khai nhiều hoạt động tuyên 
truyền, PBGDPL nhằm tăng 
cường khả năng tiếp cận pháp 
luật của người dân, doanh 
nghiệp; nâng cao hiểu biết, ý 
thức tôn trọng, thực hiện pháp 
luật của Nhân dân.

Trong tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức 
tạp, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương đã chủ động lựa chọn 
hình thức tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật phù hợp với điều kiện, tình 
hình thực tế, bảo đảm hiệu 
quả, thiết thực như: Phổ biến 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng (báo, đài), Cổng/
Trang thông tin điện tử của 
cơ quan, đơn vị và hệ thống 
loa truyền thanh cơ sở; truyền 
thông qua mạng viễn thông, 
mạng xã hội (zalo, Viber, 
facebook); biên soạn, phát 
hành các tài liệu PBGDPL; 
các hoạt động tuyên truyền 
cổ động trực quan qua hệ 
thống áp phích, pa-nô, băng 
rôn, cờ phướn,... Thông qua  
những hình thức này, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
đã tập trung tuyên truyền, 
phổ biến các quy định pháp 

luật về phòng, chống dịch 
Covid-19; tình hình thi hành 
pháp luật và xử lý các hành vi 
vi phạm pháp luật về phòng, 
chống dịch Covid-19; nội 
dung chính sách, pháp luật về 
hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh 
xã hội, hỗ trợ người dân gặp 
khó khăn do dịch Covid-19. 
Cùng với đó, quán triệt, tuyên 
truyền, phổ biến kịp thời các 
quy định pháp luật mới, liên 
quan trực tiếp đến quyền, 
nghĩa vụ của người dân, 
doanh nghiệp, những vấn 
đề dư luận, xã hội quan tâm 
hoặc cần định hướng như: Cải 
cách hành chính; bảo vệ môi 
trường; an toàn giao thông; 
các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, khởi nghiệp; quyền 
và lợi ích hợp pháp của người 

Hình ảnh Pano tuyên truyền Ngày Pháp luật được Sở Tư pháp treo  
tại ngã tư đường Tăng Bạt Hổ và Trần Bình Trọng

dân, doanh nghiệp, người lao 
động; phòng, chống xâm hại 
phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia 
đình, tội phạm, các tệ nạn xã 
hội và cháy nổ; an toàn thực 
phẩm; phòng, chống tham 
nhũng; xử lý vi phạm hành 
chính;… 

Đặc biệt, trong thời gian 
cao điểm từ ngày 15/10/2021 
đến ngày 15/11/2021, các 
hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật được các cơ quan, 
đơn vị, địa phương triển khai 
rộng khắp. 

Ở cấp tỉnh, với vai trò là 
cơ quan Thường trực của Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, 
Sở Tư pháp đã thực hiện treo 
06 băng rôn, 210 phướn về 
07 chủ điểm hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam trên 15 
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tuyến đường chính của thành 
phố Quy Nhơn; tổ chức Ngày 
hội “Công dân với pháp luật”; 
phối hợp với Đài Phát thanh 
và Truyền hình Bình Định 
xây dựng Tạp chí truyền hình 
“Pháp luật và đời sống” với 
chủ đề về Ngày Pháp luật - 
Tọa đàm “Sống và làm việc 
theo Hiến pháp, pháp luật”; 
phát động hưởng ứng Cuộc 
thi trực tuyến toàn quốc “Tìm 
hiểu Luật Cảnh sát biển Việt 
Nam”; biên soạn và phát 
hành 25.000 cuốn Bản tin 
Tư pháp, 20.000 cuốn Hỏi - 
đáp pháp luật. Các cơ quan 
thành viên Hội đồng Phối 
hợp PBGDPL tỉnh cũng tổ 
chức được nhiều hoạt động 
hưởng ứng: Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc 
thi “Chúng tôi là Kiểm sát 
viên”; hay như Thanh tra tỉnh 
tổ chức Hội nghị hưởng ứng 
Ngày Pháp luật; Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Hội 
thi “Báo cáo viên giỏi tỉnh 
Bình Định”, Ngày hội thanh 

Tọa đàm Ngày Pháp luật phát trên sóng truyền hình  
của Đài Phát Thanh và truyền hình Bình Định

HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

niên với văn hóa giao thông 
và 03 Diễn đàn tuyên truyền 
pháp luật về phòng, chống 
ma túy, HIV/AIDS, thực hiện 
bình đẳng giới.

Ở cấp huyện, các địa 
phương cũng đã tập trung 
triển khai, tổ chức hưởng ứng 
Ngày Pháp luật bằng các hoạt 
động thiết thực và đảm bảo 
an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19. Nổi bật có huyện 
Phù Mỹ tổ chức Cuộc thi trực 
tuyến “Tuổi trẻ với pháp luật”, 
huyện Tây Sơn tổ chức Hội 
nghị trực tuyến hưởng ứng 
Ngày Pháp luật năm 2021 để 
phổ biến chuyên đề về xây 
dựng, ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và xử lý vi 
phạm hành chính. Bà Hồ Nữ 
Hồng Hoa - Trưởng phòng 
Tư pháp huyện Tây Sơn cho 
biết: Ngoài việc tham mưu 
UBND huyện tổ chức Hội 
nghị hưởng ứng Ngày Pháp 
luật bằng hình thức trực 
tuyến, UBND huyện đã chỉ 
đạo các ngành, đoàn thể từ 

huyện đến cơ sở tăng cường 
tuyên truyền, PBGDPL trên 
hệ thống Đài Truyền thanh; 
mạng xã hội; phát động 
tham gia các cuộc thi trực 
tuyến... Đặc biệt, trong tình 
hình dịch bệnh Covid-19, 
các mô hình “Cụm dân cư 
tự quản về an ninh trật tự”, 
“Khu dân cư nói không với 
tội phạm”, lắp đặt “Camera 
an ninh”, “Đoạn đường an 
ninh trật tự”, “Bến đò an 
toàn”, “Cổng trường an toàn 
giao thông”… đã được phát 
huy và nâng cao hiệu quả 
hoạt động, góp phần không 
nhỏ trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn huyện.

Đánh giá các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Pháp luật 
trên địa bàn tỉnh, ông Phạm 
Dân, Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp, Phó Chủ tịch Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL 
tỉnh cho biết: “Trong tình 
hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp và kéo dài dẫn 
đến nhiều hoạt động truyền 
thông, PBGDPL mang tính 
quy mô không tổ chức được. 
Tuy nhiên, việc hưởng ứng 
Ngày Pháp luật năm 2021 
trên địa bàn tỉnh vẫn được 
đảm bảo và mang dấu ấn 
chủ động, linh hoạt, có trọng 
tâm, trọng điểm. Thông qua 
các hoạt động, mọi tổ chức, 
cá nhân, công dân có ý thức 
tuân thủ pháp luật tốt hơn, 
chủ động tìm hiểu pháp 
luật để làm theo, làm đúng 
pháp luật, đảm bảo trật tự 
an toàn xã hội cũng như 
góp phần vào sự phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước, 
của tỉnh, hướng tới một Nhà 
nước Việt Nam pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa”.
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Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Huyện Phù Cát:

  Hồng Nhân - Quốc Bảo

Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) 
ở huyện Phù Cát luôn 

được coi trọng. Mục đích là đưa 
pháp luật vào cuộc sống, nâng 
cao ý thức tuân thủ pháp luật 
của các tầng lớp Nhân dân, 
góp phần ngăn ngừa, hạn chế 
các hành vi vi phạm pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu của 
tình hình mới, UBND huyện 
Phù Cát đã kịp thời kiện toàn 
Hội đồng Phối hợp PBGDPL 
huyện, xây dựng lại quy chế 
hoạt động, phân công rõ trách 
nhiệm cho từng thành viên phụ 
trách các lĩnh vực, địa bàn cụ 
thể. Đồng thời, chỉ đạo các xã, 
thị trấn củng cố, kiện toàn các 
Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ 
tuyên truyền viên pháp luật 
cho phù hợp với thực tế.

Trong thời điểm dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 

PBGDPL tại địa phương. Tính 
đến nay, hệ thống Đài Truyền 
thanh từ huyện đến cơ sở đã 
phát 1.208 lượt tin, bài phổ biến 
các quy định của pháp luật về 
cách ly y tế; trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong phòng, chống dịch bệnh; 
tình hình thi hành pháp luật 
và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về phòng, chống 
Covid-19…

Ông Nguyễn Lâm, ở thôn 
Phong An, xã Cát Trinh nhận 
xét: “Nhờ nghe loa truyền 
thanh của xã phát hằng ngày, 
chúng tôi đã hiểu được chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, trong 
đó, có công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn. 
Quy định xử phạt hành chính 
tối đa 3 triệu đồng đối với 
người ra đường không mang 
khẩu trang, bà con chúng tôi 
được nghe đi nghe lại nhiều lần 
nên thuộc lòng và chấp hành 
nghiêm túc lắm”.

 Với việc tuyên truyền, 
PBGDPL bằng các hình thức 
linh hoạt, phù hợp đã truyền 
tải các thông tin pháp luật kịp 
thời, nhanh chóng đến toàn thể 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
trong huyện. Qua đó, đã tạo 
sự chuyển biến về nhận thức, 
tư tưởng và sự đồng thuận 
của Nhân dân trong việc chấp 
hành chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. “Có thể nói rằng, công 
tác tuyên truyền, PBGDPL 
trên địa bàn huyện Phù Cát 
trong thời gian qua đã góp 
phần làm cho hệ thống chính 
trị ở cơ sở hoạt động có hiệu 
lực, hiệu quả; nâng cao ý thức 
tự giác chấp hành pháp luật 
trong Nhân dân; cải thiện và 
nâng cao chất lượng đời sống 
văn hóa, tinh thần của người 
dân nông thôn” - Ông Nguyễn 
Văn Hà, Phó Trưởng phòng 
Văn hóa - Thông tin huyện Phù 
Cát khẳng định.

huyện Phù Cát đã tập trung 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 
địa phương bám sát nhiệm vụ, 
giải pháp thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 
2021 theo Nghị quyết của 
HĐND huyện chủ động thực 
hiện tuyên truyền, phổ biến 
bằng nhiều hình thức, áp dụng 
linh hoạt, kịp thời, phù hợp với 
từng địa bàn cơ sở. Theo đó, 
hệ thống Đài Truyền thanh 
cơ sở, cổng thông tin điện tử, 
mạng Internet và mạng xã hội 
zalo, facebook… được tận dụng 
tối đa để phổ biến chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, nhất là chương 
trình xây dựng nông thôn mới, 
phòng, chống dịch Covid-19.

Với phương châm “mưa dầm 
thấm lâu”, hệ thống loa truyền 
thanh của huyện, xã, thị trấn 
được đánh giá là hiệu quả nhất 
trong thực hiện tuyên truyền, 

Tuyên truyền thông điệp 5K tại chợ Suối Tre, xã Cát Tường
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LINH HOẠT TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Thị xã Hoài Nhơn:

  Ánh Nguyệt

Trong năm 2021, mặc 
dù, bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid 19 nhưng 
với sự linh động, sáng 

tạo của các ban, ngành, đoàn 
thể và chính quyền các cấp, 
Hoài Nhơn đã làm tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật (PBGDPL), giúp 
người dân kịp thời nắm bắt các 
chủ trương, chính sách pháp 
luật của Đảng và Nhà nước.

Để đảm bảo công tác 
tuyên truyền, PBGDPL đem 
lại hiệu quả, Hội đồng Phối 
hợp PBGDPL thị xã đã được 
rà soát, kiện toàn. Bên cạnh 
đó, đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật 
và hòa giải viên ở cơ sở được 
củng cố gồm 30 báo cáo viên 
pháp luật, 309 tuyên truyền 
viên pháp luật và 1.421 hòa  
giải viên.

Trong năm qua, xác định 
việc tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt đầy đủ nội dung các 
văn bản hướng dẫn về bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm nên 
các phòng, ban, ngành, hội 
đoàn thể của thị xã và UBND 
các xã, phường đã tập trung 
tăng cường thời lượng, hình 
thức tuyên truyền sâu rộng 
đến cán bộ, công chức, viên 
chức và Nhân dân trên địa bàn 
thị xã. Nhờ đó, đã góp phần 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp 
trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh đó, các cấp 
chính quyền từ thị xã đến cơ 
sở đã chú trọng thực hiện Luật 
PBGDPL; các luật, pháp lệnh, 
văn bản mới ban hành, có 
hiệu lực hoặc thông qua trong 
năm 2020 và năm 2021 đến 
Nhân dân. Trong đó, nhiều hội 
đoàn thể: Nông dân, phụ nữ, 

thanh niên… đã thực hiện tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật cho 
trên 120.000 lượt người dân, 
hội viên, đoàn viên tham dự.

