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

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TOÀN DÂN TỘC VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất nhiều lần nói về 
đoàn kết. Trong bài nói 

chuyện tại Đại hội đại biểu 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 
thứ II, năm 1961. Người gửi 
đến quốc dân đồng bào thông 
điệp về sức mạnh của tinh 
thần đoàn kết, đoàn kết rộng 
rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn 
kết thực sự. Người nói: “Đoàn 
kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại 
thành công”. Theo Người, để 
giải phóng một dân tộc cũng 
như để xây dựng một chế độ 
mới thì phải huy động sức 
mạnh toàn dân mới thắng lợi, 
hoàn thành được. Đoàn kết 
toàn dân vì độc lập dân tộc, 
dân chủ, hòa bình và tiến bộ 
xã hội là kim chỉ nam cho mọi 
hành động cách mạng và là 
mục tiêu đấu tranh trong cuộc 
đời hoạt động cách mạng của 
Người. Việt Nam là quốc gia 
có 54 dân tộc anh em, mỗi 
dân tộc mang bản sắc riêng 
nhưng đều nằm trong cộng 
đồng dân tộc Việt Nam. Vì vậy 
Người kêu gọi đồng bào các 
dân tộc không phân biệt Kinh 
hay Thổ, Mường hay Mán,… 
phải thương yêu giúp đỡ lẫn 
nhau, phải đoàn kết chặt chẽ 
như anh em một nhà để cùng 
xây dựng Tổ quốc chung, xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, 
làm cho tất cả các dân tộc 
được hạnh phúc. Với các tôn 
giáo, Người nhắc nhở phải 

luôn gắn liền lợi ích tôn giáo 
với lợi ích chung của dân tộc. 
Phải đoàn kết giữa đời và đạo, 
giữa yêu nước và phụng đạo. 
Dù là lương hay giáo, đồng 
bào cũng phải yêu thương 
đùm bọc nhau, cùng nhau xây 
dựng đời sống hòa thuận, ấm 
no, xây dựng Tổ quốc. Người 
nhắn nhủ: “Đoàn kết thì thành 
công và đại đoàn kết thì sẽ đại 
thành công”.

Trong bản Di chúc của 
Người trước lúc rời xa chúng 
ta, có đoạn Người viết: “Trước 
hết nói về Đảng - Nhờ đoàn 
kết chặt chẽ, một lòng một 
dạ phục vụ giai cấp, phục vụ 
nhân dân, phục vụ Tổ quốc 
cho nên từ ngày thành lập 
đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, 
tổ chức và lãnh đạo nhân dân 
ta hăng hái đấu tranh tiến từ 
thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. Đoàn kết là một truyền 
thống cực kỳ quý báu của 
Đảng và của nhân dân ta. Các 
đồng chí từ Trung ương đến 
các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ 
gìn con ngươi của mắt mình”. 
Từ “đoàn kết” được Người 
nhắc lại 3 lần trong đoạn văn 
trên. Qua đó, Người khẳng 
định vai trò to lớn của khối 
đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng. Theo Người, đây là 
một trong những yếu tố quan 
trọng tạo nên sức mạnh của 
Đảng để lãnh đạo nhân dân ta 
vượt qua muôn vàn thử thách, 

khó khăn, hoàn thành thắng 
lợi các mục tiêu cách mạng. 
Điều này đã được chứng minh 
qua thực tiễn đấu tranh và trở 
thành một truyền thống, một 
tài sản quý báu của Đảng ta. 
Đoàn kết trong Đảng được 
hình thành từ chính truyền 
thống đoàn kết của dân tộc 
Việt Nam qua hàng nghìn năm 
lịch sử trong công cuộc dựng 
nước và giữ nước, được phát 
triển ngày càng phong phú, 
khắc họa ngày càng đậm nét 
trong văn hóa, bản sắc dân 
tộc và là bộ phận hợp thành 
sức mạnh dân tộc.

Là Người sáng lập, rèn 
luyện Đảng ta, là lãnh tụ thiên 
tài của cách mạng Việt Nam, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt 
quan tâm đến công tác xây 
dựng Đảng. Trong công tác 
xây dựng Đảng, vấn đề đoàn 
kết thống nhất trong Đảng là 
một trong những nguyên tắc 
cơ bản nhất, là sự vận động và 
phát triển theo đúng quy luật 
của Đảng. Đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng là cơ sở để 
xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân. Xây dựng và giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng luôn được Chủ tịch  
Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu, là nền 
tảng cho mọi thành công.

Để tiếp tục thực hiện tốt 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị 
về “Đẩy mạnh học tập và 

 Trần Minh Hồng
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 M.C

NHÌN LẠI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 
VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Cuộc thi Tìm hiểu pháp 
luật về nghĩa vụ quân 
sự (NVQS) trên địa 

bàn tỉnh diễn ra trong quý 
IV/2019. Cuộc thi có sự tham 
gia của 71 thí sinh đến từ 11 
huyện, thị xã, thành phố và 
thu hút hơn 1.500 cán bộ, 
chiến sĩ, dân quân trong lực 
lượng vũ trang, đoàn viên 
thanh niên và nhân dân trên 
địa bàn tỉnh tham gia cổ vũ. 
Dưới hình thức sân khấu 
hóa, các quy định khô khan 

của pháp luật NVQS được 
mềm hóa một cách khéo 
léo, giúp mọi người dễ tiếp 
cận, hiểu và nhớ lâu hơn.

Được tổ chức theo 02 
vòng. Vòng sơ khảo Cuộc 
thi Tìm hiểu pháp luật về 
NVQS diễn ra tại 03 cụm 
(TP. Quy Nhơn, huyện Hoài 
Nhơn, huyện Tây Sơn). Ban 
Tổ chức đã chọn ra 05 đội 
thi có điểm số cao để tham 
gia vào Vòng chung khảo, 
gồm các huyện: Hoài Nhơn, 

Phù Mỹ, Tây Sơn, thị xã An 
Nhơn và TP. Quy Nhơn.

Tại Vòng chung khảo, 
với 03 phần thi: Giới thiệu, 
Kiến thức và Tiểu phẩm, 
các thành viên của 05 đội 
thi đã thể hiện là những 
tuyên truyền viên vừa nắm 
vững kiến thức vừa có tài 
diễn xuất để chuyển tải các 
quy định của pháp luật về 
NVQS đến với người xem 
một cách gần gũi và dễ  
hiểu nhất. 

Ngay ở phần Giới thiệu, 
mỗi đội thi đều gây ấn 
tượng riêng bằng cách dùng 
những câu ca, hò, vè, kịch 
để giới thiệu về đội thi của 
mình. Trong phần thi Kiến 
thức, Ban tổ chức Cuộc thi 
đã đưa ra các câu hỏi liên 
quan đến Luật NVQS và 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành; Hiến pháp năm 2013; 
quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân có liên quan 
trong tổ chức thực hiện công 
tác NVQS. Với sự chuẩn bị 

Phần thi kiến thức của các đội tại cụm thi số 3

làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, 
trong năm 2020,  Đảng bộ 
Sở Tư pháp xây dựng kế 
hoạch và triển khai học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh với 
chủ đề: “Tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, 

xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững 
mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đáp 
ứng yêu cầu giai đoạn cách 
mạng mới”. Toàn thể đảng 
viên, quần chúng trong Đảng 
bộ Sở Tư pháp Bình Định 
quyết ra sức học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh với chủ đề 
nêu trên, không ngừng vận 
dụng sáng tạo làm theo vào 
thực tiễn cơ quan, đơn vị phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ chính trị, chuyên 
môn mà Đảng và Nhà nước 
giao phó.
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khá kỹ lưỡng nên các đội thi 
đều đạt điểm tối đa ở phần 
thi này. 

Gay cấn nhất đó là phần 
thi Tiểu phẩm. Các đội thi 
đã đem đến cho người xem 
những tiết mục đặc sắc kể 
về những câu chuyện rất 
đời thường tại địa phương. 
Từ thực tế, các đội thi huyện 
Hoài Nhơn (tiểu phẩm Trước 
ngày nhập ngũ), huyện Tây 
Sơn (tiểu phẩm Tiếng gọi 
non sông), huyện Phù Mỹ 
(tiểu phẩm Tiếp bước lên 
đường), TP. Quy Nhơn (tiểu 
phẩm Gác lại tình riêng) đã 
xây dựng tình huống là ông 
bố/bà mẹ không muốn cho 
con mình đi NVQS và xem 
đây là “chuyện của thiên 
hạ” chứ không phải việc 
của mình. Ở góc nhìn khác, 
đội thi thị xã An Nhơn (tiểu 
phẩm Hát mãi khúc quân 
hành) xây dựng tình huống 
người lính đào ngũ vì thương 
cha mẹ già yếu, không ai 
chăm sóc. Thông qua các 
tình huống tiểu phẩm, các 
“diễn viên” đã xử lý rất gọn, 
thấu đáo, chuyển tải nhiều 
thông điệp, giúp người xem 
hiểu rõ hơn về công tác vận 
động, tuân thủ, chấp hành, 
xử lý vi phạm liên quan đến 
pháp luật về NVQS, công 
tác tuyển quân trên địa 
bàn tỉnh. Chị Đỗ Thị Hồng 
Thuận - Đoàn viên thanh 
niên huyện Tây Sơn chia sẻ: 
“Trước đây, mình biết pháp 
luật về NVQS rất mập mờ, 
nhờ có cuộc thi này, mình 
được hiểu biết nhiều hơn, cụ 
thể hơn các quy định pháp 

Cảnh trong một tiểu phẩm tại cụm thi số 2

luật về NVQS. Thông điệp 
của cuộc thi là rất rõ ràng, 
mình nghĩ, mọi người nên 
thay đổi nhận thức về việc 
tham gia NVQS. Các bạn 
thanh niên hãy xác định rõ 
nghĩa vụ và trách nhiệm của 
mình mà tiếp bước truyền 
thống cha anh; còn với bậc 
ông bà, cha mẹ thì nên động 
viên con cháu mình hoàn 
thành tốt NVQS…”.

Vòng chung kết Cuộc thi 
kết thúc với giải Nhất thuộc 
về đội thi thị xã An Nhơn; 
giải Nhì thuộc về đội thi TP. 
Quy Nhơn; đội thi huyện 
Hoài Nhơn đạt giải Ba; đội 
thi huyện Tây Sơn và huyện 
Phù Mỹ đạt giải Khuyến 
khích. Ngoài ra, Ban tổ chức 
Cuộc thi còn trao giải Giới 
thiệu ấn tượng nhất cho đội 
thi thị xã An Nhơn và Tiểu 
phẩm xuất sắc nhất cho đội 
thi TP. Quy Nhơn. Anh Trần 
Minh Vương, Trợ lý Quân lực 
Ban Chỉ huy Quân sự thị xã 

An Nhơn, thành viên đội thi 
thị xã An Nhơn phấn khởi 
cho biết: “Cuộc thi là “điểm 
hẹn” giúp chúng tôi nâng cao 
kiến thức, hiểu biết pháp luật 
và cùng học hỏi kinh nghiệm 
trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến các quy định của 
pháp luật về NVQS cho cán 
bộ, nhân dân. Từ đó, góp 
phần nâng cao chất lượng 
công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ; hoàn 
thành tốt nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng của địa phương, 
đơn vị”.

Cuộc thi đã qua, nhưng 
dấu ấn cuộc thi vẫn còn 
mãi trong mỗi người dự thi 
và tham gia cổ vũ. Hy vọng, 
cách làm này sẽ được nhân 
rộng và trở thành kênh 
thông tin hữu hiệu để tuyên 
truyền, phổ biến những quy 
định pháp luật về NVQS 
cho thanh niên nói riêng 
và các tầng lớp nhân dân  
nói chung.
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Anh Dương Thanh Hạnh, Chủ nhiệm CLB thực hiện tuyên truyền 
pháp luật cho học sinh Trường THCS Tây Thuận

Cäng an huyãûn Táy Sån:

DUY TRÌ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH 
SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ  

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT 
 Văn Phong

Những năm qua, công tác 
tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBG-

DPL) luôn được Đảng ủy, lãnh 
đạo Công an huyện Tây Sơn 
quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, 
nổi bật là hoạt động của Câu 
lạc bộ (CLB) tuyên truyền pháp 
luật trực thuộc Đoàn Thanh niên 
Công an huyện với nhiều cách 
làm hay, sáng tạo đã góp phần 
đưa pháp luật vào cuộc sống, 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

CLB tuyên truyền pháp luật 
chính thức ra mắt và đi vào hoạt 
động từ tháng 9/2018 với Ban 
Chủ nhiệm CLB gồm 11 đồng 
chí, 70 hội viên. CLB hoạt động 
theo nguyên tắc tự nguyện, tự 
quản, tập trung dân chủ, dưới sự 
quản lý, chỉ đạo của Ban Thường 
vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an 
huyện và sự hướng dẫn của Ban 

chỉ huy các Đội nghiệp vụ Công 
an huyện.

Qua hơn một năm hoạt động, 
CLB đã tổ chức hơn 100 buổi 
sinh hoạt (02 buổi tối/tuần) cho 
trên 1.500 lượt Đoàn viên, hội 
viên và quần chúng nhân dân 
tại các địa bàn trọng điểm, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, học 
sinh và nhân dân tại các địa 
bàn đơn vị được giao phụ trách, 
quản lý, kết nghĩa; các địa bàn 
phức tạp về an ninh trật tự cần 
phải chuyển hóa, các địa bàn 
chưa đảm bảo tiêu chí số 19 về 
an ninh trật tự trong xây dựng 
nông thôn mới. Trong các buổi 
sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB 
tập trung tuyên truyền các lĩnh 
vực pháp luật phù hợp như: Luật 
An ninh mạng, Luật Khiếu nại, 
Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Bộ 
luật Hình sự, Luật Giao thông 
đường bộ, Luật Phòng cháy và 

chữa cháy, các chính sách của 
Nhà nước và địa phương về xây 
dựng nông thôn mới….

Nhờ duy trì tổ chức sinh hoạt 
định kỳ, thường xuyên nên trong 
mỗi đợt sinh hoạt, đoàn viên 
thanh niên đã phát huy tinh thần 
xung kích, tích cực phát biểu 
đóng góp ý kiến xây dựng CLB 
cũng như hiến kế để tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, PB-
GDPL, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật cho đoàn viên 
thanh niên và nhân dân trên địa 
bàn. Từ đó, giảm bớt hiện tượng 
khiếu kiện vượt cấp cũng như 
giảm tình trạng mâu thuẫn nội 
bộ, xây dựng tình đoàn kết ở khu 
dân cư, góp phần ổn định trật tự 
trên địa bàn huyện. 

