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Chòu traùch nhieäm xuaát baûn
LEÂ VAÊN TOAØN

Giaùm ñoác Sôû Tö phaùp



Tröôûng Ban bieân taäp:
TRÖÔNG ÑÌNH HY

Phoù Giaùm ñoác Sôû Tö phaùp



Bieân taäp vieân:
TRAÀN MINH HOÀNG

HOÀ MYÕ NGOÏC CHAÂN
NGUYEÃN NGOÏC HIEÀN

TOÂ THÒ CAÅM



Trình baøy:
BAN BIEÂN TAÄP

In 5.000 baûn
Khoå 19 x 27 (cm)
32 trang (caû bìa)

In taïi Coâng ty In Nhaân Daân  
Bình Ñònh - 339 - 341  

Traàn Höng Ñaïo, TP. Quy Nhôn. 
ÑT: 0256.3822810
Giaáy pheùp xuaát baûn  
soá 03/GP-XBBT do  

Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng  
caáp ngaøy 25/02/2019

AÛnh bìa 1:
Töôïng ñaøi Quang Trung
                      Ñaøo Tieán Ñaït

BAÛN TIN
SOÁ 6/2019

MUÏC LUÏC

Tin, baøi vieát xin göûi veà: Ban bieân taäp Baûn tin Tö phaùp Bình Ñònh
Ñòa chæ: 139 Leâ Lôïi, Tp. Quy Nhôn, (ÑT: 0256.3826500)

Email: bantintuphapbinhdinh@gmail.com

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

 Caùc caáp Hoäi Phuï nöõ trong tænh hoïc vaø laøm theo göông Baùc

II/ HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN, GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT
 Phaùt huy vai troø tö vaán, tham möu thöïc hieän coâng taùc...

 Ngaøy Phaùp luaät naêm 2019 ñöôïc thöïc hieän vôùi nhieàu...

 Chuù troïng coâng taùc hoøa giaûi ôû cô sôû

 Taêng cöôøng tuyeân truyeàn chính saùch phaùp luaät...

III/ HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP 
 Nhöõng keát quaû noåi baät trong coâng taùc tö phaùp...

 Ñaùp öùng yeâu caàu caûi caùch haønh chính vaø caûi caùch tö phaùp

 Keát quaû hôn 03 naêm trieån khai Luaät Ban haønh vaên baûn... 

 Thöïc hieän quy cheá daân chuû gaén vôùi caûi caùch haønh chính

 Hieäu quaû töø moâ hình hoï ñaïo khoâng coù toäi phaïm vaø teä naïn xaõ hoäi

IV/ NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI
 Bieän phaùp khaéc phuïc haäu quaû buoäc noäp laïi soá lôïi...

 Moät soá baát caäp cuûa Nghò ñònh soá 23/2015/NÑ-CP...

 Baøn veà bieän phaùp taïm giöõ tang vaät, phöông tieän vi phaïm...

V/ TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT

 Moät soá ñieåm môùi cuûa nghò ñònh soá 55/2019/NÑ-CP veà hoã trôï ...

 Caám coâng khai baûn aùn tình duïc ngöôøi döôùi 18 tuoåi

 Chính saùch ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc coâng taùc ...

 Trieån khai Ñeà aùn “Xaây döïng vaên hoùa öùng xöû trong tröôøng hoïc...

 Toå chöùc, hoaït ñoäng cuûa Quyõ xaõ hoäi, Quyõ töø thieän

VI/ BAÏN HOÛI BAN BIEÂN TAÄP TRAÛ LÔØI 
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HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TÖ TÖÔÛNG, ÑAÏO ÑÖÙC, PHONG CAÙCH HOÀ CHÍ MINH 

Trieån khai thöïc hieän Chæ 
thò soá 05-CT/TW ngaøy 
15/5/2016 cuûa Boä Chính 

trò veà vieäc ñaåy maïnh hoïc taäp 
vaø laøm theo tö töôûng, ñaïo ñöùc, 
phong caùch Hoà Chí Minh (vieát 
taét laø Chæ thò soá 05-CT/TW) treân 
ñòa baøn tænh, thôøi gian qua, caùc 
caáp Hoäi Phuï nöõ trong tænh ñaõ 
toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng thieát 
thöïc, ñöa vieäc hoïc taäp vaø laøm 
theo tö töôûng, ñaïo ñöùc, phong 
caùch Hoà Chí Minh trôû thaønh 
vieäc laøm thöôøng xuyeân cuûa moãi 
caùn boä, hoäi vieân phuï nöõ. 

Theo thoáng keâ cuûa Hoäi Lieân 
hieäp Phuï nöõ (LHPN) tænh, trong 
03 naêm trieån khai thöïc hieän Chæ 
thò soá 05-CT/TW, Hoäi Phuï nöõ 
caùc caáp, nhaát laø caáp cô sôû ñaõ 
ñaêng kyù vaø thöïc hieän hieäu quaû 
moâ hình tieát kieäm theo göông 
Baùc gaén vôùi an sinh xaõ hoäi 
baèng nhieàu hình thöùc nhö: Tieát 
kieäm töông trôï, goùp coâng, ñoåi 
coâng... Keát quaû, ñaõ coù 521.063 
löôït hoäi vieân phuï nöõ tham gia 
tieát kieäm taïi 1.132/1.132 chi hoäi 
phuï nöõ, vôùi soá tieàn huy ñoäng 
ñöôïc 113 tyû 091 trieäu ñoàng, ñaõ 
trích 50 tyû 774 trieäu ñoàng ñeå 
giuùp ñôõ, hoã trôï cho 50.686 hoäi 
vieân phuï nöõ coù hoaøn caûnh khoù 
khaên, cho vay/möôïn voán khoâng 
tính laõi, laõi suaát thaáp ñeå ñaàu tö 
saûn xuaát, chaên nuoâi, troàng troït, 
buoân baùn nhoû nhaèm phaùt trieån 
kinh teá vaø giaûi quyeát khoù khaên 
trong gia ñình, oån ñònh cuoäc 
soáng... Qua ñoù, haøng naêm ñaõ 
coù 9.762 phuï nöõ ngheøo laøm 
chuû hoä ñöôïc giuùp, coù 2.075 
hoä thoaùt ngheøo; vaän ñoäng xaây 
döïng 66 maùi aám tình thöông, 
söûa chöõa 682 nhaø vôùi toång soá 
tieàn 6 tyû 430 trieäu ñoàng. 

Töø nhöõng vieäc laøm thieát thöïc, 
yù nghóa ñaõ xuaát hieän nhieàu moâ 

hình hay, caù nhaân ñieån hình 
naêng ñoäng, saùng taïo, vöôït qua 
thaùch thöùc, caûi tieán kyõ thuaät, 
phaùt trieån saûn xuaát, xaây döïng 
gia ñình haïnh phuùc. Taïi Hoäi 
nghò bieåu döông phuï nöõ tieâu 
bieåu laøm theo göông Baùc do 
Hoäi LHPN tænh toå chöùc coù 09/50 
göông maët phuï nöõ tieâu bieåu 
ñöôïc choïn ñeå giao löu, chia seû 
kinh nghieäm trong vieäc hoïc taäp 
vaø laøm theo göông Baùc, nhaát 
laø kinh nghieäm trong coâng taùc 
tuyeân truyeàn, vaän ñoäng hoäi 
vieân, phuï nöõ vaø caùc moâ hình 
tieát kieäm goùp voán giuùp nhau, 
lieân keát hoã trôï phuï nöõ phaùt trieån 
kinh teá, baûo veä moâi tröôøng. 
Ñoù laø caùc chò: Huyønh Thò Bích 
Loan, Chuû tòch Hoäi LHPN xaõ 
Phöôùc An (Tuy Phöôùc); Hoaøng 
Thò Thaønh, Chuû tòch Hoäi LHPN 
phöôøng Ngoâ Maây (Quy Nhôn); 
Traàn Thò Bình, Chi hoäi tröôûng 
Chi hoäi An Noäi, xaõ Vónh Thònh 
(Vónh Thaïnh); Nguyeãn Thò Hoa, 
Chuû tòch Hoäi LHPN xaõ An Hoøa 
(An Laõo); Nguyeãn Thò Minh Theå, 
Chuû tòch Hoäi LHPN xaõ AÂn Tín 

(Hoaøi AÂn); Ñoã Thò Moäng Kieàu, 
Chi hoäi tröôûng Chi hoäi Long 
Quang, phöôøng Nhôn Hoøa 
(An Nhôn); Ñinh Y Mon, Phoù 
Chuû tòch Hoäi LHPN xaõ Vónh An 
(Taây Sôn); Traàn Thò Khuyeân, 
Chuû tòch Lieân ñoaøn Lao ñoäng 
huyeän Hoaøi AÂn; Traàn Thò Ñôõ, Toå 
tröôûng Phuï nöõ thoân Loä Dieâu, xaõ 
Hoaøi Myõ (Hoaøi Nhôn).

Coù theå noùi, phong traøo thi 
ñua phuï nöõ laøm theo göông 
Baùc ñaõ taïo chuyeån bieán roõ neùt, 
laøm cho vieäc laøm theo thöïc söï 
trôû thaønh vieäc laøm haøng ngaøy 
trong moãi gia ñình coù phuï nöõ. 
Tin töôûng trong thôøi gian ñeán, 
vieäc hoïc taäp vaø laøm theo Baùc 
tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän ñeå lan 
toûa vaø nhaân roäng nhieàu hôn 
nhöõng moâ hình thöïc haønh tieát 
kieäm hoã trôï giaûm ngheøo beàn 
vöõng; phaán ñaáu laøm kinh teá 
gioûi, giuùp nhau phaùt trieån kinh 
teá gia ñình, giuùp ñôõ ngöôøi giaø 
neo ñôn, ngöôøi gaëp hoaïn naïn, 
khoù khaên, treû moà coâi, ngöôøi 
taøn taät...

CAÙC CAÁP HOÄI PHUÏ NÖÕ TRONG TÆNH HOÏC  
VAØ LAØM THEO GÖÔNG BAÙC

Caùc göông maët phuï nöõ tieâu bieåu tham gia buoåi giao löu
“Phuï nöõ tieâu bieåu laøm theo göông Baùc”



3

K
Y
M

C

K
Y
M

C

HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN, GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

Caùc cô quan thaønh vieân Hoäi ñoàng Phoái hôïp PBGDPL tænh: 

PHAÙT HUY VAI TROØ TÖ VAÁN, THAM MÖU THÖÏC HIEÄN 
COÂNG TAÙC PHOÅ BIEÁN, GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT NAÊM 2019

 M.C



Cuøng vôùi vieäc trieån khai caùc 
nhieäm vuï coâng taùc chuyeân 
moân theo Keá hoaïch ñöôïc 

giao, trong naêm 2019, caùc cô 
quan thaønh vieân Hoäi ñoàng Phoái 
hôïp phoå bieán, giaùo duïc phaùp luaät 
(PBGDPL) tænh ñaõ tö vaán, tham 
möu cho caùc caáp uûy, chính quyeàn 
thöïc hieän nhieäm vuï PBGDPL ñaït 
nhieàu keát quaû ñaùng keå; goùp phaàn 
ñöa chuû tröông, chính saùch cuûa 
Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc 
ñi vaøo thöïc tieãn ñôøi soáng cuûa caùc 
taàng lôùp Nhaân daân.