Tham dự một buổi tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về 
bảo vệ chủ quyền biển đảo, 
bảo vệ môi trường biển và 
nguồn lợi thủy sản do Hội Liên 
hiệp Phụ nữ thị xã phối hợp với 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh tổ chức tại xã Hoài Hải, 
bà La Thị Hồng, ở thôn Diêu 
Quang, xã Hoài Hải cho biết: 
“Tôi rất thích cách trình bày 
ngắn gọn, kèm hình ảnh trên 
máy chiếu cho người dân. Đặc 
biệt là sau khi trình bày các 
nội dung, tuyên truyền viên 
còn hỏi lại kiến thức đã tuyên 
truyền, từ đó giúp chị em nhớ 
lâu, cùng với việc được nhận 
các tờ rơi tóm gọn các nội 
dung sẽ giúp ích rất nhiều để 
chị em về tuyên truyền vận 
động cho các thành viên khác 
trong gia đình”.

Được biết, trong năm 2021, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã 
đã tổ chức 5 Hội thi tìm hiểu 
pháp luật: “Tìm hiểu kiến thức 
về vệ sinh an toàn thực phẩm 
vì sức khỏe cộng đồng”, “An 
toàn cho phụ nữ và trẻ em”, 
“Tìm hiểu kiến thức về chăm 
sóc, bảo vệ trẻ em”, “Phòng, 
chống tội phạm và tệ nạn xã 
hội”, Ngày hội truyền thông 
“Nam giới chia sẻ việc nhà” thu 
hút hơn 1.000 lượt người tham 
gia; phối hợp tổ chức 04 cuộc 
trợ giúp pháp lý với 195 lượt 
người tham gia; chỉ đạo các chi 
hội cơ sở tuyên truyền pháp 
luật về an toàn giao thông,  
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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phát tờ rơi
tuyên truyền biển đảo cho người thân ngư dân
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hôn nhân gia đình, bình 
đẳng giới, phòng, chống 
bạo lực gia đình, bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế... với 
458 cuộc, có 36.872 lượt 
hội viên tham dự.

Cùng với việc tuyên 
truyền cho cán bộ, hội 
viên các ngành, đoàn 
thể, một trong những 
đối tượng được Hội đồng 
Phối hợp PBGDPL thị xã 
và các ngành, các hội 
đoàn thể quan tâm đó là 
các em học sinh. Trong 
năm 2021, các cơ quan 
thành viên Hội đồng đã 
tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến chuyên đề pháp luật 
về an toàn giao thông, 
tuyên truyền về phòng, 
chống ma túy tại 69 điểm 
có khoảng 57.200 lượt 
học sinh ở các trường 
tham dự. Em Nguyễn 
Thị Trúc Nhi - Học sinh 
lớp 7, Trường THCS Hoài 
Mỹ cho biết: “Em thấy 
nội dung tuyên truyền, 
phổ biến rất hay, nhờ đó, 
em nhận biết được các 
loại biển báo giao thông, 
hiểu về tác hại của ma 
túy, các mức xử phạt đối 
với hành vi vi phạm Luật 
Giao thông đường bộ… 
giúp chúng em có ý thức 
trong việc phòng, chống 
ma túy và tuân thủ đúng 
quy định của pháp luật”.

Có thể thấy, với nhiều 
cách tuyên truyền sinh 
động, hấp dẫn các chính 
sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước đã 
được đưa đến Nhân dân. 
Qua đó, góp phần nâng 
cao hiểu biết và ý thức 
chấp hành pháp luật 
của Nhân dân, kịp thời 
giảm thiểu các hành vi 
vi phạm pháp luật tại địa 
bàn thị xã.

TÍCH CỰC PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI 
CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
THIỂU SỐ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH COVID-19

  Ngọc Ánh

Thời gian qua, huyện Vĩnh Thạnh luôn quan tâm, phát huy 
vai trò của đội ngũ người có uy tín, già làng trong việc 
tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

và các quy định của địa phương. Đặc biệt, là chung tay cùng với địa 
phương thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. 

Huyện Vĩnh Thạnh hiện có 32 có người uy tín tại các làng đồng 
bào Dân tộc thiểu số (DTTS). Họ là những người luôn đi đầu trong 
việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho đồng bào dân tộc miền núi, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, 
đồng thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những thủ đoạn âm 
mưu chống diễn biến hoà bình; giữ vững ổn định chính trị, an ninh 
trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

Tại xã miền núi Vĩnh Hòa, có trên 35% là người đồng bào DTTS 
sinh sống tập trung tại các thôn: M6, M8, M9 và M10. Đây cũng 
là địa phương có tuyến đường giao thông giáp ranh với huyện Tây 
Sơn, vì vậy, công tác phòng, chống dịch luôn được tăng cường. 
Theo ông Đinh Văn Mưu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa: “Thời gian 
qua cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể xã đã tăng cường công 
tác vận động Nhân dân vùng DTTS, ổn định lòng dân tham gia 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, xã còn phát huy 
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Người có uy tín cùng tổ Coivd -19 cộng đồng thôn Thạnh Quang, xã Vĩnh Hiệp 
tuyên truyền người dân phòng, chống dịch Covid-19
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vai trò của người có uy tín để 
tuyên truyền, vận động người 
dân tại các thôn, làng, nhất 
là những làng có đồng bào 
DTTS thường xuyên khai báo 
y tế, thực hiện tốt các biện 
pháp 5K và tham gia vào 07 
Tổ Covid-19 cộng đồng tại các 
thôn, làng. Từ đó, bà con ở địa 
phương đã chấp hành rất tốt 
các biện pháp phòng, chống 
dịch, không để dịch bệnh xảy 
ra trên địa bàn”.

Bá Đoàn, năm nay gần 75 
tuổi là già làng, người có uy tín 
tại thôn M9 cho biết: “Từ khi 
dịch bệnh Covid-19 bùng phát 
trở lại, bản thân tôi cùng với 
chính quyền và tổ Covid-19 
cộng đồng thường xuyên 
tuyên truyền, vận động nhắc 
nhở, giải thích để bà con hiểu, 
không tập trung đông người; 
nhà nào có người thân ở nơi 
khác về phải trung thực chấp 
hành khai báo y tế; theo dõi, 
giám sát các trường hợp thực 
hiện cách ly tại nhà. Đồng 
thời, phối hợp giám sát khi có 
người lạ tới địa phương thì báo 
cáo cho chính quyền, Ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch của xã 
biết để có biện pháp cách ly 
phù hợp…”.

Còn tại xã Vĩnh Thuận, 
thời gian qua địa phương cũng 
đã tích cực phát huy vai trò 
của người uy tín trong đồng 
bào DTTS trên địa bàn xã để 
góp phần tuyên truyền các 
biện pháp phòng chống dịch 
Covid-19 cho người dân tại 
các khu dân cư được đảm bảo. 
Ngoài ra, người có uy tín còn 
thực hiện tuyên truyền vận 
động người dân ủng hộ nhu 
yếu phẩm hỗ trợ cho người dân 
khó khăn do dịch Covid-19. 
Tuyên truyền phòng, chống 
dịch bệnh không chỉ là nhiệm 
vụ mà đã trở thành trách 
nhiệm của bản thân với cộng 
đồng tại địa phương. Với suy 

nghĩ đó nên suốt thời gian qua, 
bất cứ ngày nắng hay mưa, bà 
Đinh Thị Hới, người có uy tín 
ở làng 2, xã Vĩnh Thuận ngày 
ngày vẫn tích cực “đi từng ngõ, 
gõ từng nhà, rà từng người” 
để tuyên truyền, nhắc nhở 
cho bà con chú ý thực hiện 
các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19. Bà Đinh Thị 
Hới cho biết: “Trong làng hiện 
có 81 hộ với hơn 350 nhân 
khẩu, đều là đồng bào dân tộc 
Bana. Do phong tục tập quán 
bà con hay tập trung đông 
người, nhận thức còn hạn 
chế, nếu mình không đi sâu, 
đi sát tuyên truyền thì rất khó 
để bà con nắm bắt được và 
thực hiện. Qua công tác tuyên 
truyền, chúng tôi nhận thấy, 
hầu hết người dân nơi đây đã 
chấp hành rất tốt các quy định 
về phòng, chống dịch. Không 
còn tình trạng tập trung đông 
người và mọi người đều đeo 
khẩu trang khi ra đường”. 

Bây giờ, mỗi khi ra đường, 
bà Đinh Thị Bối, ở làng 2 
đã quen với việc đeo khẩu 
trang để phòng, chống dịch 
Covid-19. Không những vậy, 
bà cũng ý thức được việc 
hạn chế đến nơi đông người, 
sử dụng nước sát khuẩn tay, 
thực hiện nghiêm khuyến cáo 
5K của Bộ Y tế. Bà Bối chia 
sẻ: “Nhờ có sự nhắc nhở, 
tuyên truyền của các cấp, các 
ngành, nhất là người có uy 
tín trong làng, nên tôi và gia 
đình đã nhận thức được mức 
độ nguy hiểm của dịch bệnh. 
Từ đó chấp hành, nghe theo 
hướng dẫn phòng dịch và phối 
hợp với các cơ quan chức 
năng để phòng, chống dịch 
hiệu quả nhất”.

Có thể thấy, bằng uy tín và 
nắm vững tình hình thực tiễn 
ở địa phương, người có uy tín 
trong đồng bào DTTS tại huyện 
Vĩnh Thạnh đã chủ động trong 

công tác tuyên truyền, vận 
động người dân chấp hành chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; có 
nhiều đóng góp tích cực trong 
thực hiện các phong trào ở địa 
phương, trong đó có phong 
trào “Huyện Vĩnh Thạnh đoàn 
kết, quyết tâm chiến thắng đại 
dịch Covid-19”.

Ông Bùi Tấn Thành, Chủ 
tịch UBND huyện, Phó Trưởng 
Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 huyện Vĩnh 
Thạnh cho biết: “Tính đến ngày 
12/12/2021, huyện Vĩnh Thạnh 
hiện đang là “vùng xanh” trên 
bản đồ phòng dịch Covid-19 
của tỉnh. Để có được thành 
quả này, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch của huyện đã đề 
ra rất nhiều giải pháp thực hiện 
công tác phòng chống dịch. 
Một trong những giải pháp đó 
là phát huy vai trò của già làng, 
người có uy tín trong đồng bào 
DTTS tại các thôn, làng cùng 
chung tay, góp sức và đồng 
hành với các cấp ủy, chính 
quyền địa phương giữ vững tình 
hình an ninh trật tự và những 
“vùng xanh” tại cơ sở”. 

Để tăng cường thực hiện 
các biện pháp phòng, chống 
dịch trên địa bàn huyện trong 
thời gian tới, huyện tích cực 
triển khai nhiều giải pháp, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động để huy động sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính 
trị và toàn thể người dân trên 
địa bàn tham gia vào công 
tác phòng, chống dịch bệnh. 
Trong đó, tiếp tục phát huy 
vai trò của già làng, người có 
uy tín trong đồng bào DTTS 
để bảo vệ an toàn tại các 
thôn, làng thật sự là những 
“pháo đài” vững chắc ở cơ sở, 
góp phần phòng, chống dịch 
bệnh, với quyết tâm cùng 
chung tay giữ vững “vùng 
xanh” cho huyện.
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HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT



  Hồ Mỹ Ngọc Chân 

Xây dựng pháp luật, tổ 
chức thi hành pháp 
luật và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật là một 

quy trình logic khép kín trong 
thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước. Trong đó, phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
là khâu đầu tiên của quá trình 
tổ chức thi hành pháp luật, 
đưa pháp luật vào cuộc sống. 
Trong những năm gần đây với 
sự thay đổi, phát triển của đời 
sống kinh tế, chính trị, văn 
hóa - xã hội nước ta, công tác 
tổ chức thi hành pháp luật nói 
chung và PBGDPL nói riêng 
ngày càng được Đảng, Nhà 
nước quan tâm và đặt ra yêu 
cầu cần phải đổi mới về tư duy, 
về hình thức, phương thức, 
cách thức thực hiện để phù 
hợp với tình hình thực tiễn. Sự 
đổi mới đó phải theo hướng 
gắn kết chặt chẽ công tác 
PBGDPL với xây dựng, tổ chức 
thi hành pháp luật và một trong 
những giải pháp quan trọng để 
thực hiện sự đổi mới này, chính 
là cần PBGDPL ngay từ khâu 
dự thảo.