Anh Dương Thanh Hạnh, 
Chủ nhiệm CLB cho biết: 
“Thời gian tới, CLB tiếp tục đổi 
mới hình thức tuyên truyền,  
PBGDPL, trong đó chú trọng áp 
dụng các hình thức tuyên truyền 
sinh động, dễ hiểu như tổ chức 
hội nghị trao đổi đa chiều và các 
hội thi, cuộc thi tìm hiểu các văn 
bản luật có ảnh hưởng trực tiếp 
đến đời sống xã hội; quan tâm 
tuyên truyền, PBGDPL cho các 
đối tượng nhạy cảm, đặc thù, có 
nguy cơ vi phạm cao. Đặc biệt, 
CLB tập trung hướng về cơ sở, 
nhất là các địa bàn trọng điểm, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
để vừa tuyên truyền, PBGDPL 
vừa giáo dục văn hóa, đạo đức, 
lối sống... nhằm nâng cao nhận 
thức, hiểu biết pháp luật trong 
cộng đồng dân cư; góp phần xây 
dựng nông thôn mới, giữ vững 
an ninh chính trị, đảm bảo trật 
tự, an toàn xã hội trên địa bàn 
toàn huyện”. 
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Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia huyện  
Hoài Nhơn thực hiện tư vấn pháp luật cho người dân

 Ánh Nguyệt

Häüi Luáût gia huyãûn Hoaìi Nhån
VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò 
quan trọng góp phần đưa chính sách pháp 

luật đi vào cuộc sống, thời gian qua, Hội Luật 
gia huyện Hoài Nhơn đã có nhiều nỗ lực đa 
dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL 
trong nhân dân.

Hiện nay, toàn huyện Hoài Nhơn có 25 Chi 
hội Luật gia ở cơ sở, Chi hội Luật gia trực thuộc 
với tổng số 390 hội viên. Cùng với công tác xây 
dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội Luật 
gia trong huyện đã có nhiều hoạt động thiết 
thực, đóng góp tích cực trong công tác thông 
tin, tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân. 

Đáng chú ý, trong năm 2019 Hội Luật gia 
huyện Hoài Nhơn đã tổ chức 06 cuộc PBGDPL 
trực tiếp tại 6 điểm trên địa bàn huyện với 360 
người tham dự. Ngoài ra, Hội Luật gia huyện 
còn chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội Luật gia 
cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, 
địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các 
văn bản pháp luật sâu rộng trong nhân dân như: 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thủy 
sản, Hiến pháp năm 2013, Luật Hòa giải ở cơ 
sở, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Biển 
Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội… tại 35 điểm với 
gần 1.570 người tham dự.

Ông Thái Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia 
huyện Hoài Nhơn cho biết: “Ngoài tuyên truyền 
tập trung trong các buổi sinh hoạt, hội họp khu 
dân cư, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các 
cơ sở Hội đã linh động, đa dạng các hình thức 
tuyên truyền phù hợp theo từng nhóm đối tượng 
như học sinh, nông dân, ngư dân, người lao 
động, cán bộ quân dân chính,… giúp họ dễ dàng 
nắm bắt các chính sách pháp luật liên quan đến 
mình. Riêng trong năm 2019, các cơ sở Hội Luật 
gia trong huyện đã phối hợp với các ngành có 
liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về an toàn giao thông, biển đảo, vệ sinh an 
toàn thực phẩm, nghĩa vụ quân sự và thực hiện 
đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế tại 9 điểm với trên 4.700 lượt 
người tham dự”.

Song song với công tác tuyên truyền,  
PBGDPL, Hội Luật gia huyện Hoài Nhơn còn 
chỉ đạo Trung tâm tư vấn pháp luật tổ chức 
tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý kịp thời cho 

nhân dân. Trong năm 2019, đã thực hiện tư vấn 
cho 125 trường hợp trên các lĩnh vực đất đai,  
tranh chấp dân sự, vay vốn, hôn nhân và gia 
đình, thừa kế,… giúp cho nhân dân nắm bắt kịp 
thời các chính sách pháp luật liên quan đến 
mình. Đặc biệt, Trung tâm còn thực hiện trợ 
giúp pháp lý miễn phí cho 9 trường hợp thuộc 
diện gia đình chính sách. Ông Lê Đức Bàng, 
Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật huyện 
Hoài Nhơn cho biết: “Nhiều trường hợp do chưa 
nắm bắt các chính sách pháp luật dẫn đến 
khiếu kiện, khiếu nại, qua việc tư vấn đã giúp 
họ hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, 
từ đó giúp họ thay đổi hành vi, giải quyết sự 
việc một cách êm thấm thay vì đưa nhau ra tòa  
kiện tụng”.

Trong năm qua, Hội Luật gia của huyện cũng 
đã tích cực phối hợp cùng các ngành, đoàn thể 
dự tiếp công dân định kỳ do Chủ tịch UBND 
huyện Hoài Nhơn tổ chức. Trên cơ sở quy định 
của pháp luật, Hội đã tham gia giải thích và 
hướng dẫn giải đáp 139 vụ việc liên quan đến 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh 
chấp đất đai, cho vay mượn, thừa kế,… để Nhân 
dân nắm vững, thực hiện đúng quyền và nghĩa 
vụ của mình. 

Trong thời gian đến, Hội Luật gia huyện Hoài 
Nhơn tiếp tục nỗ lực đổi mới phương thức hoạt 
động, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ 
chức hội ngày càng vững mạnh, nắm chắc kiến 
thức pháp luật để hoàn thành tốt công tác tuyên 
truyền, PBGDPL cũng như tư vấn pháp luật, trợ 
giúp pháp lý đáp ứng ngày càng thiết thực hơn 
nhu cầu của xã hội và người dân về các lĩnh 
vực pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của người dân.
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Khi Cöïu chieán binh 
TRỞ THÀNH TUYÊN TRUYỀN 
VIÊN PHÁP LUẬT

 Văn Thý

Hội CCB phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Khánh tổ chức cho ngư dân
ký cam kết không vi phạm lãnh hải nước ngoài khi khai thác hải sản

Thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh (CCB) xã Cát 
Khánh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Khánh  
và các cơ quan, ban, ngành của địa phương tổ 
chức hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân trên 
địa bàn. Trong đó, đã phối hợp, vận động hội viên 
CCB tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn.

Xã Cát Khánh là địa 
phương có đội tàu cá 
nhiều nhất so với các xã 

của huyện Phù Cát với trên 
358 chiếc, trong đó, có 166 
tàu cá đánh bắt xa bờ. Điều đó 
cho thấy, ngành thủy sản góp 
phần quan trọng vào quá trình 
phát triển kinh tế, xã hội của 
địa phương và ngư dân chính 
là lực lượng giữ vai trò quan 
trọng trong việc bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc. 
Tuy nhiên, gần đây, tình trạng 
ngư dân vi phạm vùng biển 
nước ngoài để khai thác thủy, 

hải sản có những diễn biến 
phức tạp (năm 2017 có 2 tàu 
với 8 ngư dân địa phương vi 
phạm lãnh hải Malaysia). Điều 
đó gây ra những tổn thất lớn 
cho ngư dân khi bị lực lượng 
chức năng nước láng giềng 
bắt giữ. Không chỉ vậy còn tác 
động xấu đến uy tín quốc gia 
và ngành xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam ra nước ngoài.

Trước thực trạng đó, căn 
cứ vào tình hình thực tế ở địa 
phương, Hội CCB xã đã phối 
hợp với Đồn Biên phòng Cát 
Khánh và các cơ quan, ban, 

ngành của địa phương xây 
dựng kế hoạch, tổ chức tuyên 
truyền sâu rộng trong cán bộ, 
hội viên và nhân dân, nhất là 
đối với ngư dân về chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài 
phán trên biển của Việt Nam 
theo luật pháp và thông lệ 
quốc tế. Đồng thời, giáo dục 
hội viên Hội CCB và người dân 
luôn nêu cao ý thức bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới biển, 
đảo. Khi đi làm ăn trên biển, 
ngư dân phải tuân thủ nghiêm 
luật pháp, không vi phạm vùng 
biển nước ngoài để đánh bắt 
thủy sản. Trong quá trình đánh 
bắt trên biển, nếu ngư dân 
phát hiện những vấn đề liên 
quan đến tình hình vi phạm chủ 
quyền biển, đảo, cần nhanh 
chóng cung cấp thông tin cho 
Bộ đội biên phòng và các cơ 
quan chức năng để nắm bắt và 
xử lý kịp thời. 

Cùng với đó, Hội CCB xã đã 
phối hợp với Đồn Biên phòng 
Cát Khánh vận động, tổ chức 
cho 3.614 hộ dân, 39 tổ tàu 
thuyền đoàn kết và 100% các 
hội đoàn thể, cơ quan, trường 
học trên địa bàn xã ký các cam 
kết không vi phạm pháp luật. 
Nhờ làm tốt công tác phối hợp 
trong tuyên truyền, PBGDPL 
nên hiện nay, tình trạng tàu cá 
của địa phương vi phạm lãnh 
hải nước ngoài không còn nữa.

Ông Nguyễn Xuân Dương, 
Chủ tịch Hội CCB xã Cát 
Khánh cho biết: “Phát huy 
phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, 
hội viên Hội CCB chúng tôi 
luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong các mặt công tác 
tại địa phương. Trong đó, công 
tác tuyên truyền, PBGDPL 
cho ngư dân luôn được đặt lên 
hàng đầu nhằm giúp bà con 
trong xã thấy rõ quyền lợi và 
trách nhiệm của mình trong 
việc bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
trong quá trình hành nghề”.
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Xaî Phæåïc An

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  C.T

Nằm ở phía Tây của huyện 
Tuy Phước, xã Phước An 
có trên 5.500 hộ với hơn 

22.000 nhân khẩu phân bố ở 
10 đơn vị thôn. Thời gian qua, 
nhờ đổi mới nội dung và áp 
dụng các hình thức phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
phù hợp, hiệu quả nên Phước 
An được đánh giá là một trong 
những địa phương thực hiện tốt 
công tác PBGDPL. Năm 2019, 
UBND xã Phước An được Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
về thành tích xuất sắc, tiêu biểu 
trong công tác PBGDPL từ năm  
2018 - 2019.

Theo UBND xã Phước An, 
từ trước đến nay, hình thức  
PBGDPL chủ yếu được xã áp 
dụng nhiều nhất vẫn là phổ biến 
trực tiếp. Hàng năm, UBND xã 
bố trí kinh phí và có văn bản chỉ 
đạo các hội, đoàn thể phối hợp 
trong công tác tuyên truyền, 
PBGDPL, nhất là việc vận động 
hội viên tham gia đầy đủ các 
cuộc họp và lấy đó làm tiêu chí 
để cuối năm đánh giá, xếp loại 
đảng viên đối với Trưởng các 
hội, đoàn thể. Nhờ đó, mỗi đợt 
tập trung để tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật luôn có ít nhất 
100 người dự nghe. 

Trong 02 năm (2018 - 2019), 
công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 
đã phối hợp với các hội, đoàn 
thể trên địa bàn tổ chức gần 40 
cuộc tuyên truyền, PBGDPL cho 
hơn 4.000 lượt cán bộ, công 
chức, viên chức và Nhân dân 
trên địa bàn xã. Đối với các 
đối tượng là tăng ni, phật tử tại 
các chùa đóng trên địa bàn, 
ngoài việc tổ chức tuyên truyền,  
PBGDPL trong các dịp cúng trai 
tăng, UBND xã còn tổ chức in 
gần 1.000 tờ gấp pháp luật để 
cấp phát. Cùng với đó, hệ thống 
truyền thanh cơ sở luôn được xã 

chọn làm kênh quan trọng để 
nhân dân trên địa bàn xã tiếp 
cận thông tin, nhất là các chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. 
Vì vậy, UBND xã đã chỉ đạo Đài 
truyền thanh xã phối hợp với 
các ngành, đoàn thể xây dựng 
chuyên mục “Pháp luật và đời 
sống” phát định kỳ hàng tuần. 
Nội dung pháp luật được tuyên 
truyền, phổ biến rất đa dạng và 
sát với nhu cầu của người dân 
như: Dân sự; hình sự; bảo vệ 
môi trường; đất đai; hôn nhân và 
gia đình; phòng, chống bạo lực 
gia đình; an toàn thực phẩm; hộ 
tịch; giao thông đường bộ; nghĩa 
vụ quân sự… Đặc biệt, Hội thi 
tìm hiểu pháp luật được duy trì 
tổ chức định kỳ 02 năm một lần 
mang lại hiệu quả tích cực, thu 
hút đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham gia hưởng ứng.

Theo anh Nguyễn Trung 
Phương, công chức Tư pháp - 
Hộ tịch xã Phước An: Hàng quý, 
tháng hoặc khi có văn bản chỉ 
đạo của tỉnh, huyện mà nhất là 
khi có vướng mắc của người dân 
về lĩnh vực pháp luật nào đó thì 

công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 
sẽ phối hợp với các hội, đoàn 
thể ở địa phương tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến ngay. Hoặc khi 
ở địa bàn dân cư có xảy ra mâu 
thuẫn, xích mích thì Tổ hòa giải 
ở địa bàn đó có mặt kịp thời để 
nắm bắt tìm hiểu và tổ chức vận 
động, giải thích. Nhờ đó, những 
vướng mắc pháp luật trong 
nhân dân thường được giải đáp 
kịp thời; những xích mích trong 
cộng đồng dân cư cũng được 
giải quyết dứt điểm ngay khi mới 
phát sinh. 

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp 
tục tham mưu UBND xã cải tiến 
nội dung và phương thức tuyên 
truyền, PBGDPL để mọi người 
dân trên địa bàn được tiếp cận 
thông tin một cách kịp thời. Qua 
đó, những chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước sớm đi vào đời sống, góp 
phần nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho nhân dân, ổn 
định tình hình an ninh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội ở địa 
phương” - Anh Nguyễn Trung 
Phương chia sẻ.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” được xã Phước An tổ chức dưới hình thức 
sân khấu hóa thu hút đông đảo người dân tham gia theo dõi
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Khäúi thi âua Näüi chênh tènh:

Đồng thuận cao, thi đua giỏi
  Công Luận

Đại diện các cơ quan trong Khối thi đua Nội chính tỉnh
ký giao ước thi đua năm 2020

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP

Năm 2019, các cơ quan 
trong Khối thi đua Nội 
chính tỉnh (Sở Tư pháp, 

Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 
dân tỉnh, Cục Thi hành án dân 
sự, Công an tỉnh, Trại giam 
Kim Sơn, Bộ Chỉ huy Quân 
sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng) đã chủ động bám sát 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 
đề ra các chỉ tiêu, nội dung thi 
đua cụ thể, phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của từng đơn 
vị. Qua đó, tạo động lực, khí 
thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy 
hoàn thành tốt các mục tiêu, 
chỉ tiêu đã đề ra; thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của từng cơ quan, đơn vị.

Với chủ đề thi đua “Đồng 
thuận cao, thi đua giỏi, về 
đích sớm”, năm 2019, các 
cơ quan trong Khối thi đua 
Nội chính tỉnh tích cực hưởng 
ứng, chủ động bám sát những 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm; 
đề ra các chỉ tiêu, nội dung thi 
đua cụ thể, phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của từng đơn 
vị. Phong trào thi đua được tổ 
chức thường xuyên, liên tục, 
tạo bước đột phá trong thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của từng cơ quan, đơn vị. 
Hầu hết các cơ quan trong 
Khối đều hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu, kế 
hoạch công tác đề ra. 

Các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao; xung 
kích, tình nguyện, lao động 
giúp dân; chính sách đền ơn 
đáp nghĩa; các hoạt động xã 
hội, từ thiện... được triển khai 
thường xuyên, có ý nghĩa thiết 
thực. Các cơ quan trong Khối 
đóng góp kinh phí, hỗ trợ xây 

dựng 2 nhà đại đoàn kết cho 
hộ bà Đặng Thị Hoa Phượng 
(ở xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) 
và hộ ông Đặng Siêng (ở xã 
Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân). 