Thöïc hieän Quy cheá Toå chöùc vaø 
hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng Phoái hôïp 
PBGDPL tænh Bình Ñònh, ngay töø 
ñaàu naêm, caùc cô quan thaønh vieân 
Hoäi ñoàng Phoái hôïp PBGDPL tænh 
ñaõ chuû ñoäng ban haønh Keá hoaïch 
PBGDPL taïi cô quan, ñôn vò mình; 
ñoàng thôøi, thöïc hieän nhieäm vuï tö 
vaán, tham möu UBND tænh ban 
haønh haøng traêm vaên baûn ñeå chæ 
ñaïo, laõnh ñaïo vaø toå chöùc trieån khai 
thöïc hieän coâng taùc PBGDPL treân 
ñòa baøn toaøn tænh. Rieâng cô quan 
thöôøng tröïc cuûa Hoäi ñoàng Phoái 
hôïp PBGDPL tænh (Sôû Tö phaùp) 
ñaõ tham möu UBND tænh ban 
haønh 13 Quyeát ñònh, 11 Keá hoaïch 
vaø 03 Coâng vaên; Giaùm ñoác Sôû Tö 
phaùp ñaõ ban haønh 19 Vaên baûn ñeå 
höôùng daãn, toå chöùc trieån khai thöïc 
hieän coâng taùc PBGDPL treân ñòa 
baøn tænh theo nhieäm vuï ñöôïc phaân 
coâng. Caùc cô quan thaønh vieân Hoäi 
ñoàng Phoái hôïp PBGDPL tænh theo 
chöùc naêng nhieäm vuï cuûa mình 
cuõng ñaõ kòp thôøi tham möu, tö vaán 
cho laõnh ñaïo cô quan, UBND tænh 
ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn, 
ñònh höôùng vaø toå chöùc thöïc hieän 
coâng taùc PBGDPL taïi cô quan vaø 
treân ñòa baøn tænh.

Noäi dung vaø hình thöùc PBGDPL 
ñöôïc caùc cô quan thaønh vieân Hoäi 
ñoàng Phoái hôïp PBGDPL tænh chuù 
troïng ñoåi môùi phuø hôïp vôùi ñoái 

töôïng, ñòa baøn. Ñôn cöû nhö Sôû Tö 
phaùp, trong naêm 2019 ñaõ tham 
möu UBND tænh toå chöùc Cuoäc thi 
“Hoøa giaûi vieân gioûi” vaø Cuoäc thi Tìm 
hieåu phaùp luaät veà nghóa vuï quaân 
söï baèng hình thöùc saân khaáu hoùa; 
toå chöùc Hoäi nghò taäp huaán cho gaàn 
300 baùo caùo vieân phaùp luaät treân 
ñòa baøn tænh; toå chöùc 03 ñôït Ngaøy 
hoäi “Coâng daân vôùi phaùp luaät” ñeå 
phoå bieán phaùp luaät vaø trôï giuùp 
phaùp lyù, tö vaán phaùp luaät; toå chöùc 
03 lôùp taäp huaán kieán thöùc phaùp 
luaät vaø nghieäp vuï hoøa giaûi ôû cô 
sôû cho 556 hoøa giaûi vieân treân ñòa 
baøn 03 huyeän: Taây Sôn, Phuø Caùt 
vaø Hoaøi Nhôn; toå chöùc 154 cuoäc 
trôï giuùp phaùp lyù löu ñoäng coù loàng 
gheùp tuyeân truyeàn phoå bieán phaùp 
luaät cho 5.348 löôït ngöôøi taïi caùc 
xaõ ñaëc bieät khoù khaên, baõi ngang, 
ven bieån; bieân soaïn vaø phaùt haønh 
5.000 cuoán Hoûi - ñaùp phaùp luaät veà 
toá caùo vaø 30.000 cuoán Baûn tin Tö 
phaùp; 5.200 Tôø gaáp phaùp luaät veà toå 

chöùc con nuoâi nöôùc ngoaøi taïi Vieät 
Nam, phaùp luaät veà nuoâi con nuoâi 
coù yeáu toá nöôùc ngoaøi; 5.000 cuoán 
Hoûi - ñaùp phaùp luaät veà toá tuïng daân 
söï; phoái hôïp vôùi Ñaøi Phaùt thanh vaø 
Truyeàn hình Bình Ñònh xaây döïng 
12 soá Taïp chí truyeàn hình “Phaùp 
luaät vaø ñôøi soáng”. Ñaëc bieät, höôûng 
öùng Ngaøy Phaùp luaät nöôùc Coäng 
hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam 
naêm 2019, Sôû Tö phaùp ñaõ thöïc 
hieän xaõ hoäi hoùa thoâng qua vieäc huy 
ñoäng ñöôïc 40 trieäu ñoàng töø 10 toå 
chöùc doanh nghieäp ñeå thöïc hieän 
treo 15 pano vaø 180 phöôùn vaø 05 
baêng roân tuyeân truyeàn Ngaøy Phaùp 
luaät naêm 2019.

Caùc cô quan thaønh vieân laø 
ngaønh ñaëc thuø nhö Coâng an tænh, 
Boä chæ huy Boä ñoäi bieân phoøng tænh, 
trong naêm 2019, Coâng an tænh ñaõ 
xaây döïng 124 phoùng söï, vieát 70 
tin, baøi, cung caáp 116 löôït tin; toå 
chöùc tuyeân truyeàn tröïc tieáp 87 löôït 
vôùi 43.760 ngöôøi daân tham gia; 

Cuoäc thi Tìm hieåu phaùp luaät veà nghóa vuï quaân söï ñöôïc Sôû Tö phaùp 
tham möu giuùp UBND tænh toå chöùc, thu huùt ñoâng ñaûo caùn boä, chieán só, 
daân quaân trong löïc löôïng vuõ trang, ñoaøn vieân thanh nieân vaø nhaân daân 
tham gia coå vuõ
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HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN, GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

môû 06 lôùp taäp huaán caùc kieán thöùc 
an toaøn giao thoâng vaø chuyeân ñeà 
traät töï an toaøn giao thoâng cho hôn 
700 ngöôøi; 03 lôùp tuyeân truyeàn 
cho 263 ñoái töôïng caù bieät; 30 löôït 
tuyeân truyeàn löu ñoäng taïi 14 ñòa 
baøn daân cö; 05 hoäi thi döôùi hình 
thöùc “Rung chuoâng vaøng” thu huùt 
800 löôït ngöôøi tham gia; xaây döïng 
15 phoùng söï, vieát 55 tin, cung caáp 
62 löôït tin, baøi caûnh baùo haønh vi 
laán chieám haønh lang an toaøn giao 
thoâng ñöôøng saét, caùc baát caäp töø 
ñöôøng ngang giao caét vôùi ñöôøng 
saét. Boä chæ huy Boä ñoäi bieân 
phoøng tænh ñaõ phoái hôïp vôùi caùc 
ban, ngaønh, ñoaøn theå, ñòa phöông 
toå chöùc 185 buoåi tuyeân truyeàn, 
PBGDPL lieân quan ñeán lónh vöïc 
quaûn lyù, baûo veä chuû quyeàn, an 
ninh bieân giôùi quoác gia cho 19.021 
löôït caùn boä, Nhaân daân; cuûng coá 
vaø duy trì 520 Toå töï quaûn an ninh 
traät töï vôùi 8.759 thaønh vieân, 609 
Toå taøu thuyeàn an toaøn vôùi 2.556 
taøu/16.910 thuyeàn vieân, 01 beán 
baõi an toaøn vôùi 286 taøu/2.965 
ngöôøi; phoái hôïp vôùi Boä Chæ huy 
Quaân söï tænh boài döôõng kieán thöùc 
quoác phoøng an ninh cho 01 lôùp 
ñoái töôïng 3 vôùi 77 ñoàng chí hoïc 
vieân; phoái hôïp vôùi Coâng an tænh 
boài döôõng kieán thöùc quoác phoøng 
an ninh cho 06 lôùp ñoái töôïng 4 
vôùi gaàn 600 hoïc vieân; bieân soaïn 
vaø phaùt haønh 12.000 cuoán soå 
tay phaùp luaät; caáp phaùt 330 saùch 
phaùp luaät, 5.569 tôø rôi, 105 ñóa 
DVD tuyeân truyeàn, PBGDPL cho 
caùn boä vaø Nhaân daân.

Ñoái vôùi caùc toå chöùc ñoaøn theå 
nhö Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ tænh, 
Ñoaøn Thanh nieân CSHCM tænh, 
Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh,… trong 
naêm 2019, Hoäi Lieân hieäp Phuï 
nöõ tænh ñaõ phoái hôïp vôùi Sôû Lao 
ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi 
toå chöùc caùc hoaït ñoäng truyeàn 
thoâng naâng cao nhaän thöùc bình 
ñaúng giôùi cho gaàn 500 hoäi vieân 
phuï nöõ taïi caùc xaõ thuoäc 3 huyeän: 
Phuø Myõ, Vaân Canh, An Laõo; toå 
chöùc 05 lôùp taäp huaán veà bình 
ñaúng giôùi vaø phoøng, choáng baïo 
löïc gia ñình cho 150 ngöôøi laø caùn 
boä Hoäi caáp xaõ, chi hoäi tröôûng, toå 
tröôûng toå phuï nöõ, Bí thö chi boä 
thoân, tröôûng thoân/laøng; toå chöùc 
02 hoäi thi naâng cao nhaän thöùc 

bình ñaúng giôùi cho hoäi vieân phuï 
nöõ taïi 02 huyeän: Phuø Caùt, Phuø 
Myõ; chæ ñaïo, höôùng daãn Hoäi 
Lieân hieäp Phuï nöõ caùc huyeän Tuy 
Phöôùc, Phuø Caùt, Quy Nhôn, Hoaøi 
AÂn, Hoaøi Nhôn toå chöùc 23 Hoäi thi 
“Phuï nöõ tìm hieåu kieán thöùc phaùp 
luaät” thu huùt hôn 1.560 hoäi vieân, 
phuï nöõ vaø Nhaân daân tham gia. 
Ñoaøn Thanh nieân Coäng saûn Hoà 
Chí Minh tænh ñaõ toå chöùc 237 
buoåi tuyeân truyeàn, phoå bieán kieán 
thöùc phaùp luaät cho hôn 18.350 
ñoaøn vieân, thanh nieân (ÑVTN), 
hoïc sinh; toå chöùc 19 phieân toøa 
giaû ñònh, 38 Hoäi thi tìm hieåu phaùp 
luaät. Toå chöùc “Ngaøy hoäi Thanh 
nieân vôùi vaên hoùa giao thoâng” thu 
huùt söï tham gia cuûa 650 ÑVTN, 
hoïc sinh, sinh vieân. Phoái hôïp 
vôùi Trung taâm phoøng, choáng 
HIV/AIDS tænh toå chöùc Dieãn ñaøn 
truyeàn thoâng phoøng, choáng HIV/
AIDS thu huùt 400 ÑVTN, hoïc sinh 
tham gia; phoái hôïp vôùi Sôû Lao 
ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi toå 
chöùc Hoäi thi tìm hieåu kieán thöùc veà 
bình ñaúng giôùi vaø phoøng, choáng 
baïo löïc treân cô sôû giôùi thu huùt söï 
tham gia cuûa 500 ÑVTN; toå chöùc 
Hoäi thi tuyeân truyeàn Luaät Phoøng, 
choáng taùc haïi thuoác laù trong sinh 
vieân thu huùt 1.000 ÑVTN, sinh 
vieân...  Lieân ñoaøn Lao ñoäng 
tænh toå chöùc 05 Hoäi thi vôùi hình 
thöùc gameshow ñeå tuyeân truyeàn, 
phoå bieán phaùp luaät veà: Lao ñoäng, 
Luaät Coâng ñoaøn, Luaät Baûo hieåm 

xaõ hoäi, Baûo hieåm y teá, Baûo hieåm 
töï nguyeän; phoái hôïp vôùi Ban An 
toaøn giao thoâng tænh vaø Lieân ñoaøn 
Lao ñoäng huyeän Hoaøi AÂn, huyeän 
Vónh Thaïnh toå chöùc Hoäi thi tìm 
hieåu kieán thöùc phaùp luaät veà Boä 
luaät Lao ñoäng, Luaät Coâng ñoaøn, 
Luaät Baûo hieåm xaõ hoäi, Baûo hieåm 
y teá, Baûo hieåm töï nguyeän, coâng 
taùc ñaûm baûo traät töï an toaøn giao 
thoâng, phoøng, choáng toäi phaïm 
vaø ma tuùy; phoøng, choáng baïo 
löïc gia ñình, mua baùn ngöôøi; chæ 
ñaïo Trung taâm Tö vaán phaùp luaät 
Coâng ñoaøn Bình Ñònh thöïc hieän 
tö vaán 68 vuï vieäc…

Vôùi nhöõng hoaït ñoäng treân cho 
thaáy, coâng taùc PBGDPL naêm 
2019 ñöôïc caùc cô quan thaønh 
vieân Hoäi ñoàng Phoái hôïp PBGDPL 
tænh quan taâm, toå chöùc trieån khai 
thöïc hieän vôùi hình thöùc, noäi dung 
ña daïng, phong phuù, thu huùt 
ñöôïc söï tham gia cuûa ñoâng ñaûo 
caùc taàng lôùp nhaân daân. Hy voïng 
thôøi gian ñeán, caùc cô quan thaønh 
vieân Hoäi ñoàng Phoái hôïp PBGDPL 
tænh tieáp tuïc phaùt huy vai troø tham 
möu, tö vaán; tích cöïc phoái hôïp, 
taïo ñieàu kieän thuaän lôïi veà thôøi 
gian, kinh phí, cô sôû vaät chaát, 
trang thieát bò vaø con ngöôøi ñeå 
coâng taùc PBGDPL ñöôïc toå chöùc 
baèng nhieàu hình thöùc, goùp phaàn 
baûo ñaûm an ninh chính trò, traät töï 
an toaøn xaõ hoäi, thuùc ñaåy söï phaùt 
trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa tænh.