Từ chủ trương

Gắn kết công tác PBGDPL 
với xây dựng, tổ chức thi hành 
pháp luật để từ đó hoàn thiện 
pháp luật là chủ trương lớn 
được thể hiện tại Mục 3.1 
Kết luận số 01-KL/TW ngày 
04/4/2016 của Bộ Chính trị về 
việc tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 48-NQ/TW của Bộ 
Chính trị khóa IX về Chiến lược 
xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật Việt Nam đến 
năm 2010, định hướng đến 

năm 2020: “Xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật phải gắn với tổ 
chức thi hành pháp luật; củng 
cố các thiết chế thi hành pháp 
luật, bảo đảm pháp luật vừa là 
công cụ quản lý xã hội, vừa là 
công cụ để nhân dân kiểm tra, 
giám sát việc thi hành pháp 
luật”. Đó là trong lĩnh vực xây 
dựng, hoàn thiện pháp luật, 
còn trong lĩnh vực PBGDPL, 
chủ trương này tiếp tục được 
khẳng định tại Kết luận số 80-
KL/TW ngày 20/6/2020 của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của 
Ban Bí thư về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng trong công 
tác PBGDPL, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán 
bộ Nhân dân: “Bảo đảm tính 
đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả 
giữa PBGDPL với xây dựng tổ 
chức thi hành pháp luật”. 

Quyết định số 1521/QĐ-
TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
Kế hoạch thực hiện Kết luận 
số 80/KL-TW đã đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể 

hóa, triển khai thực hiện chủ 
trương gắn kết chặt chẽ công 
tác PBGDPL với xây dựng, tổ 
chức thi hành pháp luật, đó là: 
“... chú trọng PBGDPL về các 
chính sách, pháp luật được dư 
luận xã hội quan tâm hoặc cần 
định hướng dư luận xã hội để 
tạo sự đồng thuận, nhất quán 
trong thực thi chính sách, pháp 
luật; thông tin rộng rãi, kịp thời 
các dự thảo chính sách pháp 
luật có tác động lớn đến xã hội 
ngay từ khâu đề xuất chính 
sách và soạn thảo văn bản...”. 
Tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 
11/12/2020 về nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật và 
tăng cường hiệu quả thi hành 
pháp luật, Thủ tướng Chính 
phủ đã tiếp tục khẳng định giải 
pháp này: “Đổi mới phương 
pháp, tăng cường nguồn lực 
cho công tác PBGDPL, coi đây 
là nhiệm vụ của cả hệ thống 
chính trị, là khâu đầu vào trong 
tổ chức thi hành pháp luật”.

Đến yêu cầu thực tiễn

Nhìn lại hoạt động xây dựng 
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Phổ biến, giáo dục pháp luật ngay từ khâu dự thảo
CẦN SỚM ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Hoạt động góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  
của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP



pháp luật của nước ta trong 
thời gian qua có thể thấy, giải 
pháp tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật ngay từ khâu đề xuất 
chính sách và dự thảo văn bản 
sẽ có sự tác động quan trọng 
đến công tác xây dựng pháp 
luật. Bởi vì, thực tế có khá 
nhiều các chính sách, quy định 
thông qua sự phản ánh của 
người dân, xã hội đã không 
được ban hành hoặc được ban 
hành nhưng phải sửa đổi ngay 
khi chưa có hiệu lực thi hành vì 
thiếu tính khả thi, hợp lý như: 
Đề xuất “mất bằng lái xe phải 
thi lại”, quy định xử phạt xe 
không chính chủ của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải hay quy 
định “chỉ được bán thịt trong 
vòng 8 giờ sau khi giết mổ” 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, các 
quy định của Bộ luật Hình sự  
năm 2015, ...

Thực tế trên đã khẳng định 
sự cần thiết phải triển khai thực 
hiện việc tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật ngay từ khâu dự 
thảo. Việc tuyên truyền, phổ 
biến các chính sách, văn bản 
quy phạm pháp luật ngay từ 
khâu dự thảo sẽ giúp cho các 
nội dung của chính sách, dự 

thảo văn bản được thông tin 
đến người dân, đối tượng chịu 
sự tác động trực tiếp của các 
chính sách này một cách sớm 
nhất, chính thống nhất. Để từ 
đó, cơ quan soạn thảo, chủ thể 
xây dựng chính sách tiếp nhận 
được sự phản hồi của người 
dân, các đối tượng chịu sự tác 
động của chính sách và hoàn 
thiện chính sách; tạo sự đồng 
thuận của toàn xã hội đối với 
các quy định của dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật. Đồng 
thời, việc này nếu được triển 
khai thực hiện tốt sẽ góp phần 
quan trọng trong việc định 
hướng dư luận xã hội, tránh 
tình trạng lợi dụng xuyên tạc 
của các đối tượng phản động, 
thế lực thù địch.

Hướng đến tương lai

Từ chủ trương và yêu cầu 
thực tiễn đó, có thể khẳng định 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật ngay từ khâu dự thảo là 
việc làm cần thiết, cần sớm 
được các cấp, các ngành trên 
địa bàn tỉnh nói riêng và trong 
cả nước nói chung triển khai 
thực hiện để gắn kết và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của 
các mảng công tác xây dựng 
pháp luật, PBGDPL và hoàn 

thiện pháp luật. Tuy nhiên, để 
việc này được triển khai hiệu 
quả thì cũng cần phải thực 
hiện đồng bộ những giải pháp 
ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó:

Đối với công tác xây dựng 
pháp luật, cần nâng cao chất 
lượng xây dựng dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật, 
tránh đưa ra những dự thảo 
văn bản, quy định thiếu tính 
khả thi, không phù hợp với 
tình hình thực tiễn; tránh sự 
phản ứng trái chiều, tạo được 
sự đồng tình, tin tưởng, ủng hộ 
từ người dân.

Đối với công tác PBGDPL, 
bên cạnh việc chú trọng quán 
triệt, chỉ đạo triển khai thực 
hiện mạnh mẽ hoạt động 
tuyên truyền, PBGDL ngay từ 
khâu dự thảo, cần thực hiện 
đa dạng các hình thức tuyên 
truyền, phổ biến dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật như: 
Lấy ý kiến đối với dự thảo văn 
bản; phổ biến trên các phương 
tiện thông tin đại chúng (báo, 
đài), Cổng/Trang Thông tin 
điện tử (hiện nay, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật của 
các cấp thường được đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử 
của Quốc hội, các bộ, ngành 
và UBND cấp tỉnh), mạng xã 
hội, tọa đàm, hội thảo; tuyên 
truyền thông qua đối thoại giữa 
nhà làm luật, nhà quản lý với 
các đối tượng về dự thảo văn 
bản; hoạt động phản biện xã 
hội của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam,...

Với những vấn đề nêu trên, 
hy vọng việc tuyên truyền, 
PBGDPL ngay từ khâu dự thảo 
sẽ sớm được quan tâm và triển 
khai thực hiện có hiệu quả, từ 
đó góp phần định hướng, dẫn 
dắt dư luận xã hội, phục vụ tốt 
hơn cho công tác quản lý nhà 
nước của các cơ quan, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật của 
nước ta.

Hoạt động phản biện chính sách của Ủy ban Mặt trận tổ quốc  
Việt Nam tỉnh
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MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG VIỆC CUNG CẤP HỒ SƠ CÔNG CHỨNG
PHỤC VỤ CHO VIỆC XÉT XỬ

  Phạm Văn Bình

Điều 93 Bộ luật Tố 
tụng Dân sự quy 
định: “Chứng cứ 
trong vụ việc dân 

sự là những gì có thật được 
đương sự và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác giao nộp, 
xuất trình cho Tòa án trong 
quá trình tố tụng hoặc do Tòa 
án thu thập được theo trình 
tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng 
dân sự quy định và được Tòa 
án sử dụng làm căn cứ để 
xác định các tình tiết khách 
quan của vụ án cũng như xác 
định yêu cầu hay sự phản đối 
của đương sự là có căn cứ và  
hợp pháp”. 

Hồ sơ công chứng là một 
trong những nguồn chứng cứ 
quan trọng để cơ quan Tòa 
án sử dụng làm căn cứ xác 
định các tình tiết khách quan 
của vụ án. Bởi vì, Hợp đồng, 
giao dịch được công chứng có 
hiệu lực thi hành đối với các 
bên liên quan; trong trường 
hợp bên có nghĩa vụ không 
thực hiện nghĩa vụ của mình 
thì bên kia có quyền yêu 
cầu Tòa án giải quyết theo 
quy định của pháp luật, trừ 
trường hợp các bên tham gia 
hợp đồng, giao dịch có thỏa 
thuận khác. Hợp đồng, giao 
dịch được công chứng có giá 
trị chứng cứ; những tình tiết, 
sự kiện trong hợp đồng, giao 
dịch được công chứng không 
phải chứng minh, trừ trường 
hợp bị Tòa án tuyên bố là vô 

hiệu (Điều 5 Luật Công chứng 
năm 2014).

Mặc dù, hợp đồng, giao 
dịch đã được Tổ chức hành 
nghề công chứng chứng nhận 
theo quy định của pháp luật, 
người yêu cầu công chứng, 
người có quyền lợi liên quan 
vẫn có quyền khởi kiện ra tòa 
để yêu cầu tuyên bố văn bản 
công chứng đó vô hiệu khi 
cho rằng lợi ích của mình bị 
xâm hại. Các văn bản công 
chứng bị khởi kiện phần nhiều 
là: Văn bản thỏa thuận phân 
chia/khai nhận di sản; chuyển 
nhượng, tặng cho quyền sử  
dụng đất, quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất là 
tài sản chung của hộ gia đình 
với lý do bỏ sót người thừa 
kế, bỏ sót thành viên trong 
hộ gia đình. Nguồn chứng cứ 
để xét xử ngoài chứng cứ của 
các bên cung cấp, cơ quan 
Tòa án còn yêu cầu Tổ chức 
hành nghề công chứng cung 
cấp bản sao văn bản công 
chứng và hồ sơ công chứng 
liên quan. Tổ chức hành nghề 
công chứng có trách nhiệm 
cung cấp đầy đủ hồ sơ công 
chứng cho cơ quan Tòa án 
theo đúng quy định tại khoản 
3 Điều 64 Luật Công chứng 
năm 2014.   

Tuy nhiên, trong thời gian 
qua phát sinh một số trường 
hợp, người yêu cầu công 
chứng khởi kiện ra tòa để yêu 

cầu tuyên bố văn bản công 
chứng vô hiệu với lý do chữ 
ký, dấu vân tay trong văn bản 
công chứng không phải chữ 
ký, dấu vân tay của họ, nên 
cần phải có bản chính của 
văn bản công chứng và hồ 
sơ công chứng liên quan thì 
cơ quan Giám định tư pháp 
mới đủ điều kiện thực hiện 
việc giám định chữ ký, dấu 
vân tay trong văn bản công 
chứng. Song vấn đề này, giữa 
cơ quan Tòa án và Tổ chức 
hành nghề công chứng chưa 
thống nhất với nhau:

Theo quan điểm của cơ 
quan Tòa án:

Việc cung cấp hồ sơ công 
chứng cho cơ quan Tòa án 
phục vụ cho việc xét xử phải 
căn cứ theo khoản 3 Điều 106 
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015. Tại khoản 3 Điều 106 
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015 quy định: Trường hợp có 
yêu cầu của đương sự hoặc 
khi xét thấy cần thiết, Tòa 
án ra quyết định yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đang 
quản lý, lưu giữ cung cấp tài 
liệu, chứng cứ cho Tòa án. Cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đang 
quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng 
cứ có trách nhiệm cung cấp 
đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo 
yêu cầu của Tòa án trong thời 
hạn 15 ngày. 

(Xem tiếp trang 14 )
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XÃ CÁT KHÁNH 
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  Văn Thý

Thời gian qua, UBND xã Cát Khánh đã 
không ngừng đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh 
vực và đạt được những kết quả quan 

trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 
nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã. Nhờ đó, 
chỉ số CCHC của xã từng bước được nâng lên, 
Nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền 
địa phương.

Xác định rõ việc thực hiện tốt công tác 
CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 
tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, 
Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, 
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
công tác CCHC, thực thi công vụ tại địa phương. 
UBND xã đã phân công cán bộ lãnh đạo xã, trực 
tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, bộ phận chuyên 
môn lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt 
động cụ thể... từ đó vai trò, trách nhiệm của hầu 
hết cán bộ, công chức từng bước được nâng lên, 
hoạt động có nề nếp, khoa học, nâng cao kết 
quả thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, UBND xã 
đã cử cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương, 
người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác 
CCHC tại UBND xã tham gia tập huấn công tác 
CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND xã 
đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong 
đó, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; 
các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan 
được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công 
chức chuyên môn xây dựng chương trình kế 
hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND 
xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo 
lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung 
chính: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công 
và hiện đại hóa nền hành chính.