Ngoài ra, BCH Quân sự tỉnh 
thăm, tặng quà các đối tượng 
chính sách, hộ nghèo, gia đình 
gặp khó khăn trên địa bàn 
tỉnh với tổng số tiền trên 1,8 tỷ 
đồng. BCH Bộ đội Biên phòng 
tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ 
đóng góp trên 123 triệu đồng 
mua cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ 
tặng ngư dân ra khơi bám biển; 
hơn 47 triệu đồng hỗ trợ xây 
dựng nhà theo Chương trình 
“Đồng hành cùng phụ nữ biên 
cương, biển đảo”...

Các cơ quan trong Khối 
chú trọng thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền; vận động 
nhân dân tham gia xây dựng 
phong trào “Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”, phong trào 
“Toàn dân tham gia bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh 
biên giới quốc gia trong tình 

hình mới”. Qua đó, góp phần 
củng cố hệ thống chính trị, 
xây dựng xã, phường vững 
mạnh toàn diện.

Cùng với đó, các cơ quan 
trong Khối thi đua Nội chính 
tỉnh phát huy tinh thần chủ 
động, sáng tạo, linh hoạt trong 
triển khai thực hiện; đề cao ý 
thức, trách nhiệm nêu gương, 
tự giác của cán bộ, đảng viên. 
Xây dựng chương trình, kế 
hoạch và đề ra giải pháp cụ 
thể, tập trung thực hiện tốt các 
chỉ tiêu trên lĩnh vực công tác 
chuyên môn. 

Điển hình, năm 2019, Công 
an tỉnh tập trung lực lượng, 
phương tiện đấu tranh với các 
đối tượng lợi dụng chính sách 
hỗ trợ nhiên liệu tàu cá đánh 
bắt xa bờ theo Quyết định 
số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ nhằm chiếm 
đoạt tiền của Nhà nước. Đã 
phát hiện hơn 350 chủ tàu, đối 
tượng môi giới làm giả 2.159 
hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên 
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 liệu, với tổng số tiền hơn 118 
tỷ đồng.

Điều tra, khám phá 436/471 
vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ 
lệ 92,6%; trong đó, án đặc biệt 
nghiêm trọng 16/16 vụ (đạt 
100%), án rất nghiêm trọng 
18/18 vụ (đạt 100%). Tiếp nhận 
1.075 tin báo tố giác tội phạm, 
100% tin đều được tổ chức xác 
minh; kết quả đã giải quyết, xử 
lý 978 tin (đạt tỷ lệ 91%).

Thanh tra tỉnh tiến hành 68 
cuộc thanh tra hành chính tại 
142 đơn vị; kết thúc 62 cuộc, 
ban hành Kết luận thanh tra 
55 cuộc, phát hiện 79 đơn vị 
có khuyết điểm, sai phạm. 
Tổ chức tiếp 4.617 lượt/6.015 
người; tiếp nhận, xử lý 3.188 vụ 
việc; các cơ quan hành chính 
nhà nước giải quyết 575/627 
vụ việc thuộc thẩm quyền (đạt 
tỷ lệ trên 91,7%).

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 
duy trì có hiệu quả hoạt động 
520 tổ tự quản an ninh trật 
tự với gần 8.760 thành viên; 
625 tổ tàu thuyền an toàn với 
2.638 tàu/17.270 thuyền viên. 
Tăng cường vận động ngư 
dân ký cam kết khai thác thủy 
sản không vi phạm vùng biển  
nước khác...

“Lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị trong Khối thường xuyên 
quán triệt, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, chiến sĩ, công 
chức, viên chức về ý nghĩa, tầm 
quan trọng của phong trào thi 
đua yêu nước. Nhờ đó, phong 
trào thi đua của các cơ quan, 
đơn vị có nhiều chuyển biến 
tích cực; tạo động lực, khích lệ 
tinh thần phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh 
vực công tác. Qua đó, giữ vững 
và ổn định an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, 
ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở 
Tư pháp - Khối trưởng Khối thi 
đua Nội chính tỉnh năm 2019, 
nhận xét.

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TƯ 
PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

  Trần Minh Hồng

Ngày 26/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 4881/QĐ-UBND ban hành Chương 
trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 

2020. Theo đó, một số nội dung trọng tâm cần tập trung 
thực hiện trong Chương trình công tác tư pháp năm 2020 
đó là:

Một là, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công 
tác pháp chế; công tác quản lý xử lý vi phạm hành 
chính và theo dõi thi hành pháp luật: Thẩm định dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND, 
UBND tỉnh do các sở, ban, ngành đề nghị. Tổ chức kiểm 
tra VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện ban hành trong 
giai đoạn 2016 - 2019 tại một số huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh. Thực hiện rà soát thường xuyên kịp thời, đầy 
đủ các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh. 

Ban hành kế hoạch quản lý công tác theo dõi thi hành 
pháp luật (viết tắt là THPL) về xử lý vi phạm hành chính 
(XLVPHC) và kế hoạch theo dõi tình hình THPL năm 2020 
trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm tra công tác quản lý 
XLVPHC, theo dõi THPL theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, 
UBND tỉnh. Tổ chức phổ biến pháp luật, tập huấn, hướng 
dẫn nghiệp vụ XLVPHC và theo dõi tình hình THPL cho 
các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 

Hai là, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật: Tham mưu 
ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo 
dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 
cận pháp luật năm 2020; kế hoạch công tác của Hội đồng 
Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020. Trong đó, tập trung 
vào việc phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội 
thông qua trong năm 2019 và kỳ họp đầu năm 2020. 
Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng 
“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” theo quy định của Luật PBGDPL năm 2012. Triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; biên soạn Bản tin Tư pháp, 
Hỏi  - đáp pháp luật, tài liệu tuyên truyền khác. Thực hiện 
tạp chí truyền hình “Pháp luật và đời sống” trên Đài Phát 
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thanh và Truyền hình Bình 
Định. Tổ chức Hội nghị tập 
huấn pháp luật cho thành 
viên Hội đồng Phối hợp  
PBGDPL, báo cáo viên pháp 
luật tỉnh về các văn bản pháp 
luật mới ban hành.

Ba là, công tác hành 
chính và bổ trợ tư pháp: 
Tăng cường công tác kiểm 
tra, hướng dẫn nghiệp vụ 
công tác hộ tịch, chứng thực, 
công tác bồi thường nhà 
nước tại Phòng Tư pháp và 
UBND cấp xã, nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý nhà 
nước đối với lĩnh vực công 
tác hành chính tư pháp. Phối 
hợp với Bưu điện tỉnh triển 
khai thực hiện việc nhận 
và trả kết quả cấp lý lịch tư 
pháp qua dịch vụ Bưu chính. 
Phối hợp với các cơ quan 
có trách nhiệm liên quan 
thực hiện xác minh, trao đổi 
thông tin xác minh điều kiện 
đương nhiên xoá án tích để 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 
công dân. Tiếp tục phát triển 
tổ chức hành nghề công 
chứng trên địa bàn tỉnh trong 
năm 2020 theo hướng dẫn 
của Bộ Tư pháp. 

Bốn là, công tác trợ giúp 
pháp lý: Ban hành kế hoạch 
phối hợp trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng trên 
địa bàn tỉnh và tổ chức thực 
hiện, tổ chức đoàn đi kiểm tra 
tại các cơ quan tiến hành tố 
tụng trên địa bàn tỉnh. Thực 
hiện tốt nhiệm vụ của cơ 
quan thường trực Hội đồng 
phối hợp liên ngành về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động 
tố tụng cấp tỉnh. Tiếp tục 
thực hiện tốt Quyết định số 
32/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 
của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành chính sách trợ giúp 
pháp lý cho người nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số tại 
các huyện nghèo, xã nghèo, 
thôn, làng đặc biệt khó khăn 
giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ 
trợ vụ việc tham gia tố tụng 
có tính chất phức tạp hoặc 
điển hình. 

Năm là, công tác thanh 
tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, tiếp công 
dân và phòng chống tham 
nhũng: Ban hành kế hoạch 
thanh tra năm 2020 và triển 
khai công tác thanh tra có 
trọng tâm, trọng điểm ở một 
số lĩnh vực ngành quản lý 
và theo quy định của pháp 
luật. Triển khai thực hiện 
thanh tra hành chính; thanh 
tra chuyên ngành tập trung 
thanh tra vào các lĩnh vực 
như: Công chứng, đấu giá, 
luật sư, giao dịch bảo đảm, 
hộ tịch; triển khai thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về 
phòng chống tham nhũng; 
theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra việc thực hiện kết luận  
thanh tra.

Sáu là, công tác cải 
cách hành chính, kiểm 
soát thủ tục hành chính và 
ứng dụng công nghệ thông 
tin: Tăng cường công tác cải 
cách hành chính trọng tâm là 
cải cách thủ tục hành chính 
thuộc Ngành Tư pháp, cải 
tiến lề lối làm việc, đưa các 
hoạt động đi vào nền nếp, 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính trong tổ chức 
và hoạt động của cơ quan, 
đơn vị. Giải quyết các thủ 
tục hành chính đảm bảo thời 
gian, đáp ứng tốt yêu cầu 
của công dân và tổ chức. 
Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản 
lý, điều hành công việc, ứng 
dụng hiệu quả Văn phòng 

điện tử, thư công vụ, phần 
mềm theo dõi chỉ đạo điều 
hành, chữ ký số tại cơ quan, 
đơn vị, duy trì hoạt động hiệu 
quả Trang thông tin điện tử 
của Sở Tư pháp.

Bảy là, công tác xây 
dựng ngành, kiện toàn tổ 
chức, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên 
chức ngành tư pháp trong 
sạch, vững mạnh: Tiếp tục 
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ 
máy các phòng chuyên môn, 
đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp 
theo yêu cầu tăng cường 
chất lượng, nâng cao năng 
suất lao động, tinh giản biên 
chế hành chính, hướng đến 
mục tiêu xây dựng tổ chức 
bộ máy tinh, gọn, hoạt động 
hiệu quả theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XII và 
Nghị quyết của Hội nghị lần 
thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII. Xây dựng kế 
hoạch và tổ chức các đợt học 
tập, quán triệt các văn kiện 
Đại hội Đảng toàn quốc và 
Đại hội Đảng bộ tỉnh cho cán 
bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong ngành 
Tư pháp. 

Tám là, công tác thi đua, 
khen thưởng: Thực hiện tốt 
phong trào thi đua thường 
xuyên, tập trung thúc đẩy 
việc hoàn thành các nhiệm 
vụ trọng tâm công tác tư pháp 
tỉnh Bình Định năm 2020, 
gắn kết với các phong trào 
thi đua do Bộ Tư pháp phát 
động. Phát động phong trào 
thi đua chào mừng kỷ niệm 
75 năm ngày truyền thống 
ngành Tư pháp (28/8/1945 - 
28/8/2020) và các ngày lễ lớn 
của dân tộc. Sơ kết, tổng kết 
phong trào thi đua và xét đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền 
khen thưởng cho tập thể, cá 
nhân trong ngành Tư pháp.
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Một số lưu ý cần quan tâm 

 V.D

KHI THẨM ĐỊNH VĂN BẢN  
QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật (VBQPPL) 
năm 2015 bổ sung một số 

quy định mới về thẩm định văn 
bản (hình thức tổ chức thẩm định, 
nội dung thẩm định, báo cáo 
thẩm định,…), đặc biệt là bổ sung 
thủ tục thẩm định đối với đề nghị 
xây dựng nghị quyết của HĐND 
cấp tỉnh. Với tầm quan trọng của 
hoạt động thẩm định trong quy 
trình xây dựng VBQPPL, đồng 
thời, để nâng cao chất lượng 
thẩm định theo yêu cầu mới của 
Luật Ban hành VBQPPL năm 
2015, người làm công tác thẩm 
định cần hiểu đúng, đầy đủ các 
quy định khi tiến hành thẩm định 
đề nghị xây dựng văn bản hoặc 
dự thảo văn bản. Cụ thể:

Thứ nhất, về thu thập, xử lý 
tài liệu phục vụ thẩm định: Để 
bảo đảm chất lượng của công tác 
thẩm định, người thẩm định cần 
phải thu thập thêm các tài liệu có 
liên quan đến nội dung của đề 
nghị xây dựng văn bản, dự thảo 
văn bản. Việc xác định tài liệu 
cần thu thập phải căn cứ vào nội 
dung của mỗi loại văn bản được 
thẩm định. Một số tài liệu cơ bản 
cần thu thập như: Các văn kiện 
của Đảng có liên quan đến đề 
nghị xây dựng văn bản, dự thảo 
văn bản; Hiến pháp, các VBQP-
PL có hiệu lực pháp lý cao hơn, 
các văn bản điều chỉnh về cùng 
một vấn đề và các văn bản điều 
chỉnh các vấn đề có liên quan 
đến nội dung chính sách trong 
đề nghị hoặc nội dung của dự 
thảo văn bản,….

Sau khi đã thu thập tài liệu, 
người thẩm định phải tiến hành 
nghiên cứu, phân loại tài liệu. 

Đối với tài liệu là VBQPPL, cần 
sàng lọc, loại bỏ những văn bản 
hết hiệu lực thi hành. Bên cạnh 
đó, cần lưu ý nguyên tắc áp 
dụng văn bản trong trường hợp 
có xung đột về nội dung. Đối 
với các thông tin, tài liệu khác, 
cần lưu ý để lựa chọn từ những 
nguồn thông tin chính thức và có 
độ tin cậy cao.

Thứ hai, về xây dựng đề 
cương văn bản thẩm định: 
Người được phân công viết báo 
cáo thẩm định nên xây dựng 
đề cương báo cáo thẩm định 
trước khi bắt đầu xây dựng báo 
cáo thẩm định. Việc xây dựng 
đề cương sẽ giúp bảo đảm tính 
toàn diện, đầy đủ, tránh bỏ sót 
nội dung thẩm định, đồng thời 
làm cho các vấn đề trình bày 
trong báo cáo thẩm định trở nên  
logic, mạch lạc, rõ ràng và có 
sức thuyết phục cao. Đề cương 
thẩm định cần thể hiện cụ thể 
những vấn đề sẽ nêu, những lập 
luận, chứng cứ để chứng minh 
cho vấn đề nêu tại báo cáo 
thẩm định.

Thông thường, một văn bản 
thẩm định phải thể hiện đầy đủ 

các nội dung thuộc phạm vi thẩm 
định theo yêu cầu của Luật. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp 
đặc biệt, văn bản thẩm định chỉ 
chứa đựng một vài nội dung đánh 
giá. Chẳng hạn như khi cơ quan 
thẩm định không tán thành về sự 
cần thiết ban hành văn bản thì 
sẽ không tiến hành đánh giá về 
các nội dung khác của đề nghị, 
dự thảo văn bản hoặc trên cơ sở 
đánh giá các chính sách trong 
đề nghị, các quy định cụ thể của 
dự thảo văn bản để lập luận, đưa 
ra ý kiến phản bác sự cần thiết 
ban hành. Do vậy, việc xây dựng 
đề cương báo cáo thẩm định cần 
bám sát các vấn đề sẽ nêu tại 
báo cáo thẩm định để đưa ra 
những dữ liệu chính xác.