Cuoäc thi “Coâng ñoaøn Vieät Nam - Nieàm tin ngöôøi lao ñoäng” 
do Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh toå chöùc baèng hình thöùc gameshow
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NGAØY PHAÙP LUAÄT NAÊM 2019 ÑÖÔÏC THÖÏC 
HIEÄN VÔÙI NHIEÀU NOÄI DUNG MÔÙI 

Ngaøy Phaùp luaät laø moät moâ 
hình nhaèm ña daïng hoùa 
caùc hình thöùc phoå bieán, 

giaùo duïc phaùp luaät (PBGDPL) 
vaø ban ñaàu noù ñöôïc toå chöùc vôùi 
tính chaát laø moät ngaøy sinh hoaït 
phaùp luaät taäp trung ñeå caùn boä, 
coâng chöùc, vieân chöùc, Nhaân daân 
nghieân cöùu, tìm hieåu phaùp luaät. 
Khi Luaät PBGDPL ra ñôøi, Ngaøy 
Phaùp luaät ñaõ chính thöùc ñöôïc theå 
cheá hoùa vôùi quy ñònh taïi Ñieàu 8: 
“Ngaøy 09/11 haèng naêm laø Ngaøy 
Phaùp luaät nöôùc Coäng hoøa xaõ 
hoäi chuû nghóa Vieät Nam”. Töø ñoù, 
trong caû nöôùc noùi chung vaø treân 
ñòa baøn tænh Bình Ñònh noùi rieâng, 
Ngaøy Phaùp luaät ñaõ ñöôïc trieån 
khai thöïc hieän moät caùch ñoàng boä, 
thoáng nhaát vaø thaät söï laø ngaøy hoäi 
toaøn daân thöôïng toân Hieán phaùp, 
phaùp luaät.

Khaùc vôùi nhöõng naêm tröôùc 
ñaây khi caùc hoaït ñoäng höôûng 
öùng Ngaøy Phaùp luaät ñöôïc toå 
chöùc trong thôøi gian 02 thaùng (töø 
ngaøy 01/10 ñeán heát ngaøy 30/11), 
naêm 2019, hoaït ñoäng höôûng 
öùng Ngaøy Phaùp luaät ñöôïc xaùc 
ñònh vaø toå chöùc thöôøng xuyeân, 
lieân tuïc, laø vieäc laøm haøng ngaøy 
cuûa moãi cô quan, toå chöùc, ñôn 
vò, ñòa phöông, caùn boä, coâng 
chöùc, vieân chöùc vaø ngöôøi daân. 
Thôøi gian cao ñieåm ñeå toå chöùc 
caùc hoaït ñoäng höôûng öùng Ngaøy 
Phaùp luaät khoâng chæ laø taäp trung 
trong 01 tuaàn maø ñöôïc keùo daøi 
trong voøng 01 thaùng baét ñaàu töø 
ngaøy 10/10 ñeán ngaøy 10/11. Noäi 
dung cuûa caùc hoaït ñoäng höôûng 
öùng Ngaøy Phaùp luaät naêm 2019 
cuõng khoâng ñöôïc xaùc ñònh theo 
chuû ñeà, chuû ñieåm cuï theå maø ña 
daïng, phong phuù vaø coù phaïm vi 
roäng hôn. 

Trieån khai thöïc hieän nhöõng 
noäi dung ñònh höôùng môùi trong 
Ngaøy Phaùp luaät naêm 2019, treân 
ñòa baøn tænh nhieàu hoaït ñoäng 
höôûng öùng Ngaøy Phaùp luaät ñaõ 

ñöôïc toå chöùc thöïc hieän ôû taát caû 
caùc caáp, caùc ngaønh vôùi nhieàu 
hoaït ñoäng soâi noåi, tích cöïc: 

Tieâu bieåu coù theå keå ñeán caùc 
hoaït ñoäng: Taäp huaán cho ñoäi nguõ 
baùo caùo vieân phaùp luaät caáp tænh, 
phoùng vieân, bieân taäp vieân baùo chí 
vieát veà phaùp luaät cuûa caùc cô quan 
thoâng taán baùo chí; giaûng vieân, 
giaùo vieân moân phaùp luaät, giaùo duïc 
coâng daân ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc, 
cao ñaúng, trung hoïc phoå thoâng; 
toå chöùc 02 Cuoäc thi: “Hoøa giaûi 
vieân gioûi” naêm 2019 vaø thi Tìm 
hieåu phaùp luaät veà nghóa vuï quaân 
söï döôùi hình thöùc saân khaáu hoùa, 
bieân soaïn vaø phaùt haønh 30.000 
cuoán Baûn tin tö phaùp; 15.200 taøi 
lieäu tuyeân truyeàn phaùp luaät döôùi 
daïng Hoûi - ñaùp phaùp luaät vaø Tôø 
gaáp phaùp luaät; phoái hôïp vôùi Ñaøi 
Phaùt thanh vaø Truyeàn hình Bình 
Ñònh xaây döïng 12 Taïp chí truyeàn 
hình “Phaùp luaät vaø ñôøi soáng”, 
trong ñoù coù chuyeân ñeà veà Ngaøy 
Phaùp luaät naêm 2019 treân ñòa baøn 
tænh; toå chöùc 20 ñôït trôï giuùp phaùp 
lyù vaø tö vaán phaùp luaät, caáp phaùt 
tôø gaáp phaùp luaät (veà khuyeát taät; 
phoøng, choáng baïo löïc gia ñình; 
hoân nhaân vaø gia ñình...) cho Nhaân 
daân caùc xaõ baõi ngang, ven bieån, 

vuøng saâu, vuøng xa, vuøng ñoàng 
baøo daân toäc thieåu soá treân ñòa 
baøn tænh hay tieáp tuïc thöïc hieän 
xaõ hoäi hoùa, huy ñoäng 10 doanh 
nghieäp ñeå thöïc hieän treo 15 pano 
vaø 180 phöôùn vaø 05 baêng roân 
tuyeân truyeàn, truyeàn thoâng Ngaøy 
Phaùp luaät naêm 2019 taïi caùc tuyeán 
ñöôøng trung taâm thaønh phoá Quy 
Nhôn, thò xaõ An Nhôn vaø caùc 
huyeän: Tuy Phöôùc, Phuø Caùt, Hoaøi 
Nhôn cuûa Sôû Tö phaùp.

Boä Chæ huy Boä ñoäi bieân phoøng 
tænh cuõng ñaõ chæ ñaïo, höôùng daãn 
caùc Ñoàn Bieân phoøng toå chöùc 08 
hoäi nghò, toïa ñaøm, dieãn ñaøn, ñoái 
thoaïi phaùp luaät vôùi hôn 287 löôït 
caùn boä, chieán só tham gia; toå 
chöùc 01 hoäi nghò thoâng tin, tuyeân 
truyeàn veà tình hình bieån ñaûo taïi 
huyeän Phuø Caùt coù hôn 180 hoäi 
vieân phuï nöõ vaø Nhaân daân treân 
ñòa baøn tham döï. Lieân ñoaøn Lao 
ñoäng tænh toå chöùc 50 hoäi nghò 
tuyeân truyeàn, PBGDPL vaø 02 hoäi 
thi tìm hieåu phaùp luaät trong coâng 
nhaân, vieân chöùc, ngöôøi lao ñoäng. 
Baûo hieåm xaõ hoäi tænh phoái hôïp 
vôùi Trung taâm dòch vuï vieäc laøm 
Bình Ñònh toå chöùc toïa ñaøm, trao 
ñoåi vaø höôùng daãn thöïc hieän chính 
saùch baûo hieåm thaát nghieäp cho 

Voøng sô khaûo Cuïm thi soá 2 Cuoäc thi Tìm hieåu phaùp luaät veà nghóa vuï
ñöôïc toå chöùc taïi huyeän Taây Sôn 

 Ngoïc Chaân
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caùc doanh nghieäp, cô quan, toå 
chöùc vaø caù nhaân coù söû duïng lao 
ñoäng taïi thò xaõ An Nhôn vaø caùc 
huyeän: Taây Sôn, Phuø Myõ, Hoaøi 
Nhôn; phoái hôïp vôùi VTV8 - Hueá 
toå chöùc chöông trình truyeàn hình 
thöïc teá “Chuyeán xe buyùt kyø thuù” 
tuyeân truyeàn cheá ñoä, chính saùch 
baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá;...

ÔÛ caáp huyeän, caùc hoaït ñoäng 
höôûng öùng Ngaøy Phaùp luaät cuõng 
dieãn ra soâi noåi khoâng keùm. Hoäi 
ñoàng Phoái hôïp PBGDPL TP. Quy 
Nhôn toå chöùc Hoäi nghò taäp huaán, 
tuyeân truyeàn coâng taùc phoøng, 
choáng teä naïn ma tuùy, maïi daâm, 
mua baùn ngöôøi cho 200 löôït caùn 
boä chuû choát cuûa thaønh phoá vaø 
caùc phöôøng, xaõ; caùn boä, coâng 
chöùc laøm coâng taùc phoøng, choáng 
teä naïn xaõ hoäi cuûa caùc phöôøng, 
xaõ vaø caùc chuû cô sôû kinh doanh 
dòch vuï massage, karaoke, cho 
thueâ löu truù; toå chöùc 04 lôùp boài 
döôõng kieán thöùc quoác phoøng vaø 
an ninh cho 410 hoïc vieân laø giaùo 
vieân caùc tröôøng trung hoïc cô sôû, 
tieåu hoïc vaø maàm non, coâng chöùc, 
vieân chöùc thaønh phoá vaø caùn boä 
baùn chuyeân traùch caùc phöôøng, 
xaõ; In, caáp phaùt hôn 300 taäp taøi 
lieäu PBGDPL ñeán caùc phoøng, 
ban, ñôn vò, hoäi, ñoaøn theå thaønh 
phoá, UBND caùc phöôøng, xaõ ñeå 
toå chöùc tuyeân truyeàn, phoå bieán 
cho caùn boä, coâng chöùc, hoäi vieân 
vaø Nhaân daân baèng caùc hình thöùc 
phuø hôïp. 