Bên cạnh đó, UBND xã đã tiến hành kiểm 
tra, đánh giá kết quả CCHC và thực thi công vụ 
của cán bộ, công chức theo định kỳ; rà soát, bổ 
sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội 
quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; 
quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, 
công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, 
công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ 
làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm 
việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của 
xã đều đủ chuẩn có đủ trình độ, năng lực công 
tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp 
đáp ứng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn 
định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực, 
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây 
phiền hà cho Nhân dân, không để chồng chéo 
trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho 
lãnh đạo UBND xã.

Thời gian tới, UBND xã Cát Khánh tiếp tục 
thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết công khai, 
tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều 
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi 
nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai, công 
bố thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND xã. Phấn đấu hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu và chỉ số CCHC của xã, tạo 
sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của 
cán bộ, công chức của đơn vị.
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 Cẩm Thi

Nhiệt tình gắn bó với công tác 
“ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

54 tuổi đã có 17 năm tham gia công tác Mặt 
trận thôn và cũng ngần ấy năm gắn bó với công 
tác hòa giải ở cơ sở, cô Đỗ Thị Cao Bảnh ở thôn 
Tân Điền, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước 
được biết đến là người làm “trọng tài”, thường 
xuyên tham gia hóa giải các vụ việc mâu thuẫn, 
xích mích để đem lại sự bình yên, hạnh phúc 
của bà con trong thôn, xóm.

Vốn là người thuộc nằm lòng rất nhiều câu 
ca dao, tục ngữ, lại có khả năng thuyết phục, 
vận động được người dân trong thôn tin tưởng, 
yêu mến, nhưng không vì thế mà ỷ lại, cô luôn 
tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức hàng ngày. 
Hễ có dịp được mời tham gia các lớp tập huấn 
hay hội thảo, diễn đàn, cuộc thi, hội thi là cô 
đều hăng hái tham gia. Cô Bảnh cho rằng: 
Pháp luật chính là kim chỉ nam, là yếu tố then 
chốt để tạo nên một hòa giải viên cơ sở chuyên 
nghiệp. Bởi làm hòa giải viên mà thiếu kiến 
thức, thiếu hiểu biết pháp luật, vận dụng không 
đúng các điều luật thì việc hòa giải sẽ không 
thành công. Còn một khi đã hiểu rõ pháp luật, 
phân tích, chỉ ra cho các bên thấy họ sai, vi 
phạm tại điều luật nào thì họ sẽ tự giác sửa sai 
và chấp hành đúng pháp luật mà không cần 
phải đơn thư, khiếu kiện. 

Cô Bảnh cho biết, từ khi làm hòa giải viên 
đến nay, cô đã tham gia không ít vụ việc mâu 
thuẫn, từ chuyện vợ chồng, con trai, con gái 
đến việc tranh chấp đất đai, ruộng vườn… Gần 
đây nhất là vụ việc xảy ra vào cuối năm 2020, 
cô làm “trọng tài chính” để hòa giải mâu thuẫn 
cho 08 anh chị em (05 trai và 03 gái) trong một 
gia đình tranh chấp quyền thừa kế thửa ruộng 
bà S (đã chết không để lại di chúc). Sinh thời, 
bà S sống chung với con trai út và thửa ruộng 
do con trai út canh tác để nuôi bà. Đến khi bà S 
chết, 04 anh trai đòi quyền thừa kế, họ quy ước 
mỗi người con trai sẽ luân phiên canh tác thửa 
ruộng 01 năm. Trong khi đó, con trai út và các 
chị gái cho rằng, em trai út đã phụng dưỡng 
mẹ nên xứng đáng được hưởng quyền thừa kế 

thửa ruộng. Việc tranh chấp dẫn đến cãi vã to 
tiếng, gây mất an ninh trật tự trong thôn, xóm. 
Rồi Tổ hòa giải vào cuộc tìm hiểu. Cô Bảnh đã 
trực tiếp phân tích, đưa ra các căn cứ pháp lý 
cụ thể được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân 
sự năm 2015 và khéo léo vận dụng ca dao, tục 
ngữ về tình cảm gia đình để nói cho các con 
của bà S hiểu rõ, việc các con trai đòi thừa kế 
mà không có phần con gái là không đúng pháp 
luật. Hơn nữa, “anh em như thể chân tay”, “một 
giọt máu đào hơn ao nước lã”, “máu chảy ruột 
mềm”, chỉ vì 1 sào ruộng mà làm sứt mẻ tình 
cảm anh em ruột thịt trong gia đình là không 
đáng. Sau khi nghe cô Bảnh phân tích thấu 
tình, đạt lý, các con của bà S đã vui vẻ làm hòa 
với nhau và thống nhất để thửa ruộng cho em 
trai út canh tác.

Theo cô Bảnh, để hòa giải thành công, 
ngoài việc nâng cao kiến thức pháp luật, hòa 
giải viên cần phải trang bị thêm vốn ca dao, tục 
ngữ. Việc kết hợp hài hòa giữa cái lý và cái tình, 
ca dao, tục ngữ với pháp luật, giữa đạo lý và 
pháp lý sẽ đánh mạnh vào tâm lý của đôi bên, 
giúp họ nhanh chóng nhận ra cái đúng, cái sai 
và đi đến sự thống nhất, hòa hợp. Thông qua 
các vụ việc như vậy, các bên mâu thuẫn cũng 
hiểu rõ về các quy định của pháp luật và tìm 
được tiếng nói chung, còn bản thân hòa giải 
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viên cũng nâng cao hơn kiến thức pháp luật và 
kỹ năng thuyết phục, vận động. 

Được biết, trong tình hình dịch bệnh Covid 
hiện nay, cô Bảnh còn kiêm nhiệm thêm công 
tác y tế thôn nên phải thường xuyên “đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm 
bắt, theo dõi, giúp đỡ các trường hợp bị bệnh 
và người ở xa về. Đồng thời, tuyên truyền, 
vận động bà con nghiêm túc chấp hành các 
quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm, hạn chế đến mức thấp nhất các 
ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Có thể nói, với sự nhiệt tình và những 
đóng góp tích cực của cô Bảnh trong công tác  
“ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” mà trong 
những năm gần đây, bà con trong thôn Tân Điền 
luôn hòa thuận, cố gắng làm ăn, phát triển kinh 
tế; không có các tệ nạn xã hội, đơn thư khiếu 
kiện vượt cấp. Bản thân cô Bảnh cũng được 
các cấp, ngành tặng thưởng kỷ niệm chương 
và nhiều bằng khen, giấy khen. Cô Bảnh chia 
sẻ: “So với xã hội thì mình chưa có gì và cũng 
chưa có đóng góp gì nhiều. Vậy nên, mỗi ngày 
mình phải cố gắng học hỏi, bổ sung kiến thức, 
tăng cường hiểu biết và làm hết trách nhiệm để 
tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đúng 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước”.

Căn cứ quy định này, cơ quan Tòa án đã 
ban hành quyết định yêu cầu Tổ chức hành 
nghề công chứng cung cấp bản chính văn 
bản công chứng và hồ sơ công chứng liên 
quan đối với trường hợp trên. 

Còn quan điểm của Tổ chức hành nghề 
công chứng:

Việc cung cấp hồ sơ công chứng cho 
cơ quan Tòa án phục vụ cho việc xét xử 
phải căn cứ theo khoản 3 Điều 64 Luật 
Công chứng năm 2014. Tại khoản 3 Điều 
64 Luật Công chứng năm 2014 quy định: 
Trong trường hợp cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản về 
việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ 
cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan 
đến việc đã công chứng thì tổ chức hành 
nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp 
bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ 
khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao 

văn bản công chứng với bản chính chỉ được 
thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng 
nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng.

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 64 Luật Công 
chứng năm 2014 quy định: Bản chính văn 
bản công chứng và các giấy tờ khác trong 
hồ sơ công chứng phải được lưu trữ ít nhất 
là 20 năm tại trụ sở của tổ chức hành nghề 
công chứng.

Căn cứ quy định này, Tổ chức hành nghề 
công chứng không thể cung cấp bản chính 
văn bản công chứng và hồ sơ công chứng 
liên quan đối với trường hợp nêu trên theo 
yêu cầu của cơ quan Tòa án.

Để khắc phục bất cập trên, thiết nghĩ Tòa 
án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp nên sớm 
có hướng dẫn để cơ quan Tòa án và Tổ chức 
hành nghề công chứng áp dụng pháp luật 
được thống nhất phù hợp với yêu cầu thực 
tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động 
công chứng cũng như hoạt động xét xử.

MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG VIỆC CUNG CẤP HỒ SƠ CÔNG CHỨNG...
(Tiếp theo trang 11 )
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 Ngọc Chân

NÊN CÓ CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỂ XEM XÉT TRÁCH NHIỆM  
CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM

Gian dối thông tin trong hợp đồng bảo hiểm 

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

G ian dối thông tin 
để trục lợi bảo 
hiểm không phải 
là vấn đề mới, 

trong hơn 20 năm triển khai 
thi hành Luật Kinh doanh 
bảo hiểm, có thể thấy có 
khá nhiều vụ việc trục lợi 
bảo hiểm đã diễn ra như: Vụ 
“1 khách hàng mua 19 hợp 
đồng bảo hiểm nhằm chiếm 
đoạt tiền bảo hiểm”, vụ “Bí 
thư xã giết người, đốt xác để 
trục lợi 18 tỷ tiền bảo hiểm”, 
vụ một người phụ nữ mua 
cùng lúc 9 hợp đồng bảo 
hiểm tại 8 công ty bảo hiểm 
nhân thọ, sau đó tạo tai nạn 
giả để yêu cầu bồi thường 
hơn 03 tỷ đồng,... 

Xuất phát từ thực tiễn ấy, 
trong lần sửa đổi, bổ sung 
Luật Kinh doanh bảo hiểm 
hiện nay, vấn đề nhận diện, 
phòng chống, hạn chế và xử 
lý các hành vi gian dối thông 
tin để trục lợi bảo hiểm tiếp 
tục được đặt ra. Qua nghiên 
cứu dự thảo Luật Kinh doanh 
bảo hiểm có thể thấy, nội 
dung gian dối thông tin trong 
hợp đồng bảo hiểm để trục 
lợi được dự thảo Luật quy 
định khá chặt chẽ: Từ xác 
định hành vi gian dối thông 
tin là một trong những hành 
vi bị cấm đến trách nhiệm 
thực hiện, đảm bảo nguyên 
tắc trung thực tuyệt đối trong 

giao kết và thực hiện Hợp đồng của các bên, nghĩa vụ kê 
khai đầy đủ thông tin của bên mua bảo hiểm, hậu quả pháp 
lý đối với hành vi gian dối. Những quy định này là một trong 
những điểm mới quan trọng của dự thảo Luật so với Luật 
Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 
2010, 2019) nhằm đưa các quy định pháp luật về kinh doanh 
bảo hiểm của nước ta tiệm cận với quy định quốc tế trong 
vấn đề về phòng chống trục lợi bảo hiểm.

Tuy nhiên, từ thực tiễn các vụ việc gian dối thông tin để 
trục lợi bảo hiểm đã diễn ra, cho thấy có một số vấn đề về 
gian dối thông tin trong hợp đồng bảo hiểm để trục lợi đã 
xuất hiện trong thực tiễn nhưng dự thảo Luật Kinh doanh bảo 
hiểm còn bỏ ngỏ, chưa giải quyết dứt điểm.

Thứ nhất, hành vi gian dối thông tin trong hợp đồng bảo 
hiểm để trục lợi không chỉ xuất phát từ một phía của bên mua 
bảo hiểm mà trong nhiều trường hợp hành vi gian dối thông 
tin của bên mua bảo hiểm (giấu bệnh, khai và điền hồ sơ yêu 
cầu bảo hiểm không trung thực, không đầy đủ,...) còn có sự 
tiếp tay, hỗ trợ tư vấn của tư vấn viên, đại lý bảo hiểm, doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm hoặc các cơ quan có liên quan 
khác (cơ sở y tế,...). Tuy nhiên, dường như dự thảo Luật Kinh 
doanh bảo hiểm chưa đặt ra vấn đề gian dối thông tin, việc 
xác định, xử lý hành vi tiếp tay của tư vấn viên, đại lý bảo 
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hiểm, doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm và các cơ 
quan có liên quan. Dự thảo 
Luật có quy định về hành vi 
“thông đồng” của các chủ 
thể khác với người thụ hưởng 
để giải quyết bồi thường bảo 
hiểm, trả tiền bảo hiểm trái 
pháp luật là một trong những 
hành vi bị cấm nhưng vấn đề 
thông đồng, tiếp tay ngay từ 
ban đầu giữa các chủ thể với 
người mua bảo hiểm chưa 
được quy định. Hơn nữa, lại 
chưa có điều khoản nào giải 
thích cụ thể “thông đồng” là 
như thế nào? Thông đồng 
được biểu hiện thông qua 
các hành vi cụ thể nào? Đây 
có thể là kẽ hở để các bên 
lợi dụng, kết hợp thực hiện 
hành vi trục lợi.