Thứ ba, về xem xét, đánh 
giá nội dung thẩm định dự thảo 
VBQPPL:

Về sự cần thiết ban hành văn 
bản: Lý do của việc ban hành 
văn bản, người thẩm định cần 
làm rõ một số nội dung như: 
Trường hợp văn bản được ban 
hành để thể chế hóa đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách của Nhà nước, người thẩm 

Tập huấn về thẩm định đề nghị xây dựng chính sách do Bộ Tư pháp tổ chức





13

K
Y
M

C

K
Y
M

C

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP

định cần trả lời câu hỏi là việc 
ban hành văn bản có đáp ứng 
được yêu cầu đó hay không? 
Trường hợp văn bản dùng để 
quy định chi tiết VBQPPL có 
hiệu lực pháp lý cao hơn thì 
người thẩm định cần trả lời câu 
hỏi: Việc ban hành văn bản có 
phải để thực hiện nhiệm vụ đã 
được giao trong văn bản của 
cơ quan nhà nước cấp trên hay 
không? Nếu có, phải xác định 
rõ các điều, khoản, điểm được 
giao quy định chi tiết. Trường 
hợp hướng dẫn, quy định cụ thể 
các biện pháp thi hành văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên 
thì cần làm rõ sự phù hợp về 
thẩm quyền ban hành văn bản 
với nội dung hướng dẫn, quy 
định cụ thể trong dự thảo.

Bên cạnh việc xem xét lý do 
ban hành văn bản, người thẩm 
định cần bước đầu xem xét và 
đánh giá về tính dự báo của 
văn bản. Cụ thể là quy định của 
dự thảo có khả năng giải quyết 
những vướng mắc trong thực 
tiễn, điều chỉnh những vấn đề 
mới phát sinh và góp phần thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội? Trong trường hợp dự thảo 
văn bản đáp ứng đầy đủ các lý 
do ban hành nhưng qua xem 
xét thấy rằng quy định của dự 
thảo chưa phải là giải pháp phù 
hợp để giải quyết vấn đề vướng 
mắc trong thực tiễn hoặc có khả 
năng giải quyết được những 
vướng mắc đó nhưng lại gây khó 
khăn, cản trở hoặc tác động tiêu 
cực đến sự phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng an ninh… thì 
cần phải cân nhắc thêm về sự 
cần thiết ban hành văn bản.

Về đối tượng, phạm vi điều 
chỉnh của dự thảo văn bản: 
Người thẩm định cần phải phân 
tích, đánh giá về sự phù hợp 
giữa đối tượng với phạm vi điều 
chỉnh của dự thảo; giữa đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh với 
các chính sách cơ bản của dự 
thảo; giữa đối tượng, phạm vi 
điều chỉnh với các quy định cụ 
thể của dự thảo; giữa tên gọi với 
phạm vi, đối tượng điều chỉnh 
của dự thảo.

Về tính hợp hiến, tính hợp 
pháp, tính thống nhất của dự 
thảo văn bản với hệ thống pháp 
luật: Một trong những nội dung 
vô cùng quan trọng của việc 
thẩm định là nhằm bảo đảm cho 
các quy định của dự thảo tuân 
thủ các quy định của Hiến pháp 
và phù hợp với tinh thần của 
Hiến pháp. Do vậy, để xác định 
tính hợp hiến của dự thảo văn 
bản, người thẩm định cần đưa ra 
ý kiến về sự phù hợp của văn 
bản dự thảo với các quy định 
cụ thể của Hiến pháp hoặc phù 
hợp với tinh thần, nguyên tắc 
của Hiến pháp về bản chất nhà 
nước, chế độ kinh tế, nghĩa vụ 
cơ bản của công dân, vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan nhà nước. 

Để thẩm định tính hợp pháp, 
tính thống nhất của dự thảo văn 
bản với hệ thống pháp luật, 
người thẩm định cần xem xét, 
đánh giá một số nội dung: Đánh 
giá sự phù hợp về hình thức và 
nội dung của dự thảo với thẩm 
quyền của chủ thể ban hành; 
nội dung dự thảo với quy định 
của VBQPPL hiện hành có giá 
trị pháp lý cao hơn; tính đầy đủ 
của hồ sơ dự thảo văn bản khi 
gửi thẩm định theo quy định của 
Luật Ban hành VBQPPL năm 
2015 và Nghị định số 34/2016/
NĐ-CP. Đánh giá sự thống nhất 
của các quy định trong dự thảo 
với các quy định tại VBQPPL 
có hiệu lực pháp lý cao hơn; 
các quy định trong dự thảo với 
các quy định của VBQPPL hiện 
hành khác do cơ quan cùng 
cấp có thẩm quyền ban hành 
về cùng một vấn đề, bảo đảm 
không có chồng chéo, mâu 
thuẫn giữa nội dung dự thảo với 
các quy định hiện hành.

Trong trường hợp phát hiện 
quy định của dự thảo không 
thống nhất với quy định của các 
VBQPPL hiện hành khác do 
cùng cấp có thẩm quyền ban 
hành về cùng một vấn đề thì 
báo cáo thẩm định phải phân 
tích lý do, ưu điểm, nhược điểm 
của quy định của dự thảo và đề 
xuất phương án xử lý.

 Về sự phù hợp của nội dung 
dự thảo văn bản với văn bản 
được quy định chi tiết; sự phù 
hợp của nội dung dự thảo văn 
bản với chính sách trong đề nghị 
xây dựng văn bản đã được thông 
qua: Đối với sự phù hợp của nội 
dung dự thảo với văn bản được 
quy định chi tiết, người thẩm định 
cần tập trung làm rõ một số vấn 
đề: Một là, sự phù hợp của dự 
thảo văn bản với nội dung (điều, 
khoản, điểm) được giao quy định 
chi tiết; Hai là, mức độ cụ thể hóa 
quy định của văn bản được quy 
định chi tiết vào dự thảo văn bản 
(quy định của dự thảo có vượt 
ngoài phạm vi được giao quy 
định chi tiết, có vượt quá thẩm 
quyền của cơ quan ban hành 
văn bản không?...). 

Đối với sự phù hợp của nội 
dung dự thảo với chính sách 
trong đề nghị xây dựng văn 
bản đã được thông qua (đối với 
VBQPPL cấp tỉnh), người thẩm 
định cần phải đối chiếu giữa quy 
định của dự thảo văn bản với các 
chính sách đã được thông qua. 
Trên cơ sở đó, người thẩm định 
cần đánh giá một số nội dung 
như: Sự phù hợp giữa các quy 
định trong dự thảo văn bản với 
mục đích, yêu cầu ban hành văn 
bản; giữa các quy định trong dự 
thảo văn bản với phạm vi điều 
chỉnh của dự thảo văn bản; mức 
độ chuyển hóa các chính sách 
trong đề nghị xây dựng văn bản 
đã được thông qua vào dự thảo 
văn bản; giữa các quy định trong 
dự thảo văn bản với các chính 
sách trong đề nghị xây dựng văn 
bản đã được thông qua.

Những nội dung nêu trên là 
một số vấn đề lưu ý liên quan 
đến hoạt động thẩm định đề nghị 
xây dựng VBQPPL và thẩm định 
dự thảo VBQPPL theo quy định. 
Tuy nhiên, do thực tiễn hoạt 
động thẩm định văn bản vô cùng 
đa dạng, phong phú nên để bảo 
đảm chất lượng của hoạt động 
này thì ngoài việc thực hiện đúng 
quy trình thẩm định kết quả hoạt 
động này còn phụ thuộc nhiều 
vào năng lực, kinh nghiệm của 
người thẩm định.
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CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 
NHẰM CẢI THIỆN,NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN PHÁP 

LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 Ngọc Chân

Năm 2019, việc triển 
khai xây dựng, đánh 
giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn tỉnh 
đã tiếp tục được UBND các 
cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện nghiêm túc, 
đảm bảo công khai, minh 
bạch, dân chủ và đúng quy 
định pháp luật. Kết quả có 
142 xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật và 
17 xã, phường, thị trấn chưa 
đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật. Số lượng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2019 đã tăng 
hơn 106,8% so với năm 2018 
và hơn 125,7% so với năm 
2017. Đây là những con số 
đáng mừng, phản ánh mức 
độ tiếp cận chính sách, pháp 
luật, khả năng tham gia của 

người dân trên địa bàn tỉnh 
trong quá trình xây dựng và 
thực thi pháp luật đang từng 
bước được nâng lên.

Tuy nhiên, qua thực hiện 
công tác xây dựng, đánh giá 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên 
địa bàn tỉnh cũng cho thấy: 
Việc xây dựng và đánh giá 
các chỉ tiêu, tiêu chí về tiếp 
cận pháp luật của một số 
UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã còn chậm được triển 
khai thực hiện; việc xây 
dựng, đảm bảo các tiêu chí 
về chuẩn tiếp cận pháp luật 
chưa được chú trọng mà chỉ 
tập trung vào hoạt động đánh 
giá các chỉ tiêu, tiêu chí. Do 
đó, công tác đánh giá, công 
nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật vẫn chưa phản 
ánh đúng tình hình thực tiễn 

về khả năng tiếp cận pháp 
luật của người dân ở các  
địa phương. 

Với những kết quả đã đạt 
được cũng như những vấn đề 
còn tồn tại trong xây dựng, 
đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 
luật trên địa bàn tỉnh, trong 
năm 2020, để công tác xây 
dựng, đánh giá chuẩn tiếp 
cận pháp luật đi vào thực 
chất hơn, phản ánh đúng 
mức độ tiếp cận pháp luật 
của người dân, các cơ quan, 
địa phương trên địa bàn tỉnh 
cần tập trung thực hiện thống 
nhất, đồng bộ các giải pháp:

Thứ nhất, các cấp ủy, 
chính quyền cần tiếp tục lãnh 
đạo, chỉ đạo, quán triệt nâng 
cao nhận thức về ý nghĩa, 
tác động của công tác xây 
dựng, đánh giá, công nhận 

Thẩm định tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới
tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn
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cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật cho cán bộ, công 
chức và nhân dân. Xây dựng, 
đánh giá, công nhận cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
là nhiệm vụ có ý nghĩa quan 
trọng đối với công tác quản 
lý nhà nước, nhất là tại cơ sở 
trong khi Đảng, Nhà nước ta 
đang chủ trương xây dựng 
Chính phủ kiến tạo phát triển, 
liêm chính, hành động và nền 
hành chính hiện đại, phục vụ 
nhân dân. 

Hoạt động này sẽ góp 
phần nâng cao nhận thức 
pháp luật, giáo dục ý thức tôn 
trọng, tuân thủ và chấp hành 
pháp luật; bảo đảm quyền 
con người, quyền công dân, 
quyền được thông tin về 
pháp luật; kịp thời tháo gỡ, 
giải quyết các mâu thuẫn, 
tranh chấp, vướng mắc, kiến 
nghị trong thi hành pháp luật 
ở cơ sở. Qua việc tổ chức 
đánh giá, công nhận và xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật, các cơ quan 
nhà nước có điều kiện nắm 
bắt được thực trạng, đề xuất 
được các giải pháp khắc 
phục hạn chế, tồn tại trong 
quản lý, tổ chức thực hiện 
các tiêu chí và chỉ tiêu tiếp 
cận pháp luật. Kết quả chấm 
điểm, đánh giá các tiêu chí 
tiếp cận pháp luật chính là 
kết quả việc thực hiện nhiệm 
vụ của cấp xã trên các lĩnh 
vực: Bảo đảm thi hành Hiến 
pháp và pháp luật; thực hiện 
thủ tục hành chính; phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở 
cơ sở và thực hiện dân chủ ở 
cơ sở. Từ đó, nâng cao trách 
nhiệm của cán bộ, công chức 
cấp xã trong thực thi công vụ; 
cải thiện điều kiện tiếp cận 
thông tin pháp luật, phát huy 

dân chủ ở cơ sở của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân, đảm bảo 
thực hiện quy định của Hiến 
pháp năm 2013: Công dân 
có quyền tham gia quản lý 
nhà nước và xã hội, tham gia 
thảo luận và kiến nghị với các 
cơ quan nhà nước về các vấn 
đề của cơ sở, địa phương và 
cả nước. Nhà nước tạo điều 
kiện để công dân tham gia 
quản lý nhà nước và xã hội; 
công khai, minh bạch trong 
việc tiếp nhận, phản hồi ý 
kiến, kiến nghị của công dân. 

Thứ hai, ngay từ đầu năm, 
UBND cấp huyện, UBND cấp 
xã cần ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện Quy định 
về xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật với những nhiệm vụ, tiến 
độ thực hiện cụ thể để làm cơ 
sở tổ chức thực hiện. Đây là 
cơ sở quan trọng để xác định 
và phân công trách nhiệm 
cho các cơ quan, đơn vị có 
liên quan trong việc xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật, đảm bảo yêu cầu 
tiếp cận pháp luật của người 
dân gắn với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thứ ba, chính quyền các 
cấp cần quan tâm, làm tốt 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 
hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật 
chất đảm bảo thực hiện công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hoà giải ở cơ sở để bảo 
đảm và nâng cao điều kiện 
tiếp cận pháp luật của người 
dân. Phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở là 02 
tiêu chí lớn trong đánh giá 
chuẩn tiếp cận pháp luật 
của cấp xã (chiếm 35% số 
điểm). Đồng thời, trong nhiều 
năm qua, phần lớn các địa 

phương (cấp xã) trên địa bàn 
tỉnh đều chưa đảm bảo được 
việc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật 
chất phục vụ cho công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
và đặc biệt là công tác hòa 
giải ở cơ sở. Đây luôn là một 
trong những chỉ tiêu mà các 
địa phương bị trừ điểm nhiều 
nhất. Do đó, việc quan tâm, 
làm tốt công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, hòa giải 
ở cơ sở, hỗ trợ kinh phí, cơ 
sở vật chất đảm bảo thực 
hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hòa giải ở cơ 
sở là giải pháp cần thiết để 
bảo đảm và nâng cao tiêu chí 
chuẩn tiếp cận pháp luật của 
cấp xã.

Thứ tư, cán bộ, công chức 
thực hiện công tác tham mưu 
xây dựng, đánh giá, công 
nhận xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật cần 
đầu tư nghiên cứu, nắm rõ 
nội dung, yêu cầu của từng 
chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp 
luật đảm bảo hiệu quả trong 
việc xây dựng, đánh giá cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật. 

Thứ năm, các cơ quan 
có liên quan, thành viên Hội 
đồng đánh giá tiếp cận pháp 
luật cần tăng cường hơn nữa 
công tác phối hợp trong việc 
xây dựng, cải thiện điều kiện 
tiếp cận pháp luật của người 
dân và đánh giá địa phương 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Hy vọng, với việc tập trung 
thực hiện các nhóm giải pháp 
trên, công tác xây dựng, 
đánh giá, công nhận xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật sẽ đạt hiệu 
quả hơn và khả năng tiếp cận 
pháp luật của người dân trên 
địa bàn tỉnh cũng được cải 
thiện và nâng cao hơn.
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NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

MỘT SỐ KINH NGHIỆM SAU TỔNG KẾT  
NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
 Lê Kim Chinh

Nghị quyết số 48-NQ/
TW ngày 24/5/2005 của 
Bộ Chính trị là văn kiện 

chính trị quan trọng của Đảng 
định hướng cho sự phát triển 
của hệ thống pháp luật nước ta 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Nghị quyết đã xác định cụ thể 
những quan điểm chỉ đạo, đề 
ra các định hướng lớn và những 
giải pháp cơ bản cho hoạt động 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật và tổ chức thực thi 
pháp luật đến năm 2010, định 
hướng đến năm 2020. Qua 15 
năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết, công tác xây dựng pháp 
luật của tỉnh Bình Định đã có 
nhiều chuyển biến tích cực; hệ 
thống văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh 
từng bước được hoàn thiện, tạo 
cơ sở pháp lý quan trọng, động 
lực mạnh mẽ để tiến hành công 
cuộc phát triển kinh tế xã hội, 
chính trị của tỉnh nhà. 