Hoäi ñoàng Phoái hôïp PBGDPL 
thò xaõ An Nhôn toå chöùc 02 Hoäi 
nghò phoå bieán phaùp luaät veà 
phoøng, choáng tham nhuõng coù 
437 ngöôøi laø caùn boä, coâng chöùc, 
vieân chöùc thò xaõ vaø caùc xaõ, 
phöôøng tham döï. Hoäi ñoàng Phoái 
hôïp PBGDPL huyeän Vónh Thaïnh 
toå chöùc Hoäi thi “Chung tay xaây 
döïng noâng thoân môùi”, Hoäi thi 
“Hoøa giaûi vieân gioûi ôû cô sôû”; môû 
chuyeân muïc truyeàn thanh veà 
“Ngaøy Phaùp luaät Vieät Nam”,…

Töø caùc hoaït ñoäng höôûng öùng 
Ngaøy Phaùp luaät ñöôïc toå chöùc 
trong naêm 2019 cho thaáy, Ngaøy 
Phaùp luaät khoâng chæ döøng laïi ôû 
söï toân vinh, maø quan troïng hôn, 
noù coù yù nghóa giaùo duïc saâu saéc 
trong vieäc ñeà cao giaù trò cuûa phaùp 

luaät trong nhaø nöôùc phaùp quyeàn. 
Caùc hoaït ñoäng höôûng öùng Ngaøy 
Phaùp luaät ñaõ höôùng caùc cô quan, 
toå chöùc, caù nhaân trong xaõ hoäi 
coù haønh vi, thaùi ñoä xöû söï ñuùng 
phaùp luaät. Ñoàng thôøi, ñaây cuõng 
thaät söï laø dòp ñeå caùc cô quan 
nhaø nöôùc toå chöùc cao ñieåm caùc 
hoaït ñoäng PBGDPL cho coäng 
ñoàng vôùi nhöõng caùch thöùc khaùc 
nhau; laø cô hoäi ñeå caùc cô quan 
nhaø nöôùc nhìn nhaän, ñaùnh giaù laïi 
nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc vaø 
nhöõng haïn cheá trong chuoãi caùc 
hoaït ñoäng xaây döïng, phoå bieán 
vaø thöïc thi phaùp luaät. Vôùi caùc 
hoaït ñoäng höôûng öùng Ngaøy Phaùp 
luaät mang tính ñoái thoaïi, trao ñoåi, 
caùc cô quan nhaø nöôùc, nhöõng 
ngöôøi thi haønh phaùp luaät cuõng 
tieáp nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin 
phaûn hoài, ñaùnh giaù veà caùc quy 
ñònh phaùp luaät cuõng nhö caùch 
thöùc thöïc hieän, hieäu quaû cuûa heä 

thoáng phaùp luaät ñoái vôùi thöïc tieãn 
ñôøi soáng xaõ hoäi; töø ñoù coù theå ñeà 
xuaát caùc giaûi phaùp ñeå ngaøy caøng 
hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät 
cuûa nöôùc ta.

Vôùi nhöõng keát quaû mang laïi 
töø söï ñoåi môùi caùch thöùc toå chöùc 
caùc hoaït ñoäng höôûng öùng Ngaøy 
Phaùp luaät naêm 2019, hy voïng 
trong nhöõng naêm tieáp theo Ngaøy 
Phaùp luaät seõ khoâng chæ laø ngaøy 
truyeàn thoáng, ngaøy kyû nieäm ñöôïc 
toå chöùc ñeàu ñaën haøng naêm maø 
seõ laø ñieåm moác, laø sôïi chæ keát 
noái, xuyeân suoát, coù söùc lan toûa 
saâu roäng trong coäng ñoàng xaõ 
hoäi nhaéc nhôû, giaùo duïc yù thöùc 
toân troïng phaùp luaät, ñeå khoâng 
chæ laø moät ngaøy, maø laø 365 ngaøy 
Nhaân daân, toå chöùc, cô quan toân 
troïng, nghieâm chænh thöïc hieän 
phaùp luaät theo khaåu hieäu “Soáng 
vaø laøm vieäc theo Hieán phaùp vaø 
phaùp luaät”.

Truyeàn thoâng veà Ngaøy Phaùp luaät döôùi hình thöùc pano treân ñöôøng 
Taây Sôn, TP. Quy Nhôn
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Huyeän Taây Sôn:

CHUÙ TROÏNG COÂNG TAÙC 
HOAØ GIAÛI ÔÛ CÔ SÔÛ

 Phong Thuûy

Nhöõng naêm qua, coâng 
taùc hoøa giaûi ôû cô sôû 
luoân ñöôïc caùc caáp, caùc 

ngaønh cuûa huyeän Taây Sôn 
quan taâm, xem ñaây laø moät 
trong nhöõng nhieäm vuï troïng 
taâm trong vieäc giaûi quyeát nhöõng 
maâu thuaãn ôû ñòa phöông. Qua 
ñoù, ñaïi boä phaän ngöôøi daân ñeàu 
yù thöùc, haïn cheá ñöôïc nhöõng 
tranh chaáp khoâng ñaùng coù, 
goùp phaàn giöõ gìn tình laøng, 
nghóa xoùm trong coäng ñoàng 
daân cö, giaûm thieåu toái ña vieäc 
khieáu kieän vöôït caáp, keùo daøi. 

Hieän nay toaøn huyeän coù 76 
khoái, thoân, laøng, vôùi 77 toå hoøa 
giaûi, 589 hoøa giaûi vieân. Trong 
ñoù, ñieån hình laø xaõ Taây Bình 
vaø Bình Nghi vôùi moâ hình toå 
hoøa giaûi ñöôïc thaønh laäp ôû töøng 
xoùm. Haøng naêm, caùc toå hoøa 
giaûi trong huyeän ñaõ tieáp nhaän, 
hoøa giaûi thaønh ñaït töø 81,1% trôû 

leân caùc vuï vieäc ñöa ra hoøa giaûi.
Coù ñöôïc keát quaû treân laø 

do maïng löôùi toå hoøa giaûi cô 
sôû cuûa huyeän ñöôïc thaønh laäp 
roäng khaép; quaûn lyù nhaø nöôùc 
veà hoøa giaûi töø huyeän ñeán cô 
sôû ñöôïc quan taâm chæ ñaïo, 
thöôøng xuyeân cuûng coá, kieän 
toaøn, naâng cao chaát löôïng 
hoaït ñoäng. Caùc hoøa giaûi vieân 
ñöôïc taäp huaán nghieäp vuï vaø 
caäp nhaät caùc vaên baûn phaùp 
luaät hieän haønh thoâng qua vieäc 
toå chöùc trieån khai luaät taïi caùc 
hoäi nghò, taøi lieäu trong tuû saùch 
phaùp luaät ôû ñòa phöông... Tuy 
nhieân, hieän nay coâng taùc hoøa 
giaûi cô sôû ôû huyeän vaãn coøn toàn 
taïi moät soá khoù khaên nhaát ñònh, 
nhö ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng 
taùc hoøa giaûi vôùi caùc coâng vieäc 
khaùc nhau neân thöôøng khoâng 
coù nhieàu thôøi gian, thöôøng 
xuyeân phaûi laøm vieäc vaøo ngaøy 

nghæ hoaëc buoåi toái ñeå tieáp caän 
ñoái töôïng hoøa giaûi; chính saùch 
ñoái vôùi caùn boä laøm coâng taùc 
hoøa giaûi coøn nhieàu baát caäp; 
vieäc ñaøo taïo, boài döôõng caùn 
boä hoøa giaûi ñaõ ñöôïc quan taâm 
nhöng chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu 
caàu, trong khi xaõ hoäi phaùt trieån, 
caùc moái quan heä, laøm aên caøng 
trôû neân ña daïng, phöùc taïp, deã 
naûy sinh maâu thuaãn...

Tìm hieåu thöïc teá veà coâng 
taùc hoøa giaûi ôû xaõ Bình Nghi, 
oâng Tröông Minh Phuïng, coâng 
chöùc Tö phaùp - Hoä tòch xaõ 
cho chuùng toâi bieát: Hieän taïi 
xaõ coù 7 toå hoøa giaûi ôû 7 thoân 
bao goàm 56 thaønh vieân. Tham 
gia coâng taùc ôû toå hoøa giaûi haàu 
heát laø nhöõng caùn boä coù kinh 
nghieäm trong coâng taùc vaø coù 
traùch nhieäm ñoái vôùi coâng vieäc. 
Ñieàu ñaùng noùi ôû ñaây laø ngaøy 
cuõng nhö ñeâm, khi coù tin baùo 
xaûy ra maâu thuaãn ôû baát kyø gia 
ñình, ñòa ñieåm naøo, caùc thaønh 
vieân toå hoøa giaûi ñeàu coù maët kòp 
thôøi, naém baét nguyeân nhaân ñeå 
coù bieän phaùp thuyeát phuïc, vaän 
ñoäng 2 beân traùnh ñeå xaûy ra xoâ 
xaùt hay maâu thuaãn lôùn.

Coâng taùc hoøa giaûi ôû cô sôû 
ñoøi hoûi phaûi toán nhieàu thôøi 
gian coâng söùc, nhöng thuø lao 
laïi chaúng ñaùng laø bao, theá maø 
nhöõng caùn boä cuûa toå hoøa giaûi 
caùc thoân ôû xaõ Bình Töôøng 
khoâng quaûn ngaïi khoù khaên 
ñeán töøng gia ñình, gaëp töøng ñoái 
töôïng ñeå giaûi quyeát moät caùch 
thaáu tình ñaït lyù. Ñieån hình trong 
coâng taùc hoøa giaûi phaûi keå ñeán 
toå hoøa giaûi ôû thoân Hoaø Sôn, xaõ 
Bình Töôøng. OÂng Nguyeãn Vaên 
Tình, Toå tröôûng Toå hoøa giaûi 
cho bieát: Hieän trong thoân coù 
treân 500 hoä daân vôùi treân 2.000 
nhaân khaåu, haøng naêm toå hoøa 
giaûi tieáp nhaän treân 15 vuï, vieäc 
maâu thuaãn, trong ñoù hoøa giaûi 
thaønh treân 85% vuï, vieäc.

Quang caûnh Hoäi nghò phoå bieán phaùp luaät hoøa giaûi ôû cô sôû cho ñoäi nguõ 
hoøa giaûi vieân huyeän Taây Sôn do Sôû Tö phaùp toå chöùc naêm 2014 (AÛnh M.C)

(Xem tieáp trang 9)
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HOAÏT ÑOÄNG PHOÅ BIEÁN, GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

Huyeän Hoaøi Nhôn:

TAÊNG CÖÔØNG TUYEÂN TRUYEÀN CHÍNH SAÙCH PHAÙP LUAÄT 
VEÀ KHAI THAÙC HAÛI SAÛN CHO NGÖ DAÂN

Maëc duø ñaõ coù nhieàu noã löïc trong coâng taùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng ngö daân 
ñaùnh baét haûi saûn khoâng xaâm phaïm laõnh haûi nöôùc ngoaøi, tuy nhieân, töø ñaàu naêm 
2019 ñeán nay toaøn huyeän Hoaøi Nhôn vaãn coù 7 taøu caù vôùi 55 ngö daân cuûa huyeän 
ñaùnh baét xaâm phaïm vuøng bieån nöôùc ngoaøi bò baét giöõ, nhieàu taøu haønh ngheà khoâng 
coù giaáy tôø hoaëc khoâng ñuû chuaån ñeå khai thaùc xa bôø. Tröôùc tình hình treân, huyeän 
Hoaøi Nhôn taêng cöôøng tuyeân truyeàn chính saùch phaùp luaät veà khai thaùc haûi saûn 
cho ngö daân ñoàng thôøi vôùi vieäc taêng taàn suaát kieåm tra vaø xöû phaït theo quy ñònh 
ñoái vôùi caùc taøu caù vi phaïm.

Theo Nghò ñònh soá 42/2019/
NÑ-CP cuûa Chính phuû 
ban haønh ngaøy 16/5/2019 

coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 
05/7/2019 veà xöû phaït vi phaïm 
haønh chính trong lónh vöïc thuûy 
saûn, chuû taøu caù söû duïng taøu caù 
coù chieàu daøi lôùn nhaát töø 24m trôû 
leân, khai thaùc thuûy saûn taïi vuøng 
bieån cuûa quoác gia, vuøng laõnh 
thoå khaùc hoaëc vuøng bieån thuoäc 
quyeàn quaûn lyù cuûa toå chöùc 
ngheà caù khu vöïc maø khoâng coù 
giaáy pheùp hoaëc giaáy pheùp heát 
haïn hoaëc khoâng coù giaáy chaáp 
thuaän hoaëc giaáy chaáp thuaän heát 
haïn seõ bò phaït tieàn töø 800 trieäu 
ñoàng ñeán 1 tyû ñoàng. Caùc taøu caù 
coù chieàu daøi lôùn nhaát döôùi 24m 
maø vi phaïm khai thaùc khoâng 
pheùp nhö treân thì chuû taøu caù seõ 
chòu möùc phaït tieàn töø 300 ñeán 
700 trieäu ñoàng.