Thứ hai, theo quy định 
của dự thảo Luật về trách 
nhiệm cung cấp thông tin 
thì dự thảo Luật phân tách 
rõ, độc lập trách nhiệm, hậu 
quả pháp lý mà các bên 
phải chịu khi bên bán hoặc 
bên mua bảo hiểm cung cấp 
thông tin sai sự thật, gian dối 
nhưng chưa tính toán đến 
trách nhiệm, hậu quả pháp 
lý mà các bên phải chịu khi 
hành vi gian dối, cung cấp 
thông tin sai sự thật của bên 
mua bảo hiểm xảy ra nhưng 
ở đó có sự thông đồng, giúp 
sức của bên bán bảo hiểm. 
Trong những trường hợp này, 
nếu chỉ có mỗi mình bên mua 
bảo hiểm phải gánh chịu các 
hậu quả pháp lý của hành vi 
gian dối, cung cấp thông tin 
sai sự thật thì thật sự rất thiệt 
thòi cho bên mua bảo hiểm. 

Hơn nữa, theo quy định 
pháp luật hình sự của nước 
ta hiện nay thì chế tài đối với 

bên bán bảo hiểm trong các 
trường hợp gian dối, gian lận 
trong kinh doanh bảo hiểm 
là chưa đủ mạnh. Tội gian 
lận trong kinh doanh bảo 
hiểm được quy định tại Điều 
213 Bộ luật hình sự năm 
2015 (được sửa đổi, bổ sung 
năm 2017) với mức phạt tù 
cao nhất là 7 năm đối với cá 
nhân; xử phạt tối đa là 7 tỷ 
đồng và cấm kinh doanh đến 
3 năm đối với pháp nhân. 
Hình phạt này là khá nhẹ so 
với quy định của nhiều nước 
trên thế giới như: Ở Mỹ, hành 
vi trục lợi bảo hiểm dưới 50 
USD thì bị phạt tiền 500 
USD, lên đến 200.000 USD 
thì bị phạt tù; gây thiệt hại 
nghiêm trọng về người (tử 
vong hoặc bị thương nặng) 
thì phạt tù từ 5 năm đến 99 
năm hoặc chung thân. Tại 
Anh, Hàn Quốc, án phạt tù 
đối với tội trục lợi bảo hiểm 
lên đến 10 năm, tại Úc có 
thể lên tới 12 năm. Đây cũng 
là một vấn đề cần phải tính 
toán khi quy định và thực 
hiện các biện pháp phòng, 
chống trục lợi bảo hiểm.

Vì vậy, để hoàn thiện, 
nâng cao hiệu quả thi hành, 
đảm bảo thực hiện tốt mục 
tiêu phòng chống trục lợi 
bảo hiểm, dự thảo Luật Kinh 
doanh bảo hiểm nên cân 
nhắc thêm một số giải pháp:

Một là, cần bổ sung quy 
định về hành vi thông đồng 
giữa các chủ thể với người 
mua bảo hiểm ngay từ giai 
đoạn ban đầu xác lập hợp 
đồng bảo hiểm để trục lợi và 
quy định rõ thế nào là thông 
đồng. Việc xác định được 
các hình thức, biểu hiện của 
thông đồng bằng các quy 

định cụ thể của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm sẽ là cơ sở 
quan trọng để xác định trách 
nhiệm của người bán, bên 
kinh doanh bảo hiểm và các 
cơ quan có liên quan trong 
hành vi gian dối thông tin 
của người mua bảo hiểm.

Hai là, cần bổ sung thêm 
quy định về trách nhiệm, 
hậu quả pháp lý cụ thể của 
mỗi bên đối với hành vi gian 
dối, cung cấp thông tin sai 
sự thật của bên mua bảo 
hiểm nhưng có sự thông 
đồng, giúp sức của bên bán 
bảo hiểm.

Ba là, để góp phần phòng, 
chống trục lợi bảo hiểm thì 
nên có quy định về vấn đề 
liên thông khai báo thông 
tin của các doanh nghiệp 
bảo hiểm, xây dựng một hệ 
thống cơ sở dữ liệu chung 
cho ngành bảo hiểm nhằm 
phối hợp, chia sẻ thông tin, 
hạn chế các hành vi gian lận 
bảo hiểm. Tuy nhiên, giải 
pháp này nên được đặt trong 
yêu cầu phải đảm bảo được 
bí mật thông tin của khách 
hàng - người mua bảo hiểm 
để tránh làm ảnh hưởng đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của 
người mua khi các doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm 
có sự liên thông, kết nối về 
thông tin. 

Bốn là, bên cạnh việc sửa 
đổi, hoàn thiện Luật Kinh 
doanh bảo hiểm, các nhà làm 
luật cũng nên có sự tính toán 
tăng chế tài đối với các bên 
khi phạm tội gian lận trong 
kinh doanh bảo hiểm. Đây 
là việc làm cần thiết khi mà 
trong những năm gần đây, 
hành vi gian lận trong kinh 
doanh bảo hiểm có xu hướng 
ngày càng gia tăng. 
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BÀN VỀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRÊN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ

 Lê Kim Chinh

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc 
gia, nguồn lực quan trọng để phát triển 
đất nước, là vấn đề phức tạp, có liên 
quan chặt chẽ đến đời sống của người 

dân và có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội nên cần được quản lý chặt chẽ theo 
pháp luật. Xuất phát từ yêu cầu đó, thời gian 
qua, Đảng đã xây dựng và ban hành nhiều chủ 
trương, định hướng, chính sách về đất đai, trên 
cơ sở đó Nhà nước đã thể chế hóa thành các 
quy định của pháp luật - là công cụ pháp lý quan 
trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết các mối 
quan hệ về đất đai. Quá trình thi hành, pháp luật 
về đất đai qua các thời kỳ đã cơ bản được hoàn 
thiện và phát huy khá tốt vai trò ổn định các mối 
quan hệ về đất đai. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm 
pháp luật xảy ra vẫn còn phổ biến trong các hoạt 
động quản lý, sử dụng đất đai. Một trong những 
nguyên nhân chính dẫn tới các vi phạm trên là 
do còn có những hạn chế, bất cập trong chính 
sách, pháp luật về đất đai cũng như sự chồng 
chéo, chưa thống nhất trong một số quy định 
giữa pháp luật đất đai với các hướng dẫn thi 
hành luật và với một số luật khác. Điều này dẫn 
đến sự lúng túng trong quản lý và tạo ra những 
kẽ hở của luật pháp, nhất là việc áp dụng pháp 
luật trong quá trình xử lý vi phạm.

 Điển hình cho tình trạng nêu trên là hiện 
nay, vấn đề xác định thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính (VPHC) của Chủ tịch UBND 
cấp xã trong một số trường hợp chưa được 
chính xác, thực hiện không đúng theo quy 
định của pháp luật. Hiện nay, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 
19/11/2019 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất 
đai có hiệu lực ngày 05/01/2020. Theo đó, Nghị 
định số 91/2019/NĐ-CP quy định một số hành 
vi vi phạm về đất đai tại khu vực đô thị thì hình 
thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt quy 
định tại khu vực nông thôn. Ví dụ: Khung xử 
phạt của hành vi vi phạm là từ 3.000.000 đồng 
đến 5.000.000 đồng thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch UBND cấp xã nhưng ở khu vực đô thị thì 
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định tăng 2 
lần (6.000.000 đồng - 10.000.000 đồng). Do 
vậy, một số địa phương lúng túng không biết 

trường hợp này thẩm quyền xử phạt thuộc cấp 
nào? Chủ tịch UBND cấp xã có được xử phạt 
hay không? Vì sao? Nếu ban hành quyết định 
xử phạt không đúng thẩm quyền có ảnh hưởng, 
liên quan đến trách nhiệm của người ban hành 
quyết định xử phạt VPHC đó hay không? Trên 
cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan 
đến vấn đề này, tác giả trao đổi một số nội  
dung sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc xác định thẩm 
quyền xử phạt VPHC. Theo quy định tại Điều 52 
Luật Xử lý VPHC thì nguyên tắc xác định thẩm 
quyền xử phạt như sau: “1. Thẩm quyền xử phạt 
VPHC của những người được quy định tại các 
điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền 
áp dụng đối với một hành vi VPHC của cá nhân; 
trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt 
tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân 
và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định 
tại Luật này đối với chức danh đó.

Trong trường hợp phạt tiền đối với VPHC 
trong khu vực nội thành thuộc các lĩnh vực quy 
định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 23 của Luật này, 
thì các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối 
với các hành vi VPHC do Chính phủ quy định 
cũng có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức 
tiền phạt cao hơn đối với các hành vi VPHC do 
HĐND thành phố trực thuộc Trung ương quy định 
áp dụng trong nội thành” và Khoản 4 quy định: 
“Trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều 
hành vi VPHC thì thẩm quyền xử phạt VPHC 
được xác định theo nguyên tắc sau đây: (a) Nếu 
hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương 
tiện VPHC bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu 
quả được quy định đối với từng hành vi đều 
thuộc thẩm quyền của người xử phạt VPHC thì 
thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó; (b) Nếu 
hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương 
tiện VPHC bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu 
quả được quy định đối với một trong các hành vi 
vượt quá thẩm quyền của người xử phạt VPHC 
thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có 
thẩm quyền xử phạt; (c) Nếu hành vi thuộc thẩm 
quyền xử phạt VPHC của nhiều người thuộc các 
ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc 
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Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền xử phạt nơi 
xảy ra vi phạm”.

Đối với lĩnh vực đất đai, Nghị định số 
91/2019/NĐ-CP tại Khoản 1 Điều 38 quy định 
thẩm quyền xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND 
cấp xã như sau: “Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 
5.000.000 đồng; tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy 
xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả 
đã sử dụng trong việc sử dụng đất; áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả: buộc khôi phục lại tình 
trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm”. Căn 
cứ theo quy định này thì mức phạt tiền tối đa của 
Chủ tịch UBND cấp xã là 5.000.000 đồng không 
kể ở nông thôn hay đô thị.

Như vậy, theo nguyên tắc xác định thẩm 
quyền xử phạt của Luật Xử lý VPHC và quy định 
của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thì Chủ tịch 
UBND cấp xã chỉ được phạt tối đa 5.000.000 
đồng, do đó, trong trường hợp các hành vi mà 
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định có mức 
phạt tăng 2 lần đối với khu vực đô thị mà khung 
tối đa vượt quá 5.000.000 đồng thì Chủ tịch 
UBND cấp xã không có thẩm quyền xử phạt 
vì mức tối đa ở đây là 10.000.000 đồng không 
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp 
xã mà thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND  
cấp huyện.

Thứ hai, một số vấn đề lưu ý khi xác định 
thẩm quyền xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND 
cấp xã.

Trong quá trình xử phạt VPHC trong lĩnh 
vực đất đai, những người có thẩm quyền (từ 
khâu tham mưu đến ra quyết định xử phạt) cần 
hết sức lưu ý đối với một số hành vi vi phạm ở 
nông thôn thuộc thẩm quyền xử phạt tiền của 
Chủ tịch UBND cấp xã nhưng có một số biện 
pháp khắc phục hậu quả lại không thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch UBND cấp xã nên sau khi 
lập biên bản VPHC cần chuyển hồ sơ đến Chủ 
tịch UBND cấp có thẩm quyền để xử phạt. Ví dụ: 
Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu 
vực nông thôn với diện tích đất lấn, chiếm dưới 
0,05 héc ta, thì điểm a, khoản 1 Điều 14 Nghị 
định số 91/2019/NĐ-CP quy định bị phạt tiền từ 
2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và bị áp 
dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả: Buộc 
khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 
khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 
được…Trường hợp này thì mức phạt tiền tối đa 
là 3.000.000 đồng thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch UBND cấp xã nhưng biện pháp khắc phục 
hậu quả thì Chủ tịch UBND cấp xã chỉ có quyền 

áp dụng biện pháp buộc khôi phục tình trạng 
ban đầu, đối với biện pháp khác như buộc nộp 
lại số lợi bất hợp pháp thì không có thẩm quyền 
nên sau khi lập biên bản VPHC thì phải chuyển 
toàn bộ hồ sơ để Chủ tịch UBND cấp có thẩm 
quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả thì mới đúng thẩm quyền theo  
quy định.