Công tác xây dựng thể 
chế phục vụ cho hoạt động 
xây dựng, ban hành, kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản QPPL được chú trọng.

Trong quá trình thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, HĐND, 
UBND tỉnh đã xây dựng và 
ban hành đầy đủ các thể chế, 
chính sách theo đúng thẩm 
quyền phân cấp, đảm bảo 
tính đồng bộ, thống nhất với 
hệ thống pháp luật nhằm đảm 
bảo cho hoạt động xây dựng, 

ban hành, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản QPPL 
trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, 
chất lượng. Các thể chế, chính 
sách này là cơ sở pháp lý quan 
trọng, tạo điều kiện thuận lợi 
về quy trình thực hiện, nguồn 
nhân lực, kinh phí, trang thiết 
bị… phục vụ cho hoạt động xây 
dựng, ban hành, kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản 
QPPL đạt hiệu quả, hướng đến 
mục tiêu hoàn thiện và nâng 
cao chất lượng hệ thống pháp 
luật theo đúng tinh thần Nghị 
quyết số 48-NQ/TW đã đề ra. 

Hoạt động xây dựng, ban 
hành, kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản QPPL đã 
được các cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện đồng bộ, 

tập trung và đạt được những 
kết quả tích cực

Từ khi triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 48-NQ/TW 
đến nay (30/6/2019), HĐND, 
UBND các cấp trên địa bàn 
tỉnh đã ban hành 16.189 văn 
bản QPPL, trong đó, cấp tỉnh 
ban hành 1.422 văn bản; 
cấp huyện ban hành 1.940 
văn bản và cấp xã ban hành 
12.821 văn bản. Tổng số văn 
bản do HĐND, UBND các cấp 
ban hành đã được kiểm tra là 
17.189 văn bản. Trong đó, Sở 
Tư pháp đã tiếp nhận và thực 
hiện kiểm tra: 3.362 văn bản 
QPPL; Phòng Tư pháp của 11 
huyện, thị xã, thành phố đã 
tiếp nhận và thực hiện kiểm 
tra 14.696 văn bản (bao gồm 

Sở Tư pháp kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật tại UBND huyện Hoài Ân (Ảnh: NC)
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cả văn bản có chứa QPPL 
ban hành dưới hình thức văn 
bản cá biệt). Thông qua công 
tác kiểm tra, Ngành Tư pháp 
đã tham mưu, đề xuất các cơ 
quan có thẩm quyền xử lý kịp 
thời các văn bản có dấu hiệu 
trái pháp luật theo quy định. 

Hàng năm, UBND các cấp 
trên địa bàn tỉnh tổ chức hệ 
thống hóa văn bản QPPL theo 
quy định của Luật Ban hành 
văn bản QPPL. Riêng ở cấp 
tỉnh, từ năm 2005 đến nay, 
UBND tỉnh đã tiến hành 2 kỳ 
hệ thống hóa văn bản QPPL, 
với tổng số 1.316 văn bản 
QPPL được ban hành từ ngày 
01/01/2008 đến 31/12/2018.

Ngoài ra, các nội dung thiết 
yếu mang tính bổ trợ cho hoạt 
động xây dựng pháp luật trên 
địa bàn tỉnh như tổ chức thi 
hành pháp luật, công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thi 
hành pháp luật; tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật; 
công tác áp dụng pháp luật; 
xử lý vi phạm pháp luật, tăng 
cường năng lực của các thiết 
chế xây dựng và thi hành pháp 
luật, kinh phí, nguồn nhân 
lực thực hiện... đều được các 
ngành, các cấp quan tâm, 
triển khai thực hiện và đã đạt 
được những kết quả tích cực, 
góp phần vào việc xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật 
ở địa phương theo tinh thần 
của Nghị quyết số 48-NQ/TW 
đề ra.

Trong giai đoạn xây dựng 
và phát triển đất nước hiện nay, 
trước những thời cơ, thuận lợi 
và thách thức vô cùng to lớn, 
công tác xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật càng 
có vị trí hết sức quan trọng. 
Chính vì thế, để tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức và 
tiếp tục nâng cao chất lượng 
đối với công tác xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
sau tổng kết 15 năm thực hiện 
Nghị quyết số 48-NQ/TW một 
số bài học kinh nghiệm được 
rút ra như sau:

Một là, để triển khai, thực 
hiện hiệu quả công tác xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, phải có sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị từ 
trung ương đến cơ sở; phải 
đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
trực tiếp, toàn diện, quyết liệt, 
quyết tâm của cấp ủy Đảng; 
sự lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị, địa phương; phải thường 
xuyên quán triệt cho cán bộ, 
đảng viên trong cơ quan, đơn 
vị mình nhận thức đầy đủ, 
đúng đắn về mục tiêu, quan 
điểm, định hướng xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật; 
xác định nhiệm vụ và phân 
công cụ thể trách nhiệm cho 
các đơn vị, địa phương.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa 
công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của cán bộ, 
đảng viên về vị trí, vai trò và 
tầm quan trọng của việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật. Các ngành cần tiếp 
tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ 
Nghị quyết số 48-NQ/TW của 
Bộ Chính trị và các văn bản 
QPPL về việc xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật 
tại cơ quan, đơn vị. Nâng cao 
vai trò nòng cốt của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 
trong việc xây dựng pháp luật, 
tổ chức thi hành pháp luật, 
tăng cường năng lực của các 
thiết chế xây dựng và thực thi 
pháp luật, về đào tạo, sử dụng 
nguồn nhân lực làm công tác 
pháp luật…

Ba là, các ngành, các cấp 
phải xác định được mục đích, 
ý nghĩa, hình thức, nội dung và 
các tiêu chí của việc xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật. Việc tổ chức thực hiện xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật càng thiết thực, cụ 
thể thì hiệu quả đạt được càng 
cao. Cần có phương pháp, 
định hướng thiết thực, rõ ràng; 
đồng thời, gắn nhiệm vụ chung 
với nhiệm vụ cụ thể, đây là cơ 
sở để thực hiện tốt việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật.

Bốn là, có giải pháp hợp lý 
về công tác tổ chức cán bộ, 
tập trung đầu tư nguồn kinh 
phí cho hoạt động xây dựng 
và hoàn thiện pháp luật một 
cách thích đáng. Phải kiện 
toàn hệ thống tổ chức bộ máy, 
cán bộ, công chức thực hiện 
công tác pháp luật; các cấp ủy 
đảng, chính quyền cần quan 
tâm xây dựng bộ máy, cán bộ 
làm công tác pháp luật; tuyển 
chọn cán bộ, công chức có 
đủ phẩm chất, năng lực, kinh 
nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu 
cầu công tác. Thường xuyên 
quan tâm công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn nghiệp 
vụ, nâng cao kiến thức, trình 
độ đội ngũ cán bộ, công chức 
chuyên trách về công tác pháp 
luật để thực hiện công tác tham 
mưu có hiệu quả. Quan tâm bố 
trí kinh phí phù hợp, đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ đề ra 
nhằm huy động sức sáng tạo, 
trí tuệ từ mọi nguồn lực xã hội 
để thực hiện việc xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Năm là, đẩy mạnh công 
tác kiểm tra; tiến hành tốt 
công tác sơ kết, tổng kết; kịp 
thời biểu dương các tổ chức, 
cá nhân làm tốt công tác 
này. Tăng cường sự phối hợp 
và trách nhiệm giữa các cơ 
quan chuyên môn nhằm tạo 
sức mạnh tổng hợp thúc đẩy 
thực hiện có hiệu quả công 
tác xây dựng và hoàn thiện  
pháp luật.

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI





18

K
Y
M

C

K
Y
M

C

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HOÀN THIỆN 
VỀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ TRONG 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

 Trần Thị Túy

Ban hành quyết định cưỡng chế là một biện 
pháp thể hiện quyền lực nhà nước để buộc 
cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải 

thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của họ đối với 
nhà nước. Theo quy định của pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ được 
áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử 
phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp 
hành quyết định xử phạt trong thời hạn pháp luật 
quy định. Trong quá trình áp dụng, quy định về 
cưỡng chế bộc lộ nhiều bất cập cần được xem xét 
để hoàn thiện hơn. Trong phạm vi bài viết này, tác 
giả xin được nêu ra một số hạn chế và kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy định của Luật 
Xử lý vi phạm hành chính về thi hành quyết định 
cưỡng chế, cụ thể như sau:

Về thời hạn ban hành quyết định cưỡng chế: 
Pháp luật hiện hành quy định người có thẩm quyền 
sẽ ban hành quyết định cưỡng chế trong trường 
hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành 
chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử 
phạt trong thời hạn luật định. Quy định tại Điều 
73 Luật Xử lý vi phạm hành chính được hiểu trong 
thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính nếu cá nhân, tổ chức 
vi phạm không tự nguyện chấp hành thì người có 
thẩm quyền có quyền ra quyết định cưỡng chế. 
Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy, việc không 
xác định cụ thể thời hạn ban hành quyết định cưỡng 
chế đã làm mất đi hiệu lực, hiệu quả của quyết 
định xử phạt trong nhiều trường hợp. Bởi vì, không 
phải người có thẩm quyền nào cũng ra quyết định 
cưỡng chế ngay sau khi cá nhân, tổ chức bị xử 
phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp 
hành quyết định xử phạt trong thời hạn luật định 
là 10 ngày như Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính quy định. Trong nhiều trường hợp, quyết định 
cưỡng chế chỉ được ban hành khi thời hạn thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính sắp hết 
nên đã không đảm bảo các điều kiện để thi hành 
quyết định cưỡng chế và vô hình chung góp phần 
làm mất hiệu lực của quyết định xử phạt. Chính vì 
thế, để quyết định cưỡng chế được ban hành đúng 
thời điểm, Luật Xử lý vi phạm hành chính nên bổ 
sung điều khoản quy định rõ về thời hạn ban hành 
quyết định cưỡng chế, cụ thể là bao nhiêu ngày, 
kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện chấp hành quyết 
định xử phạt; hết thời hạn này thì có ban hành 

quyết định cưỡng chế nữa hay không và xử lý như  
thế nào.

Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế: Pháp 
luật hiện hành không quy định về thời hiệu thi hành 
quyết định cưỡng chế, hạn chế này đã dẫn đến 
nhiều trường hợp quyết định cưỡng chế được ban 
hành nhưng không được tổ chức thực hiện trong 
một thời gian dài; thậm chí sau hai đến ba năm 
kể từ ngày ban hành, cơ quan có thẩm quyền mới 
xem xét cho thi hành quyết định cưỡng chế. Người 
viết cho rằng, để đảm bảo hiệu lực của quyết định 
cưỡng chế, Luật Xử lý vi phạm hành chính nên bổ 
sung điều khoản quy định về thời hiệu thi hành 
quyết định cưỡng chế như quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính; đồng thời, để nâng cao trách 
nhiệm của những cá nhân, tổ chức được giao tổ 
chức thi hành quyết định, pháp luật cần quy định 
rõ nếu hết thời hiệu quy định nhưng cá nhân, tổ 
chức được giao không tổ chức thi hành thì sẽ bị xử 
lý trách nhiệm.

Trách nhiệm phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn 
trong thi hành quyết định cưỡng chế: Pháp luật 
hiện hành quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức trong việc phối hợp thi hành quyết định cưỡng 
chế tại khoản 3 Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính, tuy nhiên nội dung này được quy định rất 
chung chung, đặc biệt đối với Cảnh sát nhân dân, 
là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tổ chức 
thi hành quyết định cưỡng chế. Việc huy động lực 
lượng Cảnh sát nhân dân để bảo đảm trật tự, an 
toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thể khả 
thi; nhưng đối với thi hành quyết định cưỡng chế 

(Xem tiếp trang 28)

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vi phạm 
hành chính trường hợp vi phạm Luật Giao thông 

đường bộ (Ảnh: M.C)
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Bàn về một số hành vi bị cấm 
TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA 

RƯỢU, BIA ĐƯỢC NGƯỜI DÂN QUAN TÂM

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

 Hồ Mỹ Ngọc Chân

Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia được 
Quốc hội thông qua ngày 

14/6/2019 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2020. 
Đây là đạo luật điều chỉnh đầy 
đủ, hoàn chỉnh đối với vấn 
đề phòng, chống tác hại của 
rượu, bia, có ý nghĩa xã hội, 
mang tính nhân văn với mục 
tiêu cao nhất là định hướng 
hành vi, thay đổi thói quen 
có hại, góp phần quan trọng 
nâng cao thể chất, tinh thần, 
tuổi thọ và chất lượng cuộc 
sống của người dân Việt Nam. 

Điều 5 Luật Phòng, chống 
tác hại của rượu, bia quy định 
nghiêm cấm 13 hành vi liên 
quan đến rượu, bia với 03 
nhóm đối tượng tác động trực 
tiếp là: Người chưa đủ 18 tuổi; 
Cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ 
quan, tổ chức, sĩ quan, hạ 
sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, chiến sĩ, người làm 
việc trong lực lượng vũ trang 
nhân dân, học sinh, sinh viên; 
toàn thể người dân. Trong 13 
hành vi bị nghiêm cấm, nội 
dung quan trọng được nhiều 
cử tri và nhân dân quan tâm, 
đó là “Cấm điều khiển phương 
tiện giao thông mà trong máu 
hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. 
Điều này có nghĩa là bất kể 
phương tiện giao thông đường 
bộ là loại gì như ôtô, máy kéo, 
xe máy, xe máy điện... hay là 
phương tiện giao thông thô 
sơ đường bộ như xe đạp, xích 
lô... thì người điều khiển các 

phương tiện đó đều không 
được phép uống rượu, bia rồi 
tham gia giao thông. 

Ở Việt Nam, sử dụng rượu 
bia khi lái xe hay sử dụng 
rượu, bia rồi tham gia giao 
thông luôn là một trong những 
nguyên nhân hàng đầu gây 
nên tai nạn giao thông. Đặc 
biệt, vào các dịp cao điểm 
như lễ tết, số vụ tai nạn giao 
thông nhập viện có liên quan 
tới rượu, bia lên tới hơn 60%, 
gây ra những hậu quả to lớn 
về người và tài sản, để lại 
những thiệt hại lâu dài trong 
cộng đồng. Đây là thực trạng 
báo động đòi hỏi cần phải có 
những giải pháp mạnh mẽ 
toàn diện để giảm tai nạn giao 
thông có liên quan tới lạm 
dụng rượu, bia khi điều khiển 
phương tiện tham gia giao 
thông tại Việt Nam. Chính vì 

vậy, quy định cấm “điều khiển 
phương tiện giao thông mà 
trong máu hoặc hơi thở có 
nồng độ cồn” được đánh giá 
là quy định cần thiết và có 
hiệu quả tác động xã hội cao 
trong tình hình ngày càng xảy 
ra nhiều vụ tai nạn giao thông 
có liên quan đến việc sử dụng 
rượu, bia gây ra hậu quả rất 
nghiêm trọng. Quy định này 
là một trong số ít quy định đã 
được các đại biểu Quốc hội 
nhất trí thông qua với tỷ lệ ý 
kiến tán thành cao (77,27%).