Ñeå giuùp ngö daân naém baét 
ñöôïc caùc chính saùch phaùp luaät 
lieân quan ñeán vieäc khai thaùc vaø 
ñaùnh baét haûi saûn, haïn cheá vi 
phaïm vaø ñeå khoâng bò xöû phaït 
naëng, 9 thaùng ñaàu naêm 2019, 
caùc cô quan lieân quan ôû huyeän 
Hoaøi Nhôn ñaõ toå chöùc 12 buoåi 
tuyeân truyeàn Chæ thò soá 45/
CT-TTg ngaøy 13/12/2017 cuûa 
Thuû töôùng Chính phuû veà moät 

soá nhieäm vuï, giaûi phaùp caáp 
baùch ñeå khaéc phuïc caûnh baùo 
cuûa UÛy ban chaâu AÂu veà choáng 
khai thaùc haûi saûn baát hôïp phaùp, 
khoâng baùo caùo vaø khoâng theo 
quy ñònh, Luaät Thuûy saûn naêm 
2017, Nghò ñònh soá 42/2019/
NÑ-CP ngaøy  16/5/2019 cuûa 
Chính phuû baèng nhöõng hình 
thöùc phong phuù ña daïng cho 
treân 4.000 löôït chuû taøu, thuyeàn 
tröôûng cuõng nhö caáp phaùt treân 

2.000 baûn ñoà vuøng khai thaùc 
cho caùc chuû taøu xa bôø.

Beân caïnh ñoù, huyeän ñaõ laép 
ñaët 4 cuïm pano tuyeân truyeàn 
noäi dung veà 14 haønh vi khai 
thaùc baát hôïp phaùp, khoâng 
baùo caùo vaø khoâng theo quy 
ñònh. Ñaëc bieät, thoâng qua caùc 
buoåi tuyeân truyeàn, UBND caùc 
xaõ ñaõ toå chöùc cho 1.950 chuû 
taøu, thuyeàn tröôûng kyù cam keát 
khoâng vi phaïm laõnh haûi caùc 

Laõnh ñaïo huyeän Hoaøi Nhôn hoïp vôùi caùc ñòa phöông tìm giaûi phaùp
haïn cheá ngö daân xaâm phaïm laõnh haûi nöôùc ngoaøi



 AÙnh Nguyeät
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nöôùc ñeå khai thaùc haûi saûn, ñaït 
gaàn 98%.

Rieâng ñoái vôùi 5 taøu vi phaïm 
trong naêm 2019, huyeän ñang 
ñeà nghò UBND tænh thu hoài 650 
trieäu ñoàng tieàn hoã trôï nhieân lieäu 
vaø ruùt giaáy pheùp khai thaùc thuûy 
saûn cuõng nhö kieåm ñieåm, xöû 
phaït vi phaïm haønh chính ñoái 
vôùi 5 thuyeàn tröôûng, moãi ngöôøi 
85 trieäu ñoàng. Ngoaøi ra, ñoái vôùi 
caùc ñòa phöông cuõng thöïc hieän 
kieåm ñieåm laõnh ñaïo ñòa phöông 
ñeå xaûy ra tình traïng ngö daân 
xaâm phaïm laõnh haûi nöôùc ngoaøi.

Song song vôùi vieäc tuyeân 
truyeàn, vaän ñoäng ngö daân khai 
thaùc khoâng xaâm phaïm laõnh haûi 
nöôùc ngoaøi, ñeå giaùm saùt haønh 
trình caùc taøu caù khai thaùc treân 
bieån,  huyeän Hoaøi Nhôn cuõng 

ñaõ raø soaùt caùc phöông tieän khai 
thaùc haûi saûn coù chieàu daøi töø 
15m trôû leân ñeå vaän ñoäng ngö 
daân laép ñaët thieát bò giaùm saùt 
haønh trình theo quy ñònh cuûa 
Luaät Thuûy saûn naêm 2017.

Theo ñoù, hieän nay toaøn 
huyeän coù 1.994 taøu khai thaùc 
haûi saûn coù chieàu daøi töø 15 
meùt trôû leân, trong ñoù taøu caù 
coù chieàu daøi töø 24m trôû leân 
coù 46 chieác ñaõ laép ñaët thieát bò 
giaùm saùt haønh trình ñaït 100%, 
gaàn 1.290 taøu caâu caù ngöø ñaïi 
döông seõ hoaøn taát laép ñaët 
vaøo ngaøy 01/01/2020 vaø treân 
660 taøu caù khaùc hoaøn taát laép 
ñaët thieát bò ñònh vò vaøo ngaøy 
01/4/2020.

Trong gaàn 2 naêm keå töø khi 
thuûy saûn Vieät Nam bò UÛy ban 

chaâu AÂu (EC) ruùt “theû vaøng”, 
huyeän Hoaøi Nhôn ñaõ coù nhieàu 
noã löïc trieån khai nhieàu bieän 
phaùp nhaèm gôõ “theû vaøng” cho 
thuûy saûn Vieät Nam cuøng vôùi 
caùc ngaønh cuûa tænh, Trung 
öông. Tuy nhieân, ñeán nay 
nhieàu vaán ñeà maø UÛy ban chaâu 
AÂu khuyeán nghò vaãn chöa ñöôïc 
khaéc phuïc, trong ñoù ñaùng lo 
ngaïi laø vieäc ngö daân treân ñòa 
baøn huyeän vaãn khai thaùc thuûy 
saûn xaâm phaïm laõnh haûi nöôùc 
ngoaøi. Do ñoù, trong thôøi gian 
ñeán cuøng vôùi vieäc tuyeân truyeàn 
vaän ñoäng Nhaân daân tuaân thuû 
chính saùch phaùp luaät trong 
khai thaùc haûi saûn keát hôïp xöû 
lyù naëng tay theo quy ñònh cuûa 
phaùp luaät hy voïng seõ goùp phaàn 
ñaåy luøi tình traïng treân.

“Cuøng vôùi coâng taùc hoøa 
giaûi, vieäc phoái hôïp vôùi caùc 
ban ngaønh, ñoaøn theå, maø 

trong ñoù ngaønh tö phaùp ôû caùc 
caáp luoân giöõ vai troø chuû löïc 
trong vieäc tuyeân truyeàn, phoå 

bieán phaùp luaät ñeán vôùi ngöôøi 
daân, nhaèm ñeå haïn cheá toái 
ña vieäc khieáu kieän, ñaûm baûo 
tình hình an ninh, hoøa ñoàng 
haøng xoùm, laùng gieàng” - OÂng 
Nguyeãn Höõu Thaùi, coâng 
chöùc Tö phaùp - Hoä tòch xaõ 
Taây Giang khaúng ñònh.

Theo oâng Nguyeãn Vaên Ñoû, 
Phoù Tröôûng phoøng Phoøng Tö 
phaùp huyeän Taây Sôn: “Ñeå 
naâng cao hôn nöõa chaát löôïng 
coâng taùc hoøa giaûi cô sôû, thôøi 
gian tôùi huyeän Taây Sôn seõ 
taêng cöôøng ñaøo taïo, boài döôõng 
kyõ naêng hoøa giaûi caùc tranh 
chaáp trong coäng ñoàng daân cö 
nhaèm kòp thôøi giuùp haøn gaén 
maâu thuaãn trong noäi boä Nhaân 
daân, giöõ gìn tình laøng nghóa 
xoùm, thöïc hieän toát hôn nöõa 
traùch nhieäm cuûa moãi caù nhaân 
trong vieäc xaây döïng ñôøi soáng 
vaên hoùa ôû khu daân cö…”.

Moät caûnh trong Tieåu phaåm “Chung tay baûo veä moâi tröôøng” do Hoøa 
giaûi vieân huyeän Taây Sôn bieåu dieãn taïi Hoäi nghò taäp huaán kieán thöùc 
phaùp luaät vaø nghieäp vuï hoøa giaûi ôû cô sôû do Sôû Tö phaùp toå chöùc taïi 

huyeän Taây Sôn naêm 2019 (AÛnh: M.C)

CHUÙ TROÏNG COÂNG TAÙC HOAØ GIAÛI... (Tieáp theo trang 7)
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NHÖÕNG KEÁT QUAÛ NOÅI BAÄT  
TRONG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP NAÊM 2019 

TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH BÌNH ÑÒNH

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP



 B.H

Baùm saùt chöông trình coâng 
taùc naêm vaø söï chæ ñaïo 
ñieàu haønh cuûa UÛy ban 

nhaân daân tænh, Boä Tö phaùp, 
naêm 2019, Sôû Tö phaùp ñaõ 
trieån khai caùc maët coâng taùc vôùi 
nhieàu phöông phaùp ñoåi môùi, taïo 
chuyeån bieán tích cöïc, phuïc vuï 
kòp thôøi nhieäm vuï chính trò, xaõ 
hoäi cuûa ñòa phöông vôùi nhöõng 
ñieåm noåi baät nhö sau: 

Coâng taùc xaây döïng, thaåm 
ñònh, goùp yù vaên baûn quy phaïm 
phaùp luaät (QPPL) thöïc hieän 
nghieâm tuùc theo quy ñònh cuûa 
Luaät Toå chöùc chính quyeàn ñòa 

phöông naêm 2015, Luaät Ban 
haønh vaên baûn QPPL naêm 2015, 
Nghò ñònh soá 34/2016/NÑ-CP 
ngaøy 14/5/2016 cuûa Chính phuû 
quy ñònh chi tieát moät soá ñieàu vaø 
bieän phaùp thi haønh Luaät Ban 
haønh vaên baûn QPPL. Toaøn tænh 
ban haønh 578 vaên baûn QPPL; 
thöïc hieän thaåm ñònh 167 döï 
thaûo vaên baûn QPPL (caáp tænh 
thaåm ñònh 143 döï thaûo vaø caáp 
huyeän thaåm ñònh 24 döï thaûo). 
Goùp yù 124 döï thaûo vaên baûn (48 
döï thaûo cuûa Trung öông vaø 76 
döï thaûo cuûa caùc sôû, ban, ngaønh 
treân ñòa baøn tænh). Keát quaû coâng 

taùc kieåm tra vaên baûn treân ñòa 
baøn tænh chöa phaùt hieän vaên 
baûn naøo coù daáu hieäu traùi phaùp 
luaät veà maët noäi dung. 

Ñeå toå chöùc trieån khai thöïc 
hieän coâng taùc phoå bieán, giaùo 
duïc phaùp luaät (PBGDPL) 
treân ñòa baøn tænh moät caùch 
ñoàng boä, thoáng nhaát, Sôû Tö 
phaùp ñaõ tham möu UBND tænh  
Bình Ñònh ban haønh Quyeát 
ñònh soá 12/QÑ-UBND ngaøy 
03/01/2019 ban haønh Keá hoaïch 
PBGDPL, hoøa giaûi ôû cô sôû, 
xaây döïng caáp xaõ ñaït chuaån 
tieáp caän phaùp luaät naêm 2019 

Sôû Tö phaùp phoái hôïp vôùi Boä Tö phaùp toå chöùc lôùp taäp huaán kieán thöùc phaùp luaät veà hoã trôï phaùp lyù  
cho doanh nghieäp (AÛnh: N.C)
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HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP

treân ñòa baøn tænh. Theo ñoù, caùc 
cô quan, toå chöùc, ñôn vò, ñòa 
phöông trong tænh cuõng ñaõ taäp 
trung tuyeân truyeàn, phoå bieán 
caùc quy ñònh phaùp luaät maø dö 
luaän xaõ hoäi quan taâm, caùc quy 
ñònh phaùp luaät môùi ban haønh 
thuoäc caùc chuyeân ngaønh, lónh 
vöïc troïng taâm, quan troïng trong 
keá hoaïch chæ ñaïo, ñieàu haønh 
phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa 
tænh. Sôû Tö phaùp tham möu 
UBND tænh toå chöùc thaønh coâng 
02 Cuoäc thi: “Hoøa giaûi vieân gioûi” 
naêm 2019 vaø Tìm hieåu phaùp 
luaät veà nghóa vuï quaân söï. Rieâng 
Cuoäc thi “Hoøa giaûi vieân gioûi” 
naêm 2019 ñöôïc truyeàn hình 
tröïc tieáp treân soùng truyeàn hình 
cuûa Ñaøi Phaùt thanh vaø Truyeàn 
hình Bình Ñònh; toå chöùc Ngaøy 
hoäi “Coâng daân vôùi phaùp luaät” 
taïi huyeän Vaân Canh, thò xaõ An 
Nhôn vaø TP. Quy Nhôn vôùi 630 
ngöôøi tham döï; phoái hôïp vôùi Ñaøi 
Phaùt thanh vaø Truyeàn hình Bình 
Ñònh xaây döïng 12 soá Taïp chí 
truyeàn hình “Phaùp luaät vaø Ñôøi 
soáng”; bieân soaïn vaø phaùt haønh 
30.000 cuoán Baûn tin tö phaùp; 
20.000 cuoán hoûi ñaùp phaùp luaät 
vaø 5.200 Tôø gaáp phaùp luaät. 
Trong naêm 2019, 1.130 toå hoøa 
giaûi treân ñòa baøn tænh ñaõ tieáp 
nhaän 1.486 vuï vieäc, hoøa giaûi 
thaønh 1.201 vuï, ñaït 80,8%. 