Thứ ba, về trách nhiệm hành chính đối với 
cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành 
pháp luật về xử lý VPHC: Bị kỷ luật nếu xử phạt 
không đúng, không đầy đủ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành 
pháp luật và phòng, chống, ngăn chặn các vi 
phạm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC; 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 
việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm 
bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật 
về xử lý VPHC. Ngày 12/02/2020, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm 
tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử 
lý VPHC, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020 
thì từ ngày 01/7/2020, cán bộ, công chức, viên 
chức có hành vi vi phạm trong quá trình xử lý 
VPHC sẽ bị xem xét kỷ luật. Trước hết là quyết 
định xử phạt VPHC ban hành sai (thẩm quyền, 
nội dung, trình tự, thủ tục...) sẽ bị hủy theo quy 
định. Về trách nhiệm pháp lý, theo quy định 
tại Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP có 
19 hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về 
xử lý VPHC như: 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 theo quy định pháp luật; áp dụng hình 
thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục 
hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành 
vi VPHC,… Tương ứng với từng hành vi vi phạm, 
Nghị định quy định 06 hình thức kỷ luật cán bộ, 
công chức, viên chức vi phạm trong xử lý VPHC 
là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng 
chức, cách chức và buộc thôi việc.

Căn cứ các quy định của Nghị định số 
19/2020/NĐ-CP nêu trên, nếu trường hợp Chủ 
tịch UBND cấp xã nói riêng và những người có 
thẩm quyền, trách nhiệm trong việc thi hành 
pháp luật về xử lý VPHC nói chung có hành vi 
vi phạm thì sẽ bị cơ quan, người có thẩm quyền 
xem xét áp dụng hình thức kỷ luật cán bộ, công 
chức, viên chức tương ứng với hành vi theo quy 
định tại các điều từ Điều 24 đến Điều 29 của 
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.
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Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng căn cứ 
miễn trách nhiệm hình sự quy định 
TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 29 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

 Đoàn Thị Phượng

Ngày 27/11/2015, Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 
XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 
100/2015/QH13, sau đó Bộ luật này đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14, 
ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2018.  

Kể từ ngày có hiệu lực thi hành, Bộ luật Hình sự 
năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sau 
đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự) đã đánh dấu một 
bước tiến quan trọng trong tư duy lập pháp hình 
sự, tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng 
ngừa và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội 
phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của 
đất nước; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
các tổ chức, cá nhân; bảo vệ, thúc đẩy nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta trong giai 
đoạn hiện nay. Tuy nhiên, sau một thời gian áp 
dụng, Bộ luật Hình sự đã phát sinh một số bất cập, 
hạn chế, gây vướng mắc, khó khăn cho các cơ 
quan tiến hành tố tụng và các tổ chức, cá nhân có  
liên quan.

Trong phạm vi bài viết này, tác giả nêu một số 
vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng căn 
cứ miễn trách nhiệm hình sự được quy định tại 
khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự.

Tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự có  
quy định:

“Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô 
ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về 
tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc 
tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, 
bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và 
được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp 
của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị 
miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn 
trách nhiệm hình sự”.

Theo nội dung điều luật trên, khi người thực 
hiện hành vi phạm tội đã có đủ các căn cứ sau: 

- Hành vi phạm tội thuộc loại tội phạm nghiêm 
trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây 
thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm hoặc tài sản của người khác;

- Người phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi 
thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

- Người phạm tội được người bị hại hoặc người 
đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa 
giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Thì “có thể” được miễn trách nhiệm hình sự, 
tức có thể được miễn hoặc cũng có thể là không 
được miễn. 

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là trường hợp nào 
thì người phạm tội được miễn và trường hợp nào 
là không được miễn? Các cơ quan tiến hành tố 
tụng dựa vào tiêu chí nào để quyết định việc 
miễn hay không miễn trách nhiệm hình sự cho 
người phạm tội?

Thực tế xảy ra tình trạng: Người phạm tội đã 
thỏa mãn tất cả các căn cứ và điều kiện để được 
miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 
3 Điều 29 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên, cơ quan có 
thẩm quyền vì một nguyên nhân nào đó lại quyết 
định không cho họ được miễn trách nhiệm hình 
sự. Điều này đã gây ra hậu quả làm thiệt thòi cho 
người phạm tội, từ đó, không đảm bảo thực hiện 
được ý nghĩa nhân văn của pháp luật hình sự Việt 
Nam trong điều luật trên. Ngoài ra, điều này còn 
có thể dẫn tới việc áp dụng pháp luật một cách 
tùy tiện, không công bằng, thậm chí có thể xảy ra 
trường hợp tiêu cực trong việc miễn trách nhiệm 
hình sự, dẫn tới thiếu sự khách quan trong việc 
áp dụng quy định, từ đó không đảm bảo được 
yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm.

Rà soát hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam 
hiện nay, chưa có văn bản nào quy định cụ thể 
về tiêu chí miễn trách nhiệm hình sự trong trường 
hợp trên. 

Từ những phân tích trên, tác giả cho rằng, để 
giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá 
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trình áp dụng các quy định của 
Bộ luật Hình sự năm 2015 nói 
chung, việc áp dụng quy định 
về miễn trách nhiệm hình sự 
theo quy định tại khoản 3 Điều 
29 nói riêng, góp phần nâng 
cao hiệu quả của công tác áp 
dụng pháp luật, hạn chế được 
việc áp dụng chế tài hình sự 
nhưng vẫn đảm bảo được yêu 
cầu giáo dục người phạm tội trở 
thành người có ích cho xã hội, 
đảm bảo được ý nghĩa nhân văn 
của quy định miễn trách nhiệm 
hình sự trong Bộ luật Hình sự thì 
việc ban hành văn bản hướng 
dẫn thi hành quy định cụ thể về 
tiêu chí miễn trách nhiệm hình 
sự quy định tại khoản 3 Điều 
29 Bộ luật Hình sự là hết sức  
cần thiết. 

Theo ý kiến đề xuất của 
tác giả, khi ban hành văn 
bản hướng dẫn thi hành quy 
định cụ thể về tiêu chí miễn 
trách nhiệm hình sự, cơ quan 
có thẩm quyền có thể đưa ra 
hai tiêu chí, đó là tiêu chí về 
nhân thân và tiêu chí về hoàn 
cảnh kinh tế của người phạm 
tội,... để quyết định miễn hay 
không miễn trách nhiệm hình 
sự, ngoài các căn cứ, điều kiện 
đã được quy định tại khoản 3 
Điều 29 Bộ luật Hình sự như 
đã nêu để tạo sự phấn khởi, 
củng cố hơn nữa niềm tin yêu 
của Nhân dân đối với Đảng và 
Nhà nước ta.

Ví dụ, nếu người phạm 
tội có nhân thân tốt, lý lịch rõ 
ràng; không có tiền án, tiền sự; 
nghiêm túc chấp hành đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; 
thực hiện tốt nghĩa vụ công 
dân ở địa phương nơi cư trú,… 
Dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn 
cũng cố gắng bồi thường thiệt 
hại, khắc phục hậu quả cho 
người bị hại, … thì cơ quan có 
thẩm quyền quyết định cho họ 
được miễn trách nhiệm hình sự 
và ngược lại.

BÀN VỀ QUY ĐỊNH TÍNH LẠI THỜI HIỆU 
XỬ PHẠT VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH  
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

 Trần Thị Túy

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định xử phạt vi phạm 
hành chính phải đảm bảo nguyên tắc “Mọi vi phạm hành 
chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử 
lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra 

phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật”. Để góp 
phần thực thi hiệu quả nguyên tắc này, Luật đồng thời quy định 
chế tài áp dụng đối với những trường hợp cố tình trốn tránh, cản 
trở, trì hoãn việc xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính.

Nội dung quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định khi cá nhân, tổ 
chức cố tình trốn tránh, trì hoãn, cản trở việc xử phạt và thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thời hiệu xử phạt và thời 
hiệu thi hành quyết định xử phạt sẽ được tính lại kể từ thời điểm 
chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở, trì hoãn, cụ thể:

- Điểm d khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy 
định về thời hiệu xử phạt như sau: “Trong thời hạn được quy định 
tại điểm a và điểm b khoản này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn 
tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 
được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở 
việc xử phạt”.

Ví dụ: Ngày 10/6/2019, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 
Công ty A đang có hành vi xả nước thải vào môi trường nên đã lấy 
mẫu để thực hiện kiểm tra thông số môi trường, kết quả phân tích 
xác định nước ở khu vực xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất 
thải 1,5 lần, với thải lượng nước thải là 10 m3/ngày, vi phạm quy 
định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 
ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định 
thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường là 
02 năm; điểm b khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 
quy định đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời 
hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Theo các 
quy định này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với Công 
ty A là 02 năm kể từ ngày 10/6/2019; do vậy, đến ngày 10/6/2021 
là hết thời hiệu xử phạt. Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty A cố 
tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt được tính 
lại và có thể được kéo dài hơn ngày 10/6/2021.

- Khoản 2 Điều 74  Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về 
thời hiệu thi hành quyết định xử phạt như sau: “Trong trường hợp cá 
nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói 
trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn”.
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Ví dụ: ngày 20/02/2020, Chánh thanh tra Sở 
Xây dựng ban hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với Công ty B về hành vi tổ chức thi 
công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép 
xây dựng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 15 
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, 
chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 
quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 
động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà 
và công sở.

Khoản 1 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính quy định thời hiệu thi hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày 
ra quyết định; do vậy, thời hiệu thi hành quyết 
định xử phạt của Công ty B là 01 năm kể từ ngày 
20/02/2020 và đến ngày 20/02/2021 là hết thời 
hiệu thi hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, trong 
trường hợp Công ty B cố tình trốn tránh, trì hoãn 
chấp hành quyết định xử phạt thì thời hiệu thi 
hành được tính lại và có thể được kéo dài hơn 
ngày 20/02/2021.

Khó khăn, vướng mắc

Trên thực tế, việc áp dụng các quy định này 
đã phát sinh khó khăn, vướng mắc dẫn đến điều 
khoản của Luật đã không có tính khả thi. 

- Pháp luật hiện hành không có điều khoản 
giải thích cụ thể thế nào là trốn tránh, trì hoãn, 
cản trở. Việc xác định cá nhân, tổ chức trốn tránh, 
trì hoãn, cản trở việc xử phạt và thi hành quyết 
định xử phạt phụ thuộc vào ý chí chủ quan của 
các chức danh có thẩm quyền xử phạt, điều này 
dẫn đến sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật, 
trong một số trường hợp quan điểm của những 
người áp dụng pháp luật có sự mâu thuẫn; do vậy, 
không những không đảm bảo tính thống nhất mà 
còn có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cá 
nhân, tổ chức.

- Một trong những nguyên tắc quan trọng của 
xử phạt vi phạm hành chính là người có thẩm 
quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi 
phạm hành chính; do vậy, để tính lại thời hiệu 
xử phạt và tính lại thời hiệu thi hành quyết định 
xử phạt theo các quy định trên thì người có thẩm 
quyền phải chứng minh được cá nhân, tổ chức vi 
phạm có hành vi trốn tránh, trì hoãn, cản trở và 
thực hiện với lỗi cố ý. Đây là một khó khăn, thách 
thức, bởi pháp luật hiện hành không quy định về 
trình tự, thủ tục xác lập các tài liệu, chứng cứ để 
làm cơ sở chứng minh cá nhân, tổ chức vi phạm 
đã cố tình trốn tránh, trì hoãn, cản trở việc xử 
phạt và thi hành quyết định xử phạt. Có một số 

trường hợp người có thẩm quyền đã căn cứ vào 
các giấy thông báo, triệu tập, … của họ để kết 
luận cá nhân, tổ chức vi phạm có hành vi cố tình 
trốn tránh, trì hoãn, cản trở nhưng rõ ràng các 
văn bản này chưa đủ cơ sở để khẳng định cá 
nhân, tổ chức có cố tình trốn tránh, trì hoãn, cản 
trở hay không.

- Theo các quy định trên thì thời hiệu sẽ được 
tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn 
tránh, trì hoãn, cản trở. Do vậy, để có cơ sở tính 
lại thời hiệu, người có thẩm quyền phải chứng 
minh, xác định được thời điểm chấm dứt hành vi 
trốn tránh, trì hoãn, cản trở. Tuy nhiên, trên thực 
tế, nếu cá nhân, tổ chức đã cố tính trốn tránh, 
trì hoãn, cản trở thì sẽ không tự chấm dứt các 
hành vi này; trong lúc đó, pháp luật không quy 
định cách thức xác định thời điểm chấm dứt các 
hành vi này. Do vậy, người có thẩm quyền không 
thể xác định được thời điểm chấm dứt để tính lại 
thời hiệu.