Quy định này đã mở rộng 
đối tượng không được uống 
rượu, bia khi tham gia giao 
thông và tạo cơ sở quan 
trọng để xác định các chế tài 
nghiêm khắc, xử lý nghiêm 
minh người vi phạm. Triển 
khai thực hiện quy định này, 
ngày 30/12/2019, Nghị định 

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển 
phương tiện giao thông
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NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

số 100/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ và 
đường sắt đã ra đời, thay thế 
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 
ngày 26/5/2016 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt. Theo 
đó, Nghị định số 100/2019/NĐ-
CP quy định: Xử phạt đối với 
người đi xe đạp, xe đạp máy 
(kể cả xe đạp điện), xe thô sơ 
khác uống rượu, bia tham gia 
giao thông với mức phạt thấp 
nhất là 80.000 đồng và cao 
nhất là 800.000 đồng. Đối với 
người điều khiển xe mô tô, xe 
gắn máy (kể cả xe máy điện), 
các loại xe tương tự xe mô tô 
và các loại xe tương tự xe gắn 
máy tham gia giao thông mà 
trong máu hoặc hơi thở có 
nồng độ cồn thì tùy mức độ sẽ 
bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng 
đến 8.000.000 đồng và bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe 
từ 10 tháng đến 24 tháng. Đối 
với người điều khiển xe ô tô và 
các loại xe tương tự xe ô tô trên 
đường mà trong máu hoặc hơi 
thở có nồng độ cồn thì tùy mức 
độ sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 
đồng đến 40.000.000 đồng và 
bị tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 10 tháng đến  
24 tháng,…

Một quy định cấm nữa của 
Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia cũng có sự tác động 
lớn đến xã hội và được đông 
đảo người dân quan tâm, đó 
là: Cấm xúi giục, kích động, lôi 
kéo, ép buộc người khác uống 
rượu, bia. Đây cũng được đánh 
giá là quy định tiến bộ, cần 
thiết, nhận được sự ủng hộ của 
xã hội nhằm góp phần hạn chế 
hậu quả xấu do bia, rượu gây 
ra cho sức khỏe cá nhân, gia 
đình và xã hội.

Tuy nhiên, khác với quy 
định cấm “điều khiển phương 
tiện giao thông mà trong máu 
hoặc hơi thở có nồng độ cồn” 
đã khá rõ về nội hàm quy định 
và được đảm bảo thực hiện 
bởi Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP quy định cụ thể về 
chế tài xử lý, quy định cấm 
“xúi giục, kích động, lôi kéo, 
ép buộc người khác uống 
rượu, bia” chỉ tồn tại trong 
Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu bia với tư cách là 01 quy 
định cấm độc lập, chưa được 
làm rõ về nội hàm quy định 
cũng như chưa được quy định 
chi tiết, làm rõ về chế tài, cơ 
chế đảm bảo thực hiện (Nghị 
định số 24/2020/NĐ-CP ngày 
24/02/2020 quy định chi tiết 
một số điều của Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia 
không quy định chi tiết về quy 
định cấm này).

Do đó, để quy định cấm 
“xúi giục, kích động, lôi kéo, 
ép buộc người khác uống 
rượu, bia” không chỉ là quy 
định khung, chung chung, 
thiếu khả thi thì cần có thêm 
các quy định xác định cụ thể, 

rõ ràng để triển khai quy định 
cấm này. Cụ thể, cần có các 
quy định hướng dẫn chi tiết 
để nhận diện như thế nào là 
hành vi xúi giục, kích động, 
lôi kéo, ép buộc. Có cần tính 
đến thời điểm xảy ra hành vi 
hay không? Hành vi này xảy 
ra ở thời điểm nào, vào trước 
lúc nhậu hay trên bàn nhậu? 
Hành vi lôi kéo, xúi giục, kích 
động có định lượng được 
không? với bao nhiêu người? 
Hoặc hành vi ép buộc uống 
rượu bia có cần quy định định 
lượng không, bao nhiêu chai 
hay bao nhiêu nồng độ cồn? 
Có cần quy định hậu quả của 
các hành vi xúi giục, kích 
động, lôi kéo, ép buộc uống 
rượu bia đối với người bị ép 
không? Đồng thời, cũng cần 
có quy định chế tài xử lý đối với 
hành vi xúi giục, kích động, lôi 
kéo, ép buộc người khác như 
thế nào cho phù hợp, đủ sức 
răn đe. Có như vậy, quy định 
cấm “xúi giục, kích động, lôi 
kéo, ép buộc người khác uống 
rượu, bia” mới trở nên khả thi, 
đảm bảo được việc thực thi và 
đi vào cuộc sống. 

Từ ngày 01/01/2020, ép buộc người khác uống rượu,  
bia là vi phạm pháp luật
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CẦN BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TRỊ TÀI SẢN KHI THỰC HIỆN 
GIAO DỊCH KHÔNG PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA VỢ HOẶC CHỒNG

 Trần Hùng Việt

Tài sản chung của vợ 
chồng gồm tài sản do vợ, 
chồng tạo ra, thu nhập 

do lao động, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi 
tức phát sinh từ tài sản riêng và 
thu nhập hợp pháp khác trong 
thời kỳ hôn nhân, tài sản mà 
vợ chồng được thừa kế chung 
hoặc được tặng cho chung và 
tài sản khác mà vợ chồng thỏa 
thuận là tài sản chung. Tài sản 
mà vợ, chồng có được sau khi 
kết hôn là tài sản chung của vợ 
chồng, trừ trường hợp vợ hoặc 
chồng được thừa kế riêng, 
được tặng cho riêng hoặc có 
được thông qua giao dịch bằng 
tài sản riêng.

 Tài sản chung của vợ 
chồng thuộc sở hữu chung hợp 
nhất, được dùng để bảo đảm 
nhu cầu của gia đình, thực hiện 
nghĩa vụ chung của vợ chồng. 
Theo đó, tại Điều 213 của Bộ 
luật dân sự năm 2015 quy định 
về sở hữu chung của vợ chồng: 
“Sở hữu chung của vợ chồng 
là sở hữu chung hợp nhất có 
thể phân chia. Vợ chồng cùng 
nhau tạo lập, phát triển khối tài 
sản chung; có quyền ngang 
nhau trong việc chiếm hữu, sử 
dụng, định đoạt tài sản chung. 
Vợ chồng thoả thuận hoặc uỷ 
quyền cho nhau chiếm hữu, sử 
dụng, định đoạt tài sản chung. 
Tài sản chung của vợ chồng có 
thể phân chia theo thoả thuận 
hoặc theo quyết định của 
Tòa án. Trường hợp vợ chồng 
lựa chọn chế độ tài sản theo 
thỏa thuận theo quy định của 
pháp luật về hôn nhân và gia 
đình thì tài sản chung của vợ 
chồng được áp dụng theo chế 
độ tài sản này”. Mặt khác, tại  

Điều 29 Luật Hôn nhân và gia 
đình năm 2014 quy định nguyên 
tắc chung về chế độ tài sản 
của vợ chồng: “Vợ, chồng bình 
đẳng với nhau về quyền, nghĩa 
vụ trong việc tạo lập, chiếm 
hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 
chung; không phân biệt giữa 
lao động trong gia đình và lao 
động có thu nhập. Vợ, chồng 
có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện 
để đáp ứng nhu cầu thiết yếu 
của gia đình. Việc thực hiện 
quyền, nghĩa vụ về tài sản của 
vợ chồng mà xâm phạm đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, 
chồng, gia đình và của người 
khác thì phải bồi thường”. Việc 
chiếm hữu, sử dụng, định đoạt 
tài sản chung do vợ chồng thỏa 
thuận. Việc định đoạt tài sản 
chung phải có sự thỏa thuận 
bằng văn bản của vợ chồng 
trong những trường hợp: Bất 
động sản; động sản mà theo 
quy định của pháp luật phải 
đăng ký quyền sở hữu; tài sản 
đang là nguồn tạo ra thu nhập 
chủ yếu của gia đình (Điều 35 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014). Theo các quy định nêu 
trên, vợ chồng có quyền ngang 
nhau trong việc chiếm hữu, sử 
dụng, định đoạt tài sản chung 
không phân biệt giá trị tài sản 
cao hay thấp, ít hay nhiều. Như 
vậy, khi thực hiện giao dịch liên 
quan đến tài sản chung dù có 
giá trị lớn hay nhỏ cũng phải 
bắt buộc có sự đồng ý của cả 
hai vợ chồng.

Hiện nay, kinh tế phát triển 
nên việc mua bán trao đổi diễn 
ra rất đa dạng, sôi động, có 
những tài sản giao dịch có giá 
trị rất lớn và có những tài sản 
giao dịch có giá trị nhỏ. Nhưng 

dù giá trị tài sản lớn hay nhỏ 
theo các quy định nêu trên nếu 
là tài sản chung của vợ chồng 
thì khi thực hiện giao dịch đều 
phải bắt buộc có sự đồng ý của 
cả vợ và chồng. Hiện nay, khó 
khăn của một số tổ chức hành 
nghề công chứng khi thực hiện 
giao dịch liên quan đến tài sản 
có đăng ký quyền sở hữu là 
xe máy, tuy một số xe máy khi 
giao dịch có giá trị không lớn 
nhưng theo quy định của pháp 
luật khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu 
công chứng, công chứng viên 
phải yêu cầu người yêu cầu 
công chứng cung cấp các giấy 
tờ liên quan để chứng minh tài 
sản riêng hoặc tình trạng hôn 
nhân để từ đó yêu cầu đầy đủ 
các bên có quyền, nghĩa vụ 
liên quan phải ký vào hợp đồng 
công chứng nên nhiều trường 
hợp gây khó khăn cho người 
yêu cầu công chứng. 

Với thực trạng nêu trên, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân khi thực hiện 
quyền tài sản của mình và cũng 
nhằm tạo cơ sở pháp lý để công 
chứng viên khi thực hiện công 
chứng hợp đồng giao dịch, thiết 
nghĩ các cơ quan ban hành 
luật cần xem xét bổ sung quy 
định mức giá trị tài sản khi thực 
hiện giao dịch mà không cần 
phải có sự đồng ý của vợ hoặc 
chồng. Như vậy, đối với những 
tài sản có giá trị nhỏ thì một bên 
vợ hoặc chồng cũng có quyền 
đứng ra ký hợp đồng giao dịch 
mà không cần phải cung cấp 
các giấy tờ chung của vợ chồng 
và tài sản giao dịch phải đạt tới 
ngưỡng bao nhiêu thì mới bắt 
buộc phải có sự đồng ý của vợ 
hoặc chồng.
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QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 Ngọc Hiền

Ngày 13/12/2019, UBND 
tỉnh ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 

của thôn, khu phố trên địa 
bàn tỉnh Bình Định kèm theo 
Quyết định số 59/2019/QĐ-
UBND. Theo đó, Quy chế này 
quy định về tổ chức và hoạt 
động của thôn, làng, khối phố, 
khu phố, khu vực (sau đây gọi 
chung là thôn, khu phố), được 
áp dụng thực hiện đối với các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến tổ chức và hoạt 
động của thôn, khu phố trên 
địa bàn tỉnh Bình Định. 

Thôn, khu phố không phải 
là một cấp hành chính mà là tổ 
chức tự quản của cộng đồng 
dân cư có chung địa bàn cư 
trú trong một khu vực ở một 
xã, phường, thị trấn (sau đây 
gọi chung là cấp xã); nơi thực 
hiện dân chủ trực tiếp và 
rộng rãi để phát huy các hình 
thức hoạt động tự quản, tổ 
chức nhân dân thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và nhiệm vụ cấp 
trên giao. 

Nguyên tắc tổ chức và hoạt 
động của thôn, khu phố phải 
đảm bảo các nội dung sau: 
Bảo đảm tính tự quản của 
cộng đồng dân cư, chấp hành 
sự quản lý nhà nước trực tiếp 
của chính quyền cấp xã và 
sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; 
tuân thủ pháp luật, thực hiện 
theo hương ước (quy ước); 
bảo đảm dân chủ, công khai, 
minh bạch; không chia tách 
các thôn, khu phố đang hoạt 
động ổn định; thực hiện sáp 

nhập các thôn, khu phố phù 
hợp với điều kiện, đặc điểm 
từng địa phương; trường hợp 
do quy hoạch giải phóng mặt 
bằng, quy hoạch giãn dân, do 
di dân ở miền núi, vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có 
địa hình bị chia cắt phức tạp, 
địa bàn rộng, giao thông đi lại 
khó khăn thì điều kiện thành 
lập thôn, khu phố mới có thể 
thấp hơn quy định. Trong 
trường hợp cộng đồng dân cư 
mới hình thành không đủ điều 
kiện thành lập thôn mới, khu 
phố mới thì ghép vào thôn, 
khu phố liền kề. 

Về tổ chức, mỗi thôn có 
Trưởng thôn. Thôn có trên 500 
hộ gia đình có thể bố trí 01 
Phó Trưởng thôn. Mỗi khu phố 
có Trưởng khu phố. Khu phố 
có trên 600 hộ gia đình có thể 
bố trí 01 Phó Trưởng khu phố. 
Trưởng thôn, Trưởng khu phố 
là người đại diện cho nhân dân 
thôn, khu phố, do cử tri hoặc 
cử tri đại diện hộ gia đình trực 
tiếp bầu cử và được Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định 
công nhận. 

Về nội dung hoạt động, 
cộng đồng dân cư ở thôn, 
khu phố bàn, quyết định chủ 
trương và mức đóng góp xây 
dựng cơ sở hạ tầng, các công 
trình phúc lợi công cộng trong 
phạm vi cấp xã, thôn, khu phố 
do nhân dân đóng góp toàn bộ 
hoặc một phần kinh phí và các 
công việc tự quản trong nội bộ 
cộng đồng dân cư phù hợp với 
quy định của pháp luật. Cộng 
đồng dân cư tham gia bàn và 
biểu quyết để cấp có thẩm 

quyền quyết định; tham gia ý 
kiến trước khi cơ quan có thẩm 
quyền quyết định về các công 
việc của thôn, khu phố và của 
cấp xã theo quy định của Pháp 
lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn. Xây dựng và 
thực hiện hương ước, quy ước 
của thôn, khu phố; tham gia 
tự quản trong việc giữ gìn an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội và 
vệ sinh môi trường; giữ gìn và 
phát huy truyền thống văn hóa 
tốt đẹp ở địa phương, phòng, 
chống các tệ nạn xã hội. Thực 
hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; tham gia, 
hưởng ứng các phong trào, 
cuộc vận động do Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội phát 
động. Bầu, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm Trưởng thôn, Trưởng 
khu phố. 

Ngoài ra, Quyết định này 
còn quy định về thành lập, sáp 
nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên 
thôn, khu phố và ghép cụm 
dân cư vào thôn, khu phố hiện 
có; Trưởng thôn, Trưởng khu 
phố và Phó Trưởng thôn, Phó 
Trưởng khu phố; trách nhiệm 
của UBND cấp huyện, cấp xã 
và cơ quan có liên quan trong 
việc triển khai thực hiện Quy 
chế này.