Coâng taùc haønh chính tö 
phaùp tieáp tuïc ñi vaøo neà neáp, 
caûi caùch veà thuû tuïc haønh chính 
khoâng ngöøng ñöôïc taêng cöôøng, 
thöïc hieän toát vieäc nieâm yeát coâng 
khai quy trình, thuû tuïc giaûi quyeát 
töøng loaïi vieäc, leä phí, lòch laøm 
vieäc,… ñaûm baûo ñaùp öùng yeâu 
caàu cuûa ngöôøi daân. Naêm 2019, 
caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù 
keát hoân coù yeáu toá nöôùc ngoaøi 
cho 115 tröôøng hôïp; ñaêng kyù 
khai sinh coù yeáu toá nöôùc ngoaøi 
36 tröôøng hôïp; ñaêng kyù khai töû 
coù yeáu toá nöôùc ngoaøi 03 tröôøng 
hôïp; ñaêng kyù khai sinh 22.944  

tröôøng hôïp; ñaêng kyù khai töû 
9.885 tröôøng hôïp; ñaêng kyù keát 
hoân 10.735 caëp. Caáp huyeän 
thöïc hieän chöùng thöïc 12.117 
baûn sao, 08 chöõ kyù, 5.721 baûn 
dòch, 09 hôïp ñoàng giao dòch. 
Caáp xaõ thöïc hieän chöùng thöïc 
1.247.251 baûn sao, 52.266 chöõ 
kyù, 16.026 hôïp ñoàng, giao dòch. 
Ñaêng kyù nuoâi con nuoâi trong 
nöôùc taïi UBND caáp xaõ treân ñòa 
baøn tænh 10 tröôøng hôïp. Ñaõ caáp 
6.592 phieáu Lyù lòch tö phaùp soá 1 
vaø 1.957 phieáu Lyù lòch tö phaùp 
soá 2, taêng 2.430 tröôøng hôïp, tyû 
leä taêng 20,16%.

Coâng taùc boå trôï tö phaùp 
tieáp tuïc coù nhöõng chuyeån bieán 
tích cöïc, nhaát laø trong caùc hoaït 
ñoäng coâng chöùng, baùn ñaáu 
giaù taøi saûn, giaùm ñònh, goùp 
phaàn baûo ñaûm ñaùp öùng nhu 
caàu cuûa toå chöùc, caù nhaân, 
doanh nghieäp. Naêm 2019, 
coù 1.102 cuoäc ñaáu giaù ñöôïc 
thöïc hieän vôùi giaù khôûi ñieåm 
laø 3.100.450.269.505 ñoàng, 
baùn ñöôïc 4.628.060.262.235 
ñoàng; thu ñöôïc 2.864.790.345 
ñoàng tieàn thuø lao dòch vuï ñaáu 
giaù; noäp ngaân saùch nhaø nöôùc 
vaø noäp thueá 151.775.758 

ñoàng. Toaøn tænh ñaõ co âng 
chöùng 70.568 vieäc, chöùng 
thöïc 95.602 vieäc; thu phí coâng 
chöùng 25.290.293.475 ñoàng vaø 
phí chöùng thöïc laø 954.965.500 
ñoàng; noäp ngaân saùch nhaø 
nöôùc, noäp thueá 3.904.227.623  
ñoàng; thöïc hieän giaùm ñònh 763 
vuï vieäc (phaùp y: 556 vuï vieäc; 
taøi chính: 183 vuï vieäc). 

Coâng taùc trôï giuùp phaùp lyù 
(TGPL) ñaõ goùp phaàn naâng cao 
nhaän thöùc veà phaùp luaät noùi 
chung vaø phaùp luaät veà TGPL 
noùi rieâng trong nhaân daân vaø 
caùn boä caùc ngaønh, caùc caáp 
trong tænh. Naêm 2019 ñaõ thöïc 
hieän TGPL 2.486 vieäc, vuï vieäc 
cho 2.486 ngöôøi coù yeâu caàu 
ñöôïc TGPL. 

Vôùi nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc 
trong naêm 2019, toaøn theå 
caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc 
ngaønh Tö phaùp Bình Ñònh tieáp 
tuïc cuøng nhau phaùt huy nhöõng 
öu ñieåm ñaït ñöôïc, khaéc phuïc 
nhöõng toàn taïi, haïn cheá, quyeát 
taâm hoaøn thaønh thaéng lôïi caùc 
nhieäm vuï cuûa ngaønh ñeà ra 
trong nhöõng naêm tieáp theo.

Sôû Tö phaùp toå chöùc Ngaøy Hoäi “Coâng daân vôùi phaùp luaät”  
tuyeân truyeàn phaùp luaät vaø hoã trôï phaùp lyù cho hoäi vieân noøng coát cuûa caùc 

Hoäi ñoaøn theå ôû cô sôû (AÛnh: N.C)
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ÑAÙP ÖÙNG YEÂU CAÀU CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH 
VAØ CAÛI CAÙCH TÖ PHAÙP

Qua 15 naêm thöïc hieän Nghò quyeát soá 48-NQ/TW:

Qua 15 naêm trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát soá 48-NQ/TW, 
tænh ta taäp trung raø soaùt, xaây döïng, naâng cao chaát löôïng vaên 
baûn quy phaïm phaùp luaät; cuûng coá, kieän toaøn ñoäi nguõ caùn boä 
laøm coâng taùc phaùp luaät, ñaùp öùng yeâu caàu caûi caùch haønh chính 
vaø caûi caùch tö phaùp. Töø ñoù, naâng cao nhaän thöïc, yù thöùc chaáp 
haønh phaùp luaät cuûa caùn boä vaø Nhaân daân; goùp phaàn xaây döïng 
Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa, taïo thuaän lôïi phaùt 
trieån kinh teá - xaõ hoäi ñòa phöông.

Ngaøy 24/5/2005, Boä Chính 
trò ban haønh Nghò quyeát 
soá 48-NQ/TW veà Chieán 

löôïc xaây döïng vaø hoaøn thieän heä 
thoáng phaùp luaät ñeán naêm 2010, 
ñònh höôùng ñeán naêm 2020 (goïi 
taét laø Nghò quyeát soá 48-NQ/TW). 
Nghò quyeát nhaèm xaây döïng vaø 
hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät 
ñoàng boä, thoáng nhaát, khaû thi, 
coâng khai, minh baïch. Ñoåi môùi 
caên baûn cô cheá xaây döïng vaø thöïc 
hieän phaùp luaät; phaùt huy vai troø 
vaø hieäu löïc cuûa phaùp luaät ñeå goùp 
phaàn quaûn lyù xaõ hoäi, giöõ vöõng oån 
ñònh chính trò, phaùt trieån kinh teá…

Hoa øn thie än  he ä  tho áng 
 phaùp luaät

Theo thoáng keâ cuûa ngaønh 
chöùc naêng, töø naêm 2005 ñeán 
ngaøy 30/6/2019, HÑND vaø UBND 
caùc caáp treân ñòa baøn tænh ñaõ ban 
haønh 16.189 VBQPPL (goàm nghò 
quyeát, quyeát ñònh, chæ thò). Caùc 
VBQPPL ñöôïc ban haønh kòp thôøi, 
ñaùp öùng yeâu caàu ñieàu chænh vaø 
quaûn lyù xaõ hoäi; phuø hôïp vôùi caùc 
quy ñònh cuûa cô quan Nhaø nöôùc 
caáp treân vaø tình hình phaùt trieån 
kinh teá - xaõ hoäi ñòa phöông.

Beân caïnh ñoù, UBND tænh ban 
haønh quy cheá kieåm tra, xöû lyù 
VBQPPL treân ñòa baøn tænh nhaèm 
thöïc hieän ñuùng quy trình xaây 
döïng vaø ban haønh. Ñaây laø cô sôû 
höôùng tôùi vieäc minh baïch hoùa 

xaây döïng chính saùch phaùp luaät; 
trình töï, thuû tuïc, quy trình ban 
haønh VBQPPL ngaøy caøng chaët 
cheõ. Naâng cao chaát löôïng caùc 
vaên baûn ñöôïc ban haønh, ñaûm 
baûo VBQPPL ñöôïc ban haønh 
ñuùng phaùp luaät.

Haøng naêm, HÑND tænh phoái 
hôïp vôùi caùc cô quan cuûa Quoác 
hoäi tham gia hoaït ñoäng giaùm 
saùt vieäc thöïc hieän phaùp luaät veà 
caùc chuû tröông, chính saùch coù 
lieân quan. Giaùm saùt coâng taùc 
ban haønh, trieån khai thöïc hieän 
caùc VBQPPL cuûa caùc caáp, caùc 
ngaønh treân ñòa baøn tænh. UBND 
tænh thöïc hieän coù hieäu quaû coâng 
taùc töï kieåm tra caùc VBQPPL do 
HÑND, UBND tænh ban haønh. Chæ 
ñaïo ñònh kyø kieåm tra, raø soaùt caùc 
VBQPPL do HÑND, UBND caáp 
huyeän, caáp xaõ ban haønh. Kòp thôøi 
baõi boû nhöõng vaên baûn heát hieäu 
löïc thi haønh vaø ñeà nghò söûa ñoåi, 
boå sung hoaëc ban haønh vaên baûn 
môùi phuø hôïp thöïc teá, ñuùng quy 
ñònh. Töø naêm 2005 ñeán nay, caùc 
ngaønh chöùc naêng cuûa tænh ñaõ 
kieåm tra 16.189 vaên baûn (nghò 
quyeát, quyeát ñònh, chæ thò) do 
HÑND, UBND caùc caáp ban haønh.

Ngoaøi ra, töø naêm 2005 ñeán 
nay, haøng traêm hoäi nghò taäp huaán 
caùc VBQPPL môùi vaø caùc kyõ 
naêng, nghieäp vuï chuyeân saâu veà 
coâng taùc xaây döïng, thöïc thi phaùp 
luaät ñaõ ñöôïc toå chöùc. Qua ñoù, 
chaát löôïng ñoäi nguõ caùn boä, coâng 
chöùc laøm coâng taùc xaây döïng vaø 
thöïc thi phaùp luaät ngaøy caøng 
ñöôïc naâng cao; goùp phaàn quan 
troïng trong vieäc xaây döïng vaø 
hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät. 