Nội dung kiến nghị

Bộ Tư pháp, cơ quan chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ trong quản lý công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi cả 
nước nên nghiên cứu, đề xuất bỏ quy định về tính 
lại thời hiệu xử phạt và tính lại thời hiệu thi hành 
quyết định xử phạt trong trường hợp cố tình trốn 
tránh, trì hoãn, cản trở; bởi việc áp dụng quy định 
này phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc nên 
không đảm bảo tính khả thi. 

Hơn nữa, các trường hợp trốn tránh, cản trở 
việc xử phạt thường được thể hiện bằng hành 
vi không ký vào biên bản vi phạm hành chính; 
tuy nhiên, theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý 
vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung 
bởi khoản 28 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14) thì 
người có thẩm quyền vẫn lập biên bản vi phạm 
hành chính nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không 
ký vào biên bản nhưng có chữ ký của chính 
quyền địa phương hoặc người làm chứng hoặc 
nếu không có chữ ký của những người này thì 
người lập biên bản chỉ cần ghi rõ lý do. Đối với 
trường hợp trốn tránh, trì hoãn thi hành quyết 
định xử phạt, thì pháp luật hiện hành đã có chế 
tài là áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành 
quyết định xử phạt nếu cá nhân, tổ chức vi phạm 
không tự nguyện thi hành. Do vậy, theo quan 
điểm của người viết thì mọi vi phạm hành chính 
sẽ được xử lý nghiêm minh và các quyết định 
xử phạt sẽ được thi hành nếu người có thẩm 
quyền lập biên bản vi phạm hành chính và cơ 
quan được giao tổ chức thi hành quyết định xử 
phạt thực hiện tốt các quy định về lập biên bản 
vi phạm hành chính cũng như các quy định về 
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.



Diễn đàn về vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp 
trong bối cảnh dịch Covid-19 và giải pháp
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BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN HOÀN THIỆN DO TÁC ĐỘNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

 Văn Dũng

Sau gần 08 năm áp 
dụng vào thực tiễn, 
Bộ luật Lao động năm 
2012 (có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/5/2013) đã 
bộc lộ nhiều bất cập, gây khó 
khăn cho việc thực hiện cũng 
như ảnh hưởng đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của người lao 
động. Để khắc phục những bất 
cập này, tại kỳ họp thứ 8, ngày 
20/11/2019, Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIV đã thông qua 
Bộ luật Lao động năm 2019 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2021 và thay thế cho Bộ 
luật Lao động năm 2012.

Tuy nhiên, hiện nay, Việt 
Nam đang trong đợt bùng phát 
dịch lần thứ 4 nghiêm trọng 
nhất đã làm ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của các doanh nghiệp. Nhiều 
doanh nghiệp phải tạm dừng 
hoạt động, cắt giảm lao động, 
thu hẹp sản xuất, cho người lao 
động nghỉ không lương, ngừng 
việc, bố trí luân phiên sản xuất, 
dẫn đến tình trạng hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và thu 
nhập của người lao động rất 
khó khăn. 

Do đó, để phù hợp với tình 
hình hiện nay, nhất là tác động 
bởi dịch bệnh COVID-19, đối 
với Bộ luật Lao động năm 2019 
cần nghiên cứu, hoàn thiện 
những nội dung sau:

Một là, theo Điều 36 Bộ luật 
Lao động năm 2019, người sử 
dụng lao động có quyền đơn 
phương chấm dứt hợp đồng 
lao động đối với người lao động 

trong trường hợp vì lý do thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy 
hiểm, địch họa hoặc di dời, thu 
hẹp sản xuất, kinh doanh theo 
yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền mà người sử 
dụng lao động đã tìm mọi biện 
pháp khắc phục nhưng vẫn 
buộc phải giảm chỗ làm việc. 
Tuy nhiên, về phía quyền đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao 
động của người lao động, Bộ 
luật Lao động năm 2019 không 
quy định người lao động được 
quyền đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trong trường 
hợp vì lý do thiên tai, hỏa hoạn, 
dịch bệnh nguy hiểm, địch họa. 
Theo đó, nếu vì lý do thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy 
hiểm, địch họa không thể tiếp 
tục đi làm mà người lao động 
đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động (không kịp báo 
trước theo thời hạn quy định) 
thì sẽ không được hưởng chế 
độ thôi việc. Ngoài ra, còn phải 
bồi thường cho người sử dụng 
lao động nửa tháng tiền lương 

theo hợp đồng lao động và một 
khoản tiền tương ứng với tiền 
lương theo hợp đồng lao động 
trong những ngày không báo 
trước; phải hoàn trả cho người 
sử dụng lao động chi phí đào 
tạo quy định tại Điều 62 của 
Bộ luật này. Quy định như nêu 
trên là không bình đẳng đối 
với người lao động, trong khi 
dịch bệnh là trường hợp bất  
khả kháng. 

Mặt khác, Bộ luật Lao động 
năm 2019 quy định người lao 
động tự ý bỏ việc mà không 
có lý do chính đáng từ 05 ngày 
làm việc liên tục trở lên, người 
sử dụng lao động có quyền đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao 
động ngay mà không phải báo 
trước cho người lao động theo 
các thời hạn báo trước quy định 
tại Bộ luật Lao động. Mặc dù, 
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 
ngày 14/12/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Bộ luật Lao động về điều kiện 
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lao động và quan hệ lao động 
đã quy định trường hợp được 
coi là có lý do chính đáng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 125 
của Bộ luật Lao động. Tuy 
nhiên, khoản 4 Điều 125 của 
Bộ luật Lao động năm 2019 
không quy định đối với trường 
hợp dịch bệnh. Theo đó, nếu 
vì lý do dịch bệnh mà người lao 
động phải nghỉ việc từ 5 ngày 
liên tục trở lên để thực hiện 
cách ly (tại nhà hoặc nơi cách 
ly theo yêu cầu của cơ quan 
có thẩm quyền) thì có thể sẽ 
bị người sử dụng lao động đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao 
động mà không cần báo trước.

Hai là, tại Điều 99 Bộ luật 
Lao động năm 2019 quy định 
nếu vì sự cố về điện, nước 
mà không do lỗi của người sử 
dụng lao động hoặc do thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy 
hiểm, địch họa, di dời địa điểm 
hoạt động theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên 
thỏa thuận về tiền lương ngừng 
việc: (i) Trường hợp ngừng việc 
từ 14 ngày làm việc trở xuống 
thì tiền lương ngừng việc được 
thỏa thuận không thấp hơn 
mức lương tối thiểu; (ii) trường 
hợp phải ngừng việc trên 14 
ngày làm việc thì tiền lương 
ngừng việc do hai bên thỏa 
thuận nhưng phải bảo đảm 
tiền lương ngừng việc trong 14 
ngày đầu tiên không thấp hơn 
mức lương tối thiểu.

Theo đó, khi ngừng việc 
theo các trường hợp nêu trên, 
kể cả trong trường hợp dịch 
bệnh (trừ trường hợp do lỗi của 
người lao động) doanh nghiệp 
vẫn phải trả lương ngừng việc 
cho người lao động theo các 
mức thỏa thuận theo quy định.

Tuy nhiên, do tác động bởi 
đại dịch COVID-19 trong thực 
tiễn nhiều doanh nghiệp phải 
ngừng hoạt động theo yêu cầu 
của cơ quan có thẩm quyền, 
nhất là các doanh nghiệp trong 

năm 2019 và Nghị định số 
145/2020/NĐ-CP nêu trên mà 
những doanh nghiệp hiện nay 
đang thực hiện làm thêm không 
quá 200 giờ trong 01 năm theo 
điểm c khoản 2 Điều 107 Bộ 
luật Lao động năm 2019 nhưng 
với số giờ làm thêm trong một 
năm như thế không đảm bảo 
đơn hàng sau khi nghỉ giãn 
cách. Đồng thời, quy định về 
giới hạn 40 giờ/tháng cũng là 
rào cản cho doanh nghiệp phục 
hồi sản xuất kinh doanh sau  
đại dịch.

Từ những nội dung phân 
tích nêu trên, để phù hợp với 
tình hình, bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 đang diễn biết hết 
sức phức tạp, các cơ quan có 
thẩm quyền nên xem xét hoàn 
thiện các nội dung như sau:

Một là, sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 
theo hướng quy định rõ tại Nghị 
định hoặc nội quy lao động, 
trường hợp dịch bệnh cũng 
được coi là lý do chính đáng.

Hai là, sửa đổi, bổ sung 
khoản 4 Điều 29 và khoản 
3 Điều 99 Bộ luật Lao động 
năm 2019 theo hướng trong 
trường hợp dịch bệnh thì người 
sử dụng lao động có thể thỏa 
thuận với người lao động tạm 
hoãn thực việc việc trả lương 
hoặc không trả lương trong 
những ngày ngừng việc nhưng 
vẫn được tính thời gian làm 
việc thực tế để hưởng chế độ 
thôi việc.

Ba là, sửa đổi, bổ sung Điều 
107 Bộ luật Lao động năm 
2019 theo hướng nới lỏng số 
giờ làm thêm trong tháng có 
thể lên 50 - 60 giờ/tháng và 
sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
145/2020/NĐ-CP theo hướng 
mở rộng phạm vi các doanh 
nghiệp trong một số ngành, 
nghề, công việc hoặc trường 
hợp được sử dụng người lao 
động làm thêm không quá 300 
giờ trong 01 năm.

những ngành du lịch, hàng 
không phải ngừng việc kéo dài. 
Theo đó, trong thực tiễn nhiều 
doanh nghiệp phải lựa chọn 
phương án thỏa thuận tạm 
hoãn thực hiện hợp đồng lao 
động theo điểm h khoản 1 Điều 
30 Bộ luật Lao động năm 2019 
hoặc nghỉ việc không hưởng 
lương theo khoản 3 Điều 115 
Bộ luật Lao động năm 2019 
hoặc có thể đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động theo 
điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ 
luật Lao động năm 2019 để 
không vi phạm Điều 97, Điều 
99 Bộ luật Lao động năm 2019 
(không phải trả lương ngừng 
việc cho người lao động). Tuy 
nhiên, việc áp dụng theo điểm 
h khoản 1 Điều 30, khoản 3 
Điều 115, điểm c khoản 1 Điều 
36 Bộ luật Lao động năm 2019 
là chưa phù hợp trong bối cảnh 
dịch bệnh; không đảm bảo 
quyền lợi của người lao động, 
vì thời gian tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động và thời gian 
nghỉ không hưởng lương không 
được tính là thời gian làm việc 
thực tế của người lao động tại 
doanh nghiệp, trong khi nếu áp 
dụng theo khoản 4 Điều 29 và 
khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao 
động năm 2019 thì thời gian 
ngừng việc do dịch bệnh nguy 
hiểm được tính là thời gian làm 
việc thực tế của người lao động 
để tính hưởng các chế độ sau 
này như chế độ thôi việc, mất 
việc làm.

Thứ ba, theo khoản 3 Điều 
107 Bộ luật Lao động năm 2019 
chỉ những doanh nghiệp trong 
một số ngành, nghề, công việc 
hoặc trường hợp theo khoản 3 
Điều 107 Bộ luật Lao động năm 
2019 và Nghị định số 145/2020/
NĐ-CP được sử dụng người lao 
động làm thêm không quá 300 
giờ trong 01 năm. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh tác động bởi 
đại dịch COVID-19, không chỉ 
những ngành, nghề, công việc 
hoặc trường hợp theo khoản 
3 Điều 107 Bộ luật Lao động 
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ 
ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

 Ngọc Hiền 

Ngày 01/10/2021, Tổng 
Thanh tra Chính phủ 
ban hành Thông tư 
số 04/2021/TT-TTCP 

quy định quy trình tiếp công 
dân. Theo đó, Thông tư này 
quy định quy trình tiếp công 
dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh tại nơi 
tiếp công dân của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có trách nhiệm 
tiếp công dân và các cơ quan 
thuộc Chính phủ, đơn vị sự 
nghiệp công lập.

Về tiếp nhận khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 
Khi công dân đến trình bày 
trực tiếp và không có đơn thì 
người tiếp công dân hướng 
dẫn công dân viết đơn khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh hoặc ghi chép đầy đủ, 
trung thực, chính xác nội 
dung trình bày của công 
dân; nội dung nào chưa rõ 
thì đề nghị công dân trình 
bày thêm, sau đó đọc lại cho 
công dân nghe và đề nghị 
họ ký tên hoặc điểm chỉ xác 
nhận vào văn bản.

Trường hợp công dân đến 
trình bày và có đơn với nội 
dung cụ thể, rõ ràng, có thể 
xác định được rõ tính chất 
vụ việc và cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết thì người 
tiếp công dân hướng dẫn 
công dân gửi đơn đến cơ 
quan có thẩm quyền để được 
xem xét, giải quyết theo quy 
định của pháp luật.