Quyết định này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01/01/2020 
và thay thế Quyết định số 
19/2018/QĐ-UBND ngày 
24/5/2018 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của thôn, khu phố trên 
địa bàn tỉnh Bình Định.
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BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÉT 
DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
 Thanh Chung

Ngày 05/12/2019, UBND 
tỉnh ban hành Quyết 
định số 57/2019/QĐ-

UBND ban hành Quy định 
tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề 
nghị thành lập Văn phòng 
công chứng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy định này áp 
dụng đối với các công chứng 
viên nộp hồ sơ đề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng 
trên địa bàn tỉnh; các cơ 
quan, tổ chức và cá nhân có 
liên quan trong việc nộp, xét 
duyệt hồ sơ đề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng.

Việc xét duyệt hồ sơ 
thành lập Văn phòng công 
chứng trên địa bàn tỉnh phải 
đảm bảo nguyên tắc công 
khai, minh bạch, khách 
quan; đảm bảo các điều 
kiện, tiêu chuẩn văn phòng 
công chứng theo quy định 
của pháp luật hiện hành; ưu 
tiên xét duyệt hồ sơ tại các 
địa bàn chưa có tổ chức hành 
nghề công chứng; tránh tình 
trạng tập trung nhiều tổ chức 
hành nghề công chứng trên 
một địa bàn, nhằm hạn chế 
tình trạng cạnh tranh không 
lành mạnh trong quá trình 
hoạt động công chứng.

Không xét duyệt đối với 
trường hợp công chứng viên 
đồng thời đứng tên trong 02 
hồ sơ, đề án thành lập Văn 
phòng công chứng. Việc xét 
duyệt hồ sơ đề nghị thành 

lập Văn phòng công chứng 
căn cứ trên các tiêu chí: Tổ 
chức bộ máy, số lượng công 
chứng viên, kinh nghiệm 
của công chứng viên, nhân 
sự, trụ sở làm việc, cơ sở 
vật chất và trang thiết bị, kế 
hoạch triển khai công việc 
của Văn phòng công chứng. 
Tổng số điểm đánh giá cho 
các tiêu chí là 100 điểm. Văn 
phòng công chứng được cho 
phép thành lập phải đạt tối 
thiểu 75 điểm; trong đó từng 
tiêu chí phải đạt từ 50% tổng 
số điểm đánh giá cho từng 
tiêu chí.

Công chứng viên nộp hồ 
sơ đề nghị thành lập Văn 
phòng công chứng tại Trung 
tâm phục vụ hành chính 
công tỉnh và Sở Tư pháp 
có trách nhiệm giúp UBND 

tỉnh thực hiện việc tiếp nhận 
và thành lập tổ xét duyệt 
để chấm điểm hồ sơ trước 
khi đề nghị UBND tỉnh cho 
phép thành lập Văn phòng  
công chứng.

Trường hợp Văn phòng 
công chứng không đáp ứng 
đúng nội dung đã nêu tại đề 
án được xét chọn, Sở Tư pháp 
báo cáo UBND tỉnh thu hồi 
Quyết định cho phép thành 
lập Văn phòng công chứng 
theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực 
thi hành từ ngày 16/12/2019 
và bãi bỏ Quyết định số 
14/2016/QĐ-UBND ngày 
28/01/2016 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định tiêu chí 
xét hồ sơ đề nghị thành lập 
Văn phòng công chứng trên 
địa bàn tỉnh Bình Định.

Hoạt động công chứng tại Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp Bình Định 
(Ảnh: M.C)
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TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI
 Như Quỳnh

Ngày 08/01/2020, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 08/2020/NĐ-CP về tổ 

chức và hoạt động của Thừa 
phát lại. Theo đó, Nghị định 
này quy định về Thừa phát lại, 
tổ chức hành nghề của Thừa 
phát lại; thẩm quyền, phạm vi, 
thủ tục thực hiện công việc của 
Thừa phát lại; kiểm sát hoạt 
động của Thừa phát lại; giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tranh 
chấp và quản lý nhà nước về 
Thừa phát lại.

Những việc Thừa phát lại 
được làm gồm: Tống đạt giấy 
tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định 
của Nghị định 08/2020/NĐ-CP 
và pháp luật có liên quan; lập 
vi bằng theo yêu cầu của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức theo 
quy định; xác minh điều kiện 
thi hành án theo yêu cầu của 
đương sự và người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan theo 
quy định và pháp luật có liên 
quan; tổ chức thi hành các bản 
án, quyết định của Tòa án theo 
yêu cầu của đương sự.

Những việc Thừa phát lại 
không được làm bao gồm: Tiết 
lộ thông tin về việc thực hiện 
công việc của mình, trừ trường 
hợp pháp luật quy định khác; 
sử dụng thông tin về hoạt động 
của Thừa phát lại để xâm hại 
quyền, lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức; đòi hỏi 
thêm bất kỳ khoản lợi ích vật 
chất nào khác ngoài chi phí đã 
được ghi nhận trong hợp đồng; 
kiêm nhiệm hành nghề công 
chứng, luật sư, thẩm định giá, 
đấu giá tài sản, quản lý, thanh 
lý tài sản; trong khi thực hiện 
nhiệm vụ, Thừa phát lại không 
được nhận làm những việc liên 
quan đến quyền, lợi ích của 
bản thân và những người thân 

thích của mình, bao gồm: Vợ, 
chồng, con đẻ, con nuôi; cha 
đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, 
ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 
ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và 
anh, chị, em ruột của Thừa 
phát lại, của vợ hoặc chồng 
của Thừa phát lại; cháu ruột 
mà Thừa phát lại là ông, bà, 
bác, chú, cậu, cô, dì; các công 
việc bị cấm khác theo quy định 
của pháp luật.

Văn phòng Thừa phát lại có 
quyền ký hợp đồng với Thừa 
phát lại, thư ký nghiệp vụ; thu, 
quản lý, sử dụng chi phí thực 
hiện công việc của Thừa phát 
lại theo quy định của pháp luật; 
ký hợp đồng, thỏa thuận với 
người yêu cầu và các quyền 
khác theo quy định và pháp 
luật có liên quan.

Văn phòng Thừa phát lại 
có nghĩa vụ quản lý Thừa phát 
lại, thư ký nghiệp vụ của Văn 
phòng mình trong việc tuân 
thủ pháp luật và Quy tắc đạo 
đức nghề nghiệp Thừa phát 
lại; chấp hành quy định của 
pháp luật về lao động, thuế, tài 
chính, báo cáo, thống kê; niêm 
yết lịch làm việc, thủ tục, chi phí 
thực hiện công việc Thừa phát 
lại, nội quy tiếp người yêu cầu 
tại trụ sở Văn phòng; thu đúng 
chi phí đã thỏa thuận với người 
yêu cầu; mua bảo hiểm trách 

nhiệm nghề nghiệp cho Thừa 
phát lại của Văn phòng mình; 
bồi thường thiệt hại (nếu có) 
theo quy định của pháp luật;...

Về kiểm sát hoạt động của 
Thừa phát lại: Hoạt động tống 
đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của 
Tòa án, Viện Kiểm sát nhân 
dân, cơ quan thi hành án dân 
sự, hoạt động xác minh điều 
kiện thi hành án và tổ chức thi 
hành án của Thừa phát lại chịu 
sự kiểm sát của Viện Kiểm sát 
nhân dân theo quy định của 
Luật Tổ chức Viện Kiểm sát 
nhân dân, pháp luật tố tụng, 
pháp luật thi hành án dân sự, 
Nghị định 08/2020/NĐ-CP và 
pháp luật có liên quan.

Nghị định 08/2020/NĐ-CP 
có hiệu lực từ ngày 24/2/2020, 
Nghị định số 61/2009/NĐ-CP 
ngày 24/7/2009 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động 
của Thừa phát lại thực hiện 
thí điểm tại Thành phố Hồ Chí 
Minh; Nghị định số 135/2013/
NĐ-CP ngày 18/10/2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên 
gọi và một số Điều của Nghị 
định số 61/2009/NĐ-CP ngày 
24/7/2009 của Chính phủ về 
tổ chức và hoạt động của Thừa 
phát lại thực hiện thí điểm tại 
Thành phố Hồ Chí Minh hết 
hiệu lực kể từ ngày Nghị định 
này có hiệu lực.

Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Bình Định (tháng 3/2014)
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XỬ PHẠT ĐỐI VỚI VI PHẠM 
CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN  

THAM GIA GIAO THÔNG SỬ DỤNG RƯỢU, BIA
  Ngọc Dương

Ngày 30/12/2019, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 100/2019/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt. Nghị 
định số 100/2019/NĐ-CP thay 
thế Nghị định số 46/2016/NĐ-
CP và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2020, quy định 
mức xử phạt hành chính cao 
hơn nhiều đối với các hành vi 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông. 

Nghị định số 100/2019/NĐ-
CP  đã sửa đổi 21 Điều với 39 
hành vi, nhóm hành vi được 
mô tả lại và 55 hành vi, nhóm 
hành vi được bổ sung. Nghị 
định số 100/2019/NĐ-CP cũng 
tăng mức xử phạt tối đa đối với 
các hành vi vi phạm quy định 
về nồng độ cồn và ma túy.

Đặc biệt, để thống nhất 
với Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2020, Nghị định 
số 100/2019/NĐ-CP đã bổ 
sung quy định xử phạt đối với 
các vi phạm của người điều 
khiển phương tiện tham gia 
giao thông sử dụng rượu, bia.  
Cụ thể: 

Đối với người điều khiển 
xe đạp: Phạt tiền từ 80.000 
đồng - 100.000 đồng nếu điều 
khiển xe trên đường mà trong 
máu và hơi thở có nồng độ cồn 
chưa vượt quá 50 miligam/100 
mililit máu hoặc chưa vượt quá 
0,25 miligam/1 lít khí thở; phạt 
tiền từ 200.000 đồng - 300.000 
đồng nếu điều khiển xe trên 
đường mà trong máu và hơi thở 
có nồng độ cồn vượt quá 50 

miligam đến 80 miligam/100 
mililit máu hoặc vượt quá 0,25 
miligam đến 0,4 miligam/1 lít 
khí thở; phạt tiền từ 400.000 
đồng - 600.000 đồng nếu điều 
khiển xe trên đường mà trong 
máu và hơi thở có nồng độ cồn 
vượt quá 80 miligam/100 mililit 
máu hoặc vượt quá 0,4 milig-
am/1 lít khí thở.

Đối với người điều khiển xe 
máy: Phạt tiền từ 2.000.000 
đồng - 3.000.000 đồng nếu 
điều khiển xe máy trên đường 
mà trong máu và hơi thở có 
nồng độ cồn chưa vượt quá 50 
miligam/100 mililit máu hoặc 
chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít 
khí thở; phạt tiền từ 4.000.000 
đồng - 5.000.000 đồng nếu 
điều khiển xe trên đường mà 
trong máu và hơi thở có nồng 
độ cồn vượt quá 50 miligam 
đến 80 miligam/100 mililit máu 
hoặc vượt quá 0,25 miligam 
đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 
phạt tiền từ 6.000.000 đồng - 
8.000.000 đồng nếu điều khiển 
xe trên đường mà trong máu 
và hơi thở có nồng độ cồn vượt 
quá 80 miligam/100 mililit máu 
hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít 
khí thở.

Đối với người điều khiển 
xe máy kéo, xe máy chuyên 
dùng: Phạt tiền từ 3.000.000 
đồng - 5.000.000 đồng nếu 
điều khiển xe trên đường mà 
trong máu và hơi thở có nồng 
độ cồn chưa vượt quá 50 milig-
am/100 mililit máu hoặc chưa 
vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí 
thở; phạt tiền từ 6.000.000 
đồng - 8.000.000 đồng nếu 
điều khiển xe trên đường mà 

trong máu và hơi thở có nồng 
độ cồn vượt quá 50 miligam 
đến 80 miligam/100 mililit máu 
hoặc vượt quá 0,25 miligam 
đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 
phạt tiền từ 16.000.000 đồng 
- 18.000.000 đồng nếu điều 
khiển xe trên đường mà trong 
máu và hơi thở có nồng độ 
cồn vượt quá 80 miligam/100 
mililit máu hoặc vượt quá 0,4 
miligam/1 lít khí thở.

Đối với người điều khiển xe 
ô tô: Phạt tiền từ 6.000.000 
đồng - 8.000.000 đồng nếu 
điều khiển xe trên đường mà 
trong máu và hơi thở có nồng 
độ cồn chưa vượt quá 50 milig-
am/100 mililit máu hoặc chưa 
vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí 
thở; phạt tiền từ 16.000.000 
đồng - 18.000.000 đồng nếu 
điều khiển xe trên đường mà 
trong máu và hơi thở có nồng 
độ cồn vượt quá 50 miligam 
đến 80 miligam/100 mililit máu 
hoặc vượt quá 0,25 miligam 
đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 
phạt tiền từ 30.000.000 đồng 
- 40.000.000 đồng nếu điều 
khiển xe trên đường mà trong 
máu và hơi thở có nồng độ cồn 
vượt quá 80 miligam/100 mililit 
máu hoặc vượt quá 0,4 milig-
am/1 lít khí thở.

Đây là lần đầu tiên có quy 
định mức phạt cho người điều 
khiển xe đạp có sử dụng rượu, 
bia. Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP cũng bổ sung mức 
phạt đối với người trong máu 
và hơi thở có nồng độ cồn 
chứ không chỉ khi vượt quá 50 
miligam/100 mililit máu hoặc 
chưa vượt quá 0,25 miligam/1 
lít khí thở như Nghị định số 
46/2016/NĐ-CP.