Taêng cöôøng phoå bieán phaùp 
luaät, xöû lyù nghieâm vi phaïm 

Ñoaøn kieåm tra Sôû Tö phaùp kieåm tra coâng taùc ban haønh vaên baûn
quy phaïm phaùp luaät taïi huyeän Vónh Thaïnh

 Coâng Luaän

(Xem tieáp trang 16)
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KEÁT QUAÛ HÔN 03 NAÊM TRIEÅN KHAI LUAÄT BAN HAØNH 
VAÊN BAÛN QUY PHAÏM PHAÙP LUAÄT VAØ  
CAÙC VAÊN BAÛN HÖÔÙNG DAÃN THI HAØNH

Thaønh phoá Quy Nhôn:

Ñoaøn kieåm tra Sôû Tö phaùp kieåm tra coâng taùc xaây döïng,
ban haønh VBQPPL taïi UBND thaønh phoá Quy Nhôn

 V.D

Thöïc hieän quy ñònh cuûa 
Luaät Ban haønh vaên baûn 
quy phaïm phaùp luaät 

(VBQPPL) naêm 2015; Nghò 
ñònh soá 34/2016/NÑ-CP ngaøy 
14/5/2016 cuûa Chính phuû 
quy ñònh chi tieát moät soá ñieàu 
vaø bieän phaùp thi haønh Luaät 
Ban haønh VBQPPL; Quyeát 
ñònh soá 4246/QÑ-UBND ngaøy 
24/11/2015 cuûa UBND tænh veà 
vieäc ban haønh Keá hoaïch trieån 
khai thi haønh Luaät Ban haønh 
VBQPPL vaø Chæ thò soá 28/CT-
UBND ngaøy 28/12/2016 cuûa 
UBND tænh veà vieäc thi haønh 
Luaät Ban haønh VBQPPL treân 
ñòa baøn tænh. Qua hôn ba naêm 
trieån khai thöïc hieän, coâng taùc 
xaây döïng, ban haønh VBQPPL 
treân ñòa baøn thaønh phoá Quy 
Nhôn ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát 
quaû quan troïng:

Coâng taùc chæ ñaïo, trieån 
khai thöïc hieän Luaät Ban haønh 
VBQPPL vaø caùc vaên baûn höôùng 
daãn thi haønh ñaõ ñöôïc quan taâm: 
UBND thaønh phoá Quy Nhôn 
ñaõ ban haønh 11 Quyeát ñònh veà 
kieåm tra, raø soaùt, heä thoáng hoùa 
VBQPPL; coâng boá Danh muïc 
vaên baûn heát hieäu löïc, ngöng 
hieäu löïc toaøn boä; heát hieäu 
löïc, ngöng hieäu löïc moät phaàn; 
ngoaøi ra, coøn ban haønh nhieàu 
coâng vaên ñoân ñoác, höôùng daãn 
nghieäp vuï coâng taùc xaây döïng 
vaên baûn cho UBND caáp xaõ. 
UBND thaønh phoá Quy Nhôn 
ñaõ phoái hôïp vôùi caùc cô quan 
coù lieân quan toå chöùc Hoäi nghò 
phoå bieán trieån khai coâng taùc xaây 

döïng VBQPPL treân ñòa baøn vaø 
toå chöùc taäp huaán nghieäp vuï raø 
soaùt, heä thoáng hoùa VBQPPL 
cho caùn boä caùc phoøng chuyeân 
moân lieân quan vaø Tö phaùp 
caùc xaõ, phöôøng treân ñòa baøn  
thaønh phoá.

Coâng taùc xaây döïng VBQPPL 
ñöôïc chuù troïng: Theo quy ñònh 
taïi Ñieàu 30 Luaät Ban haønh 
VBQPPL thì HÑND caáp huyeän, 
caáp xaõ ban haønh nghò quyeát, 
UBND caáp huyeän, caáp xaõ ban 
haønh quyeát ñònh ñeå quy ñònh 
nhöõng vaán ñeà ñöôïc luaät giao. 
Caên cöù theo chöùc naêng, nhieäm 
vuï ñöôïc phaân coâng, phaân 
caáp treân cô sôû quy ñònh cuûa 
caùc Luaät, töø ngaøy 01/7/2016 
ñeán ngaøy 15/11/2019, HÑND, 
UBND thaønh phoá Quy Nhôn 
ñaõ thoâng qua vaø ban haønh 
37 VBQPPL, trong ñoù, HÑND 

thaønh phoá thoâng qua 25 Nghò 
quyeát; UBND thaønh phoá ban 
haønh 12 Quyeát ñònh. 

Coâng taùc kieåm tra vaên baûn 
ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân: 
Chuû tòch UBND thaønh phoá Quy 
Nhôn ñaõ kòp thôøi phoái hôïp, chæ 
ñaïo toå chöùc coâng taùc töï kieåm 
tra caùc VBQPPL do HÑND, 
UBND thaønh phoá thoâng qua, 
ban haønh theo quy ñònh taïi 
Ñieàu 111 Nghò ñònh soá 34/2016/
NÑ-CP. Keát quaû, UBND thaønh 
phoá Quy Nhôn ñaõ töï kieåm tra 
37 VBQPPL cuûa HÑND, UBND 
thaønh phoá, qua ñoù chöa phaùt 
hieän vaên baûn coù daáu hieäu traùi 
phaùp luaät veà noäi dung, thaåm 
quyeàn. Ñoàng thôøi, nhaèm kòp 
thôøi kieåm tra, phaùt hieän vaên baûn 
coù sai soùt veà noäi dung, thaåm 
quyeàn cuûa HÑND, UBND caáp 
xaõ ñeå xöû lyù theo thaåm quyeàn, 
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UBND thaønh phoá Quy Nhôn 
ñaõ ban haønh Keá hoaïch vaø toå 
chöùc kieåm tra coâng taùc xaây 
döïng VBQPPL taïi moät soá xaõ, 
phöôøng treân ñòa baøn thaønh phoá; 
keát quaû, qua coâng taùc kieåm tra 
ñaõ phaùt hieän 02 VBQPPL cuûa 
HÑND caùc xaõ, phöôøng coù sai 
soùt veà noäi dung, thaåm quyeàn 
vaø moät soá vaên baûn sai soùt veà 
hình thöùc, kyõ thuaät trình baøy 
vaên baûn. Ñeán nay, treân cô sôû 
chæ ñaïo cuûa UBND thaønh phoá 
Quy Nhôn veà xöû lyù vaên baûn coù 
noäi dung traùi phaùp luaät, caùc 
ñòa phöông coù vaên baûn traùi 
phaùp luaät veà noäi dung, thaåm 
quyeàn ñaõ kòp thôøi trình cô quan 
coù thaåm quyeàn ban haønh vaên 
baûn ñeå xöû lyù theo quy ñònh taïi 
Ñieàu 130 Nghò ñònh soá 34/2016/
NÑ-CP.

Coâng taùc raø soaùt, heä thoáng 
hoùa vaên baûn ñöôïc thöïc hieän 
ñaûm baûo theo quy ñònh: UBND 
thaønh phoá Quy Nhôn ñaõ ban 
haønh caùc Keá hoaïch raø soaùt 
vaên baûn vaø toå chöùc thöïc hieän; 
ñeå trieån khai hieäu quaû coâng taùc 
heä thoáng hoùa vaên baûn kyø 2014 
- 2018 theo Quyeát ñònh soá 804/
QÑ-UBND ngaøy 14/3/2018 cuûa 
UBND tænh, UBND thaønh phoá 
Quy Nhôn ñaõ ban haønh Quyeát 
ñònh soá 2216/QÑ-UBND ngaøy 
13/4/2018 ban haønh Keá hoaïch 
thöïc hieän heä thoáng hoùa vaên baûn 
kyø 2014 - 2018 treân ñòa baøn 
thaønh phoá; keát quaû Chuû tòch 
UBND thaønh phoá Quy Nhôn ñaõ 
coâng boá Danh muïc vaên baûn heát 
hieäu löïc, ngöng hieäu löïc toaøn 
boä; heát hieäu löïc, ngöng hieäu 
löïc moät phaàn thoâng qua coâng 
taùc heä thoáng hoùa vaên baûn kyø 
2014 - 2018 vôùi 64 vaên baûn, 
trong ñoù 37 vaên baûn heát hieäu 
löïc toaøn boä, 02 vaên baûn heát 
hieäu löïc moät phaàn, 25 vaên baûn 
coøn hieäu löïc thi haønh.

Nhìn chung, coâng taùc xaây 
döïng vaø ban haønh VBQPPL 
cuûa HÑND, UBND thaønh phoá 
Quy Nhôn trong 03 naêm qua 

ñaõ ñaûm baûo phuø hôïp vôùi ñöôøng 
loái, chuû tröông cuûa Ñaûng, 
chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø 
nöôùc. Cuï theå hoùa kòp thôøi caùc 
vaên baûn phaùp luaät cuûa Trung 
öông vaø cuûa tænh, phuø hôïp vôùi 
ñaëc ñieåm tình hình thöïc tieãn 
cuûa ñòa phöông, goùp phaàn 
tích cöïc vaøo vieäc hoaïch ñònh 
caùc chuû tröông, cô cheá, chính 
saùch phaùt trieån kinh teá, vaên 
hoùa, xaõ hoäi treân ñòa baøn thaønh 
phoá, ñaûm baûo oån ñònh an ninh 
chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi. 
Qua ñoù, ñaõ thöïc hieän toát chöùc 
naêng quaûn lyù nhaø nöôùc baèng 
phaùp luaät ôû ñòa phöông. Caùc 
VBQPPL ñöôïc ban haønh ñaûm 
baûo veà hình thöùc; ñuùng thaåm 
quyeàn veà noäi dung ñöôïc phaùp 
luaät cho pheùp hoaëc ñaõ ñöôïc 
phaùp luaät phaân coâng, phaân caáp. 
Caên cöù ban haønh, cuõng nhö theå 
thöùc vaø kyõ thuaät trình baøy vaên 
baûn cô baûn ñaûm baûo theo quy 
ñònh taïi Nghò ñònh soá 34/2016/
NÑ-CP. Coâng taùc kieåm tra, raø 
soaùt, heä thoáng hoùa vaên baûn 
cuõng ñöôïc quan taâm thöïc hieän 
ñaûm baûo theo quy ñònh cuûa 
phaùp luaät.

Tuy nhieân, beân caïnh nhöõng 
keát quaû ñaït ñöôïc, qua hôn ba 
naêm trieån khai thöïc hieän Luaät 
Ban haønh VBQPPL vaø caùc vaên 
baûn höôùng daãn thi haønh, coâng 
taùc xaây döïng vaø ban haønh 
VBQPPL cuûa HÑND, UBND 
thaønh phoá Quy Nhôn vaãn coøn 
moät soá toàn taïi, haïn cheá nhaát 
ñònh nhö: Moät soá Nghò quyeát 
cuûa HÑND, Quyeát ñònh cuûa 
UBND thaønh phoá ban haønh 
chöa ñaûm baûo kyõ thuaät trình 
baøy vaên baûn, chöa thoáng nhaát 
veà quy ñònh ngaøy coù hieäu löïc 
thi haønh cuûa vaên baûn cuõng 
nhö coù tröôøng hôïp chöa thoâng 
qua coâng taùc thaåm ñònh vaên 
baûn cuûa Phoøng Tö phaùp theo 
quy ñònh cuûa Luaät Ban haønh 
VBQPPL vaø Nghò ñònh soá 
34/2016/NÑ-CP. 

Ñeå naâng cao hôn nöõa hieäu 

quaû coâng taùc xaây döïng vaø ban 
haønh VBQPPL trong thôøi gian 
ñeán, thieát nghó UBND thaønh 
phoá Quy Nhôn caàn quan taâm, 
chæ ñaïo moät soá noäi dung sau: 

Thöù nhaát, chæ ñaïo caùc phoøng 
chuyeân moân thuoäc UBND caàn 
thöïc hieän ñuùng quy trình xaây 
döïng, ban haønh VBQPPL theo 
quy ñònh: VBQPPL tröôùc khi 
trình HÑND, UBND huyeän 
thoâng qua, ban haønh phaûi coù yù 
kieán thaåm ñònh cuûa Phoøng Tö 
phaùp vaø yù kieán thaåm tra cuûa 
caùc Ban cuûa HÑND theo quy 
ñònh taïi Ñieàu 134, Ñieàu 136 
vaø Ñieàu 139 Luaät Ban haønh 
VBQPPL. Caùc VBQPPL cuûa 
HÑND, UBND thaønh phoá sau 
khi ñöôïc HÑND thaønh phoá 
thoâng qua hoaëc UBND thaønh 
phoá ban haønh caàn phaûi nieâm 
yeát, göûi kòp thôøi, ñaày ñuû cho 
Sôû Tö phaùp theo quy ñònh taïi 
Ñieàu 67, Khoaûn 3, Ñieàu 114 vaø 
Ñieàu 121 Nghò ñònh soá 34/2016/
NÑ-CP ñeå thöïc hieän chöùc naêng 
kieåm tra theo thaåm quyeàn.