Trường hợp nhiều người 
đến khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh về cùng một 
nội dung thì người tiếp công 
dân hướng dẫn họ cử người 
đại diện để trình bày; ghi 
lại nội dung trình bày và đề 
nghị người đại diện ký tên 
hoặc điểm chỉ xác nhận vào  
văn bản.

Trường hợp công dân 
trình bày nhiều nội dung, 
vừa có nội dung khiếu nại, 
vừa có nội dung tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh thì người tiếp 
công dân hướng dẫn công 
dân thực hiện việc khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận, ghi chép 
nội dung khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh và việc 
hướng dẫn công dân viết đơn 
phải được ghi vào Sổ tiếp 
công dân hoặc được nhập 
vào phần mềm cơ sở dữ liệu 
về tiếp công dân.

Về phân loại, xử lý khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh: Việc phân loại, xử lý nội 
dung khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh được căn cứ 
vào bản ghi nội dung trình 
bày hoặc đơn của công dân 
và thực hiện theo Thông tư 
số 05/2021/TT-TTCP ngày 
01/10/2021 của Thanh tra 
Chính phủ quy định quy 
trình xử lý đơn khiếu nại, 
đơn tố cáo, đơn kiến nghị,  
phản ánh.

Ý kiến trình bày nội dung 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 
cơ quan, đơn vị tiếp công 
dân thì người tiếp công dân 
hướng dẫn công dân viết đơn 
gửi đến cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp nội dung 
thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cơ quan, đơn vị mình thì 
người tiếp công dân tiếp nhận 
các thông tin, tài liệu để báo 
cáo người có thẩm quyền giải 
quyết. Nếu công dân cung 
cấp các thông tin, tài liệu, 
chứng cứ có liên quan đến 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh thì người tiếp công 
dân xem xét để tiếp nhận các 
thông tin, tài liệu, chứng cứ 
đó. Việc tiếp nhận thông tin, 
tài liệu, chứng cứ được thực 
hiện bằng giấy biên nhận 
theo Mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư còn 
quy định việc xác định nhân 
thân của người khiếu nại, 
người tố cáo, người kiến 
nghị, phản ánh; xác định tính 
hợp pháp của người đại diện, 
người được ủy quyền, luật 
sư hoặc trợ giúp viên pháp 
lý; tiếp công dân và quản lý, 
theo dõi việc tiếp công dân 
của người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 15/11/2021 và 
thay thế Thông tư số 06/2014/
TT-TTCP ngày 31/10/2014 
của Tổng Thanh tra Chính 
phủ quy định quy trình tiếp  
công dân.



Quang cảnh Hội nghị công bố triển khai hệ thống  
hóa đơn điện tử tại Bình Định
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TỪ NGÀY 01/01/2022,  
TĂNG THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

 Ngọc Dương

Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, 
kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc 
gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập 
(viết tắt là Nghị định số 102/2021/NĐ-CP). Theo 
đó, từ 01/01/2022, nhiều quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về hóa đơn được thay đổi.

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP quy định thời 
hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tăng 
lên 02 năm thay vì 01 năm như quy định tại Nghị 
định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
về thuế, hóa đơn.

Về xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn, Nghị định 
số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 22 Nghị 
định số 125/2020/NĐ-CP theo hướng vẫn phạt 
tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối 
với hành vi cho, bán hóa đơn nhưng trừ hành vi 
cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành; cho, bán 
hóa đơn đặt in của khách hàng, đặt in hóa đơn cho 
tổ chức, cá nhân khác.

Về xử phạt hành vi vi phạm về lập hóa đơn khi 
bán hàng hóa, dịch vụ: Nghị định số 102/2021/
NĐ-CP bổ sung quy định xử phạt hành vi lập hóa 
đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên 
hóa đơn theo quy định. Mức phạt đối với hành vi 
này là từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Nghị định 102/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền 
từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã 
phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa 
lập; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao 
cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người 
bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng 
từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ 
(trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa 
đơn phải có biên bản của người bán và người mua 
ghi nhận sự việc); làm mất, cháy, hỏng hóa đơn 
đã lập nhưng chưa khai thuế (các bên liên quan 
phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng 
hóa đơn). So với quy định hiện hành, Nghị định số 

102/2021/NĐ-CP bổ sung hành vi làm mất, cháy, 
hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn 
đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc 
trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại 
các khoản 1, 2, 3 Điều 26 Nghị định số 125/2020/
NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP cũng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực hải quan; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 
28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo 
hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP 
ngày 21/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 
80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ; 
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; 
kho bạc nhà nước; Nghị định số 41/2018/NĐ-CP 
ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán độc lập.

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2022.



26

K
Y
M

C

K
Y
M

C

TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT

SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ 
DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 Huỳnh Nhơn

Ngày 06/11/2021, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 
33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định 
về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao 
động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19.

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, 
bổ sung điều kiện hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm 
dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. Cụ thể, 
NSDLĐ đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc 
đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử 
tuất đến hết tháng 01 năm 2021 mà bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải 
giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm 
xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị 
so với tháng 01 năm 2021 (thay vì đến tháng 
4 năm 2021 như quy định tại Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg).

Về thủ tục đề nghị hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
để duy trì việc làm cho NLĐ, NSDLĐ có thể 
nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành các đợt khác 
nhau để phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh 
doanh và việc sử dụng lao động. NLĐ chỉ 
được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 01 lần theo 
chính sách này. Cùng với đó, NSDLĐ có thể 
nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi NSDLĐ 
đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho NLĐ. 

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg cũng 
mở rộng đối tượng áp dụng đối với nhóm 
chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 
lương; chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng việc và 
chính sách hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng 
lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng 
trợ cấp thất nghiệp. 

Theo đó, hỗ trợ đối với NLĐ làm việc theo 
chế độ hợp đồng lao động cho tất cả NSDLĐ 
trong các loại hình sản xuất, kinh doanh, đơn 
vị sự nghiệp nhằm tránh bỏ sót đối tượng 
NLĐ; bổ sung trường hợp NLĐ phải điều trị 
COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị 
phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc 
do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do 
NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu 
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để 
phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở 
chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 
nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp 
dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng 
hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có 
điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện 
theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP 
hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, 
chống dịch COVID-19 được hưởng chính 
sách hỗ trợ.

Ngoài ra, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg 
còn bổ sung quy định hỗ trợ đối với đối tượng 
F0 hoặc F1 là người cao tuổi và người khuyết 
tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 
Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; hỗ 
trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp, làm muối và những người bán 
hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh 
lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có 
thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh 
doanh. Đồng thời, Quyết định số 33/2021/
QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về hồ sơ, trình tự, thủ tục và biểu mẫu 
kèm theo đã được quy định tại Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg có hiệu 
lực kể từ ngày 06/11/2021.
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CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, 
PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN 

PHẢI CÔNG KHAI ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI VÀ CHÍNH XÁC
 Như Quỳnh

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận 
động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng 
các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ 

khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự 
cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 11/12/2021.

Theo đó, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP quy 
định các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, 
phân phối nguồn đóng góp tự nguyện gồm: Ủy 
ban Mặt trận TQVN kêu gọi, vận động; Ban Vận 
động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp 
tự nguyện (là tổ chức do Ban Thường trực Ủy 
ban Mặt trận TQVN cùng cấp thành lập - sau 
đây gọi là Ban Vận động) tiếp nhận, phân phối 
nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn 
do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn 
đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do 
thiên tai, dịch bệnh, sự cố; Các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND 
cấp tỉnh, UBND cấp huyện vận động, tiếp nhận, 
phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc 
phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; 
UBND cấp xã tiếp nhận, phân phối nguồn đóng 
góp tự nguyện khi được UBND cấp huyện ủy 
quyền theo quy định của pháp luật; Ban chỉ đạo 
quốc gia về phòng, chống thiên tai vận động, 
tiếp nhận đóng góp tự nguyện từ quốc tế trong 
các tình huống khẩn cấp về thiên tai; các cơ 
quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế vận động, 
tiếp nhận và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm 
nghèo; các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính 
phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện (sau đây gọi là quỹ từ thiện) vận động, 
tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện 
khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự 
cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; các 

doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có tư 
cách pháp nhân tham gia vận động, tiếp nhận, 
phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục 
khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ 
bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; cá nhân có 
đủ năng lực hành vi dân sự tham gia vận động, 
tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện 
khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự 
cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Việc kêu gọi, vận động đóng góp tự nguyện 
khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra gây thiệt 
hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng tới đời 
sống của nhân dân, tùy theo mức độ, phạm vi 
thiệt hại, việc kêu gọi, vận động đóng góp tự 
nguyện của các tổ chức được thực hiện theo các 
phương thức: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận TQVN hoặc Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
TQVN cấp tỉnh kêu gọi, vận động các tổ chức, 
cá nhân đóng góp tự nguyện để hỗ trợ Nhân dân 
và các địa phương bị thiệt hại. Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam kêu gọi, vận động tổ chức Chữ thập 
đỏ trong nước và ngoài nước ủng hộ theo quy 
định của pháp luật hiện hành về hoạt động Chữ 
thập đỏ. Các cơ quan thông tin đại chúng hưởng 
ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận TQVN, Ủy ban Mặt trận TQVN 
cấp tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân đóng 
góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do 
thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo quy định của 
pháp luật. Các quỹ từ thiện kêu gọi, vận động 
các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện khắc 
phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố 
xảy ra trên địa bàn thuộc phạm vi hoạt động. 
Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác 
có tư cách pháp nhân kêu gọi, vận động các tổ 
chức, cá nhân đóng góp tự nguyện khắc phục 
khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Khi thực 
hiện vận động nguồn đóng góp tự nguyện, các 
tổ chức có thông báo trên trang thông tin điện 



28

K
Y
M

C

K
Y
M

C

BAÏN HOÛI BAN BIEÂN TAÄP TRAÛ LÔØI 

tử hoặc các phương tiện thông tin truyền thông 
cam kết về mục đích, phạm vi, phương thức, 
hình thức vận động, đối tượng hỗ trợ, thời gian 
thực hiện hỗ trợ và gửi bằng văn bản đến UBND 
cấp xã nơi đặt trụ sở chính theo mẫu Thông báo 
ban hành kèm theo Nghị định này. UBND cấp 
xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung 
cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá 
nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có 
thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo 
dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. 
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai 
kêu gọi, vận động nguồn đóng góp tự nguyện từ 
quốc tế trong các tình huống khẩn cấp về thiên 
tai. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện 
kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng 
góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, 
dịch bệnh, sự cố.

Các tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối 
và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện có trách 
nhiệm công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các 
hoạt động có liên quan đến việc vận động, tiếp 
nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp 
tự nguyện.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định về cá 
nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối 
và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc 
phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong 
nước; các tổ chức tham gia vận động, tiếp nhận 
nguồn đóng góp tự nguyện giúp đỡ các quốc 
gia khác bị thiên tai; các tổ chức, cá nhân tham 
gia vận động, tiếp nhận, sử dụng nguồn đóng 
góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm 
nghèo. Nghị định số 93/2021/NĐ-CP có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 11/12/2021 và thay thế Nghị 
định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của 
Chính phủ.

BẠN HỎI BAN BIÊN TẬP TRẢ LỜI

Câu hỏi 1: Cá nhân sẽ bị xử phạt như thế 
nào nếu có hành vi từ chối hoặc trốn tránh 
việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng 
chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A?

Trả lời: Điểm b khoản 2 Điều 11 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 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với hành vi: “Từ chối hoặc trốn tránh 
việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng 
chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y 
tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền yêu cầu”.

Câu hỏi 2: Nếu không thực hiện quyết 
định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt 
động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng 
có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng 
có dịch thì sẽ bị áp dụng mức phạt tiền là 
bao nhiêu?

Trả lời: Điểm a khoản 3 Điều 12 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: “Không thực hiện quyết định áp 
dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ 
sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm 
lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch”.

Câu hỏi 3: Mức xử phạt đối với người không 
thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm 
đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi 
công cộng?

Trả lời: Điểm c khoản 3 Điều 12 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: “Không thực hiện quyết định áp dụng 
biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc 
tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại 
nơi công cộng”.

Câu hỏi 4: Cá nhân sẽ bị xử phạt như thế 
nào nếu không thực hiện yêu cầu kiểm tra và 
xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi 
ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp 
về dịch?

Trả lời: Điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định 
số 117/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 
30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với 
hành vi: “Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và 
xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi 
ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp 
về dịch”.

Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả đối 
với hành vi trên là buộc xử lý y tế phương tiện 
vận tải vi phạm.