26

K
Y
M

C

K
Y
M

C

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN, ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2020/
NĐ-CP NGÀY 03/02/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT 

SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  Minh Khuê

Ngày 03/02/2020, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 16/2020/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Quốc 
tịch Việt Nam. Trong đó, Nghị 
định quy định một số điểm mới 
nổi bật như sau: Một là, bổ 
sung quy định về hủy giá trị 
giấy tờ chứng minh quốc tịch 
Việt Nam đã cấp cho người thôi 
quốc tịch, tước quốc tịch, hủy 
bỏ quyết định cho nhập quốc 
tịch Việt Nam. Theo đó, Điều 4 
Nghị định quy định kể từ ngày 
Quyết định cho thôi quốc tịch 
Việt Nam, tước quốc tịch Việt 
Nam, hủy bỏ quyết định cho 
nhập quốc tịch Việt Nam của 
một người có hiệu lực pháp luật 
thì các giấy tờ quy định tại Điều 
11 của Luật Quốc tịch  
Việt Nam (Giấy khai sinh; Giấy 
chứng minh nhân dân; Hộ 
chiếu Việt Nam; Quyết định 
cho nhập quốc tịch Việt Nam, 
Quyết định cho trở lại quốc tịch 
Việt Nam, Quyết định công 
nhận việc nuôi con nuôi đối với 
trẻ em là người nước ngoài, 
Quyết định cho người nước 
ngoài nhận trẻ em Việt Nam 
làm con nuôi) đã cấp cho người 
đó không còn giá trị chứng 
minh quốc tịch Việt Nam. Vì 
vậy, nếu những người này vẫn 
cố tình sử dụng những giấy tờ 
quy định tại Điều 11 của Luật 
Quốc tịch Việt Nam để chứng 
minh quốc tịch Việt Nam sẽ bị 
xử lý theo quy định tại Khoản 2 
Điều 6 của Nghị định này. 
Ngoài ra, Nghị định cũng quy 
định trách nhiệm của các cơ 
quan trong việc xóa đăng ký 
thường trú, thu hồi và hủy giá 

trị sử dụng Hộ chiếu Việt Nam, 
Chứng minh nhân dân, Căn 
cước công dân của những 
trường hợp nêu trên. Người 
được thôi quốc tịch, bị tước 
quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định 
cho nhập quốc tịch Việt Nam 
cũng có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan Công an để làm 
thủ tục xóa đăng ký thường trú, 
nộp lại Hộ chiếu Việt Nam, 
Chứng minh nhân dân, Căn 
cước công dân theo quy định 
của pháp luật có liên quan. Hai 
là, khẳng định lại nguyên tắc 
một quốc tịch Việt Nam theo 
Điều 4 của Luật Quốc tịch Việt 
Nam, tạo cách hiểu và áp dụng 
thống nhất pháp luật đối với 
người có quốc tịch Việt Nam 
đồng thời có quốc tịch nước 
ngoài. Điều 5 Nghị định quy 
định về việc sử dụng quốc tịch 
của công dân Việt Nam đồng 
thời có quốc tịch nước ngoài 
trong quan hệ với cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam: 
“Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam chỉ công 
nhận quốc tịch Việt Nam đối 
với công dân Việt Nam đồng 
thời có quốc tịch nước ngoài 
trong quan hệ với cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam, trừ 
trường hợp Điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên có 
quy định khác”. Theo đó, kể từ 
ngày 20/3/2020, trên tất cả các 
loại giấy tờ có mục ghi “quốc 
tịch” do cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp 
cho công dân Việt Nam đồng 
thời có quốc tịch nước ngoài chỉ 
được ghi “quốc tịch Việt Nam”, 
tuyệt đối không ghi thêm quốc 
tịch nước ngoài của người đó, 

trừ trường hợp Điều ước quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên 
có quy định khác. Ba là, Nghị 
định số 16/2020/NĐ-CP xác 
định rõ những hành vi bị 
nghiêm cấm trong hoạt động 
quốc tịch. Điều 6 Nghị định đã 
bổ sung quy định mới về các 
hành vi bị nghiêm cấm, bao 
gồm các hành vi: (i) Dùng giấy 
tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy 
xóa làm sai lệch nội dung; khai 
báo không trung thực, có hành 
vi gian dối để làm thủ tục giải 
quyết các việc về quốc tịch; (ii) 
Dùng giấy tờ không còn giá trị 
chứng minh quốc tịch Việt Nam 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 
4 của Nghị định này để chứng 
minh đang có quốc tịch  
Việt Nam; (iii) Lợi dụng thẩm 
quyền được giao để cấp giấy tờ 
về quốc tịch Việt Nam, giấy tờ 
chứng minh quốc tịch Việt Nam 
hoặc giấy tờ khác có ghi quốc 
tịch Việt Nam trái quy định của 
pháp luật; xác nhận không có 
cơ sở, không đúng sự thật về 
người xin nhập, xin trở lại quốc 
tịch Việt Nam; (iiii) Lợi dụng 
việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch 
Việt Nam và việc xin giữ quốc 
tịch nước ngoài khi được nhập, 
trở lại quốc tịch Việt Nam để 
xâm hại an ninh, lợi ích quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; phương hại 
đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, công dân 
Việt Nam. Trường hợp cá nhân, 
tổ chức thực hiện các hành vi 
nêu trên thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý 
theo quy định của pháp luật; 
những giấy tờ giả, giấy tờ bị 
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sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch 
nội dung về quốc tịch, giấy tờ 
không còn giá trị chứng minh 
quốc tịch Việt Nam theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 4 của 
Nghị định này, giấy tờ về quốc 
tịch Việt Nam, giấy tờ chứng 
minh quốc tịch Việt Nam hoặc 
giấy tờ khác có ghi quốc tịch 
Việt Nam trái quy định của 
pháp luật sẽ không có giá trị 
pháp lý, phải bị thu hồi hủy bỏ. 
Bên cạnh đó, để bảo đảm tính 
nghiêm minh của pháp luật thì 
những trường hợp đã nhập 
quốc tịch Việt Nam theo quy 
định tại Điều 19 của Luật Quốc 
tịch Việt Nam mà bị phát hiện 
có hành vi dùng giấy tờ giả, 
giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa làm 
sai lệch nội dung; khai báo 
không trung thực, có hành vi 
gian dối để làm thủ tục giải 
quyết các việc về quốc tịch thì 
Bộ Tư pháp sẽ hoàn thiện hồ 
sơ, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trình Chủ tịch nước hủy bỏ 
Quyết định cho nhập quốc tịch 
Việt Nam theo quy định tại 
Điều 33, Điều 34 Luật Quốc 
tịch Việt Nam và Điều 23 của 
Nghị định này. Bốn là, quy định 
chi tiết và hướng dẫn rõ hơn về 
các điều kiện giữ quốc tịch 
nước ngoài khi xin nhập/trở lại 
quốc tịch Việt Nam nhằm tạo 
sự thống nhất trong cách hiểu 
và áp dụng đúng quy định tại 
Khoản 3 Điều 19, Khoản 5 
Điều 23 của Luật Quốc tịch 
Việt Nam. Khoản 3 Điều 19 
Luật Quốc tịch Việt Nam quy 
định: “Người nhập quốc tịch 
Việt Nam thì phải thôi quốc tịch 
nước ngoài, trừ những người 
quy định tại Khoản 2 Điều này, 
trong trường hợp đặc biệt, nếu 
được Chủ tịch nước cho phép”. 
Điều 9 Nghị định số 16/2020/
NĐ-CP đã quy định rõ hơn về 
các trường hợp đặc biệt, đó là: 
(1) Có đủ điều kiện nhập quốc 
tịch Việt Nam theo quy định 

của Luật Quốc tịch Việt Nam; 
(2) Có công lao đặc biệt đóng 
góp cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và 
việc nhập quốc tịch đồng thời 
giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi 
cho Nhà nước Cộng hòa xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam; (3) Việc 
xin giữ quốc tịch nước ngoài của 
người đó khi nhập quốc tịch Việt 
Nam là phù hợp với pháp luật 
của nước ngoài đó; (4) Việc thôi 
quốc tịch nước ngoài dẫn đến 
quyền lợi của người đó ở nước 
ngoài bị ảnh hưởng; (5) Không 
sử dụng quốc tịch nước ngoài 
để gây phương hại đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức và cá nhân; xâm hại an 
ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội của Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Điều 14 Nghị định quy định 
người xin trở lại quốc tịch  
Việt Nam thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại khoản 5 
Điều 23 Luật Quốc tịch Việt 
Nam, nếu đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện sau đây thì được coi là 
trường hợp đặc biệt để trình Chủ 
tịch nước xem xét việc cho trở lại 
quốc tịch Việt Nam mà không 
phải thôi quốc tịch nước ngoài. 
Bao gồm: (1) Có đủ điều kiện 
trở lại quốc tịch Việt Nam theo 
quy định của Luật Quốc tịch Việt 
Nam; (2) Việc xin giữ quốc tịch 
nước ngoài của người đó khi trở 
lại quốc tịch Việt Nam là phù 
hợp với pháp luật của nước 
ngoài đó; (3) Việc thôi quốc tịch 
nước ngoài dẫn đến quyền lợi 
của người đó ở nước có quốc 
tịch bị ảnh hưởng; (4) Không sử 
dụng quốc tịch nước ngoài để 
gây phương hại đến quyền, lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức và cá nhân; xâm hại an 
ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội của Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Những quy định mới về “trường 
hợp đặc biệt” của Nghị định số 

16/2020/NĐ-CP đã tạo cơ sở 
pháp lý rõ ràng cho cơ quan có 
thẩm quyền trong giải quyết hồ 
sơ quốc tịch; tránh được tình 
trạng có cách hiểu khác nhau, 
dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện. 
Năm là, bổ sung điểm mới về 
trách nhiệm của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trong lĩnh vực quốc 
tịch. Điều 37 Nghị định số 
16/2020/NĐ-CP quy định trách 
nhiệm của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh bao gồm 07 nội dung. 
Trong đó, 02 nội dung mới là tổ 
chức Lễ trao Quyết định của 
Chủ tịch nước cho nhập quốc 
tịch Việt Nam đảm bảo trang 
trọng, ý nghĩa; thu hồi hủy bỏ 
những giấy tờ liên quan đến 
quốc tịch Việt Nam do Sở Tư 
pháp cấp trái quy định của pháp 
luật. Với các quy định mới, Nghị 
định số 16/2020/NĐ-CP đã 
khắc phục được những vướng 
mắc, bất cập trong công tác 
quốc tịch thời gian qua; đồng 
thời, tạo cơ sở pháp lý cho các 
cơ quan có thẩm quyền trong 
giải quyết các loại việc về quốc 
tịch. Nghị định số 16/2020/NĐ-
CP có hiệu lực kể từ ngày 
20/3/2020, thay thế Nghị định 
số 78/2009/NĐ-CP và Nghị 
định số 97/2014/NĐ-CP ngày 
17/10/2014 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 78/2009/NĐ-CP. 
Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch 
số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-
BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư 
pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công 
an hướng dẫn thi hành Nghị 
định số 78/2009/NĐ-CP ngày 
22/9/2009 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Quốc 
tịch Việt Nam và Thông tư liên 
tịch số 05/2013/TTLT/BTP-
BNG-BCA ngày 31/01/2013 
sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông 
tư liên tịch số 05/2010/TTLT/
BTP-BNG-BCA cũng hết hiệu 
lực kể từ ngày 20/3/2020.
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Câu hỏi 1: Pháp luật hiện 
hành quy định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với người điều 
khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể 
cả xe máy điện), các loại xe 
tương tự như xe mô tô và các 
loại xe tương tự như xe gắn máy 
tham gia giao thông mà không 
đội mũ bảo hiểm cho người đi 
mô tô, xe máy như thế nào?

Trả lời: Điểm i, khoản 2, Điều 
6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 
ngày 30/12/2019 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt (sau đây 
viết tắt là Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP) thì phạt tiền từ 200.000 
đồng đến 300.000 đồng đối với 
người điều khiển xe mô tô, xe 
gắn máy (kể cả xe máy điện), 
các loại xe tương tự như xe mô 
tô và các loại xe tương tự như 
xe gắn máy có hành vi vi phạm: 
“Không đội “mũ bảo hiểm cho 
người đi mô tô, xe máy” hoặc đội 
“mũ bảo hiểm cho người đi mô 
tô, xe máy” không cài quai đúng 
quy cách khi điều khiển xe tham 
gia giao thông trên đường bộ.”

Câu hỏi 2: Thời gian gần đây, 
tại nút giao thông ngã 5 Đống Đa 
Quy Nhơn cơ quan chức năng 
thực hiện cắm biển báo “Cấm đi 
ngược chiều” hướng từ nội thành 
thành phố đi Nhơn Hội và ngược 

lại. Pháp luật hiện hành quy định 
xử phạt vi phạm hành chính đối 
với người điều khiển xe mô tô, 
xe gắn máy (kể cả xe máy điện), 
các loại xe tương tự như xe mô 
tô và các loại xe tương tự như 
xe gắn máy có hành vi đi ngược 
chiều trên đường có biển “Cấm 
đi ngược chiều” như thế nào?

Trả lời: Khoản 5, Điều 6 
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 
quy định phạt tiền từ 1.000.000 
đồng đến 2.000.000 đồng đối 
với  người điều khiển xe mô 
tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 
điện), các loại xe tương tự như 
xe mô tô và các loại xe tương tự 
như xe gắn máy thực hiện hành 
vi đi ngược chiều của đường 
một chiều, đi ngược chiều trên 
đường có biển “Cấm đi ngược 
chiều”, trừ hành vi vi phạm quy 
định tại điểm b, khoản 6 Điều 
này và các trường hợp xe ưu tiên 
đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp 
theo quy định.

Ngoài việc bị phạt tiền, 
người có hành vi vi phạm còn 
bị tước quyền sử dụng Giấy 
phép lái xe từ 01 tháng đến  
03 tháng.

Câu hỏi 3: Hiện nay, vẫn còn 
tình trạng người từ đủ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi điều khiển xe 
mô tô có dung tích xi lanh từ 50 
cm3 trở lên lưu thông trên đường. 

Pháp luật hiện hành quy định 
xử phạt vi phạm hành chính đối 
với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuổi điều khiển xe mô tô có 
dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở 
lên lưu thông trên đường như  
thế nào?

Trả lời: Điểm a, khoản 4, 
Điều 21 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP quy định phạt tiền từ 
400.000 đồng đến 600.000 
đồng đối với hành vi vi phạm: 
“Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 
tuổi điều khiển xe mô tô có dung 
tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.”

Câu hỏi 4: Pháp luật hiện 
hành quy định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với người điều 
khiển xe mô tô hai bánh có dung 
tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, 
xe mô tô ba bánh tham gia giao 
thông mà không có Giấy phép 
lái xe như thế nào?

Trả lời: Điểm b, khoản 7, 
Điều 21 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP quy định phạt tiền từ 
3.000.000 đồng đến 4.000.000 
đồng đối với người điều khiển xe 
mô tô hai bánh có dung tích xi 
lanh từ 175 cm3 trở lên, xe mô 
tô ba bánh thực hiện hành vi vi 
phạm: “Không có Giấy phép lái 
xe hoặc sử dụng Giấy phép lái 
xe không do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, Giấy phép lái xe bị 
tẩy xóa”.

BAÏN HOÛI BAN BIEÂN TAÄP TRAÛ LÔØI

của các cơ quan nhà nước 
khác sẽ rất khó áp dụng nếu 
như pháp luật không quy định 
cụ thể trách nhiệm của từng 
cơ quan, đơn vị cũng như 
cách thức phối hợp. Ví dụ, đối 
với việc thi hành quyết định 
cưỡng chế của Chánh thanh 
tra sở, pháp luật cần phải quy 
định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ 
quan phối hợp… bởi vì các cơ 
quan chuyên môn của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh không có 
lực lượng để bảo đảm tổ chức 
thi hành quyết định cưỡng 
chế, mặc dù đây là cơ quan 
có thẩm quyền ban hành 
quyết định cưỡng chế thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm  
hành chính.

Trách nhiệm cung cấp thông 
tin về tài sản của các tổ chức 
tín dụng: Xác minh tài sản 
của cá nhân, tổ chức vi phạm 
hành chính tại các tổ chức tín 
dụng là một quy trình trong thi 
hành quyết định cưỡng chế; 
tuy nhiên, Luật Xử lý vi phạm 
hành chính hiện hành không 
quy định tổ chức tín dụng nơi 
cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế 
thi hành mở tài khoản phải có 
trách nhiệm cung cấp thông tin 
về tài sản cho người có thẩm 
quyền ra quyết định cưỡng chế. 
Trong lúc đó, Luật các tổ chức 

tín dụng cho phép tổ chức tín 
dụng cung cấp các thông tin 
liên quan đến tài khoản của 
khách hàng trong trường hợp 
có yêu cầu của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật (khoản 3 
Điều 14). Như vậy, để đảm 
bảo các điều kiện tổ chức 
thi hành quyết định cưỡng 
chế, Luật Xử lý vi phạm hành 
chính cần phải bổ sung trách 
nhiệm, thời hạn, phạm vi… 
cung cấp thông tin về tài sản 
của cá nhân, tổ chức vi phạm 
hành chính tại các tổ chức tín 
dụng cho cơ quan ban hành 
quyết định cưỡng chế.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HOÀN THIỆN... (Tiếp theo trang 18)