Thöù hai, chæ ñaïo caùc phoøng 
chuyeân moân phoái hôïp vôùi 
Phoøng Tö phaùp thöïc hieän chöùc 
naêng raø soaùt vaên baûn theo ñònh 
kyø haøng naêm ñöôïc quy ñònh taïi 
Ñieàu 139 vaø Ñieàu 157 Nghò ñònh 
soá 34/2016/NÑ-CP. Toå chöùc 
kieåm tra theo thaåm quyeàn caùc 
VBQPPL cuûa HÑND, UBND 
caùc xaõ, phöôøng thuoäc ñòa baøn 
theo quy ñònh taïi Ñieàu 114 Nghò 
ñònh soá 34/2016/NÑ-CP. 

Thöù ba, haøng naêm boá trí 
kinh phí vaø chæ ñaïo Phoøng 
Tö phaùp xaây döïng keá hoaïch, 
toå chöùc boài döôõng, taäp huaán 
nghieäp vuï coâng taùc xaây döïng, 
ban haønh VBQPPL cho ñoäi 
nguõ caùn boä coâng chöùc cuûa 
huyeän, HÑND, UBND caáp xaõ 
nhaèm naâng cao hieäu quaû vaø 
khaéc phuïc nhöõng haïn cheá, toàn 
taïi trong quaù trình thöïc hieän 
nhieäm vuï xaây döïng, ban haønh, 
kieåm tra, raø soaùt, heä thoáng hoùa 
VBQPPL theo quy ñònh.
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THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ  
GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyeän Phuø Caùt:

 Theá Haø

Việc thực hiện QCDC gắn 
với công tác CCHC có 
vai trò hết sức quan trọng 

trong phát triển kinh tế - xã hội, 
phát huy quyền làm chủ của 
Nhân dân, góp phần xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức đủ 
phẩm chất chính trị, năng lực và 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
đáp ứng yêu cầu phát triển và 
đổi mới.  Thực tế cho thấy, ở đâu 
thực hiện tốt QCDC ở cơ sở thì ở 
đó thực hiện tốt công tác CCHC 
và ngược lại.

Thông qua việc thực hiện 
QCDC và đẩy mạnh CCHC, 

hoạt động của HĐND các cấp 
trong huyện đã có nhiều đổi 
mới. Công tác tiếp xúc cử tri 
được cải tiến, thiết thực, hiệu 
quả hơn; các điểm tiếp xúc cử 
tri được bố trí về tận thôn, khu 
phố, vùng sâu, vùng xa, đến với 
từng đối tượng. Đại biểu HĐND 
đã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử 
tri để trực tiếp nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của quần chúng 
nhân dân. Nhờ đó, nhiều ý kiến, 
kiến nghị của cử tri đều được đối 
thoại, giải thích trực tiếp và xem 
xét giải quyết. Chất lượng các 
kỳ họp của HĐND các cấp ngày 

càng được nâng lên. Các kỳ họp 
của HĐND huyện, xã đã được 
truyền thanh trực tiếp, tạo điều 
kiện cho Nhân dân theo dõi; các 
hoạt động của HĐND tại kỳ họp 
được nhân dân thực sự quan 
tâm và đồng tình.

UBND huyện và các xã, thị 
trấn chú trọng chỉ đạo thực hiện 
QCDC ở trong các loại hình cơ 
sở, gắn việc xây dựng và thực 
hiện QCDC với việc củng cố xây 
dựng chính quyền trong sạch, 
vững mạnh; đổi mới và nâng cao 
chất lượng hoạt động của bộ 
phận một cửa, tạo điều kiện để 
người dân thực hiện trách nhiệm 
và nghĩa vụ công dân của mình.

Cùng với việc thực hiện 
QCDC, công tác CCHC trên 
địa bàn huyện được quan tâm 
chỉ đạo và triển khai quyết liệt. 
UBND huyện đã ban hành kế 
hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 
2020 và kế hoạch CCHC hàng 
năm để xác định các nội dung 
cần tập trung chỉ đạo thực hiện, 
với các nhiệm vụ cụ thể của 
tháng, quý gắn với trách nhiệm 
đối với từng cấp, từng ngành. 

Từ năm 2015 đến nay, huyện 
Phù Cát đều đưa công tác 
CCHC vào chương trình trọng 
điểm phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Nhờ vậy, công 
tác CCHC của huyện đạt được 
nhiều kết quả tích cực và luôn 
được đánh giá cao. Việc cung 
cấp dịch vụ hành chính công 
giúp cho việc giải quyết thủ tục 
hành chính nhanh hơn, đảm bảo 
công khai, minh bạch. Bộ phận 
tiếp nhận và trả lời kết quả của 
huyện, của xã, thị trấn đi vào 

Trong những năm qua, huyện Phù Cát đã tăng cường 
thực hiện quy chế dân chủ (viết tắt là QCDC) gắn với 
công tác cải cách hành chính (viết tắt là CCHC), coi đây 
là giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội. 

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
của huyện Phù Cát
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hoạt động ổn định, đã tạo sự 
thống nhất, đồng bộ, liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành 
chính ở các cấp, tạo môi trường 
làm việc thuận tiện, văn minh, 
hiện đại, mang lại sự hài lòng 
cho tổ chức và cá nhân. Riêng 
9 tháng đầu năm 2019, tổng số 
hồ sơ tiếp nhận 7.673 hồ sơ trên 
07 lĩnh vực. Trong đó, tổng hồ sơ 
đã giải quyết 5.363 hồ sơ (đúng 
hẹn 5.048 hồ sơ, chiếm 94%; 
trễ hẹn 315 hồ sơ, chiếm 5%), 
2.412 hồ sơ còn đang giải quyết, 
chiếm 31% tổng hồ sơ tiếp nhận 
(trong hạn 1.909 hồ sơ; quá hạn 
401 hồ sơ). Đa số các hồ sơ tiếp 
nhận thuộc 05 lĩnh vực (đăng ký 
kinh doanh, tư pháp - hộ tịch, 
Cấp phép xây dựng, môi trường, 
thẩm định, hoạt động Karaoke) 
được giải quyết đúng hẹn. 

Song song với việc thực hiện 

nghiêm các quy định về kiểm 
soát thủ tục hành chính, huyện 
còn tập trung rà soát, kiện toàn 
tổ chức bộ máy tinh gọn, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức có phẩm chất đạo 
đức, có năng lực, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, việc triển khai 
ứng dụng công nghệ thông tin 
nhằm thực hiện CCHC trong 
các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp đuợc huyện đặc 
biệt chú trọng. Hiện nay, việc 
thực hiện trao đổi văn bản giữa 
các cơ quan duới dạng hộp 
thư điện tử đang được đồng bộ 
hóa, tạo thuận lợi cho công tác 
quản lý, cũng như giúp các cơ 
quan dễ dàng hơn trong trao đổi  
công việc.

Nhìn chung, quá trình thực 
hiện QCDC gắn với CCHC ở 

các đơn vị, địa phương trong 
thời gian qua đã mang lại nhiều 
kết quả. Về cơ bản, đã giải 
quyết được các vấn đề bức 
xúc ở địa phương, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội; hạn chế những khiếu nại, 
tố cáo vượt cấp; tạo điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội. Ông 
Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch 
UBND huyện Phù Cát cho biết: 
“Thời gian tới, huyện tập trung 
thực hiện có hiệu quả các nội 
dung trọng tâm, trọng điểm; 
đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, 
kịp thời, đúng thời gian, hiệu 
quả và tiết kiệm. Huớng tới mục 
tiêu xây dựng nền hành chính  
Phù Cát là nền hành chính 
dân chủ, trong sạch và chuyên 
nghiệp; góp phần thực hiện 
thành công các mục tiêu mà Đại 
hội Đảng bộ các cấp đề ra”.

Töø naêm 2005 ñeán nay, 
coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå 
bieán, giaùo duïc phaùp luaät 
(PBGDPL) treân ñòa baøn tænh 
ngaøy caøng ñöôïc chuù troïng 
veà hình thöùc vaø noäi dung. 
Trong 15 naêm, haøng nghìn 
cuoäc tuyeân truyeàn, PBGDPL 
ñöôïc toå chöùc vôùi noäi dung laø 
nhöõng vaên baûn phaùp luaät lieân 
quan tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng 
vaø ñôøi soáng haøng ngaøy cuûa 
ngöôøi daân nhö Luaät Ñaát ñai, 
Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình, Boä 
luaät Daân söï, Luaät Bình ñaúng 
giôùi, Luaät Giao thoâng ñöôøng 
boä… Caùc hình thöùc PBGDPL 
ngaøy caøng ña daïng, phong 
phuù, sinh ñoäng vaø phuø hôïp vôùi 
trình ñoä daân trí, ñaëc ñieåm daân 
cö, ñieàu kieän vuøng mieàn neân 
hieäu quaû khaù cao.

Vieäc PBGDPL coøn ñöôïc 
caùc caáp, caùc ngaønh, ñòa 
phöông chuù troïng thoâng qua 
coâng taùc hoøa giaûi, trôï giuùp 
phaùp lyù, tö vaán phaùp luaät; 
hoaït ñoäng cuûa caùc moâ hình 
caâu laïc boä, tuû saùch phaùp luaät. 
Hieän nay, toaøn tænh coù 1.130 toå 

hoøa giaûi vôùi 8.309 hoøa giaûi vieân. 
Töø naêm 2005 ñeán nay, caùc toå 
hoøa giaûi treân ñòa baøn tænh ñaõ tieáp 
nhaän, thöïc hieän hoøa giaûi haøng 
chuïc nghìn vuï vieäc; goùp phaàn 
giaûi quyeát thaønh coâng nhöõng 
tranh chaáp nhoû trong coäng ñoàng 
daân cö. Nhieàu moâ hình caâu laïc 
boä ñöôïc thaønh laäp nhö “trôï giuùp 
phaùp lyù”; “phuï nöõ vôùi phaùp luaät”; 
“noâng daân vôùi phaùp luaät”…, ñaõ toå 
chöùc haøng nghìn buoåi sinh hoaït 
phaùp luaät, thu huùt haøng vaïn löôït 
ngöôøi tham gia moãi naêm.

Cuøng vôùi ñoù, caùc cô quan thi 
haønh phaùp luaät treân ñòa baøn tænh 
yù thöùc roõ quyeàn haïn, traùch nhieäm 
trong vieäc aùp duïng caùc quy ñònh 
phaùp luaät ñeå giaûi quyeát nhöõng 
vaán ñeà veà quyeàn, nghóa vuï; xaùc 
ñònh traùch nhieäm phaùp lyù cuûa caùc 
toå chöùc, caù nhaân. Ñeán nay, caùc 
löïc löôïng chöùc naêng treân ñòa baøn 
tænh ñaõ phaùt hieän 99.908 vuï vieäc 
vi phaïm haønh chính, tieán haønh xöû 
lyù vi phaïm 99.790 vuï vôùi toång soá 
tieàn phaït hôn 118 tyû ñoàng. 

Maët khaùc, coâng taùc quaûn lyù 
nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc ñoái töôïng 

chính saùch; caùc caù nhaân, toå 
chöùc kinh teá; coâng taùc giaûi 
quyeát khieáu naïi, toá caùo ñöôïc 
thöïc hieän ngaøy moät toát hôn. 
Goùp phaàn ñaûm baûo caùc quyeàn, 
lôïi ích hôïp phaùp vaø naâng cao 
traùch nhieäm cuûa ngöôøi daân 
trong moái quan heä vôùi caùc chuû 
theå phaùp luaät khaùc.

Theo Bí thö Tænh uûy Nguyeãn 
Thanh Tuøng, thì: 15 naêm qua, 
vôùi vieäc trieån khai thöïc hieän 
Nghò quyeát soá 48-NQ/TW, treân 
ñòa baøn tænh ñaõ hình thaønh heä 
thoáng caùc VBQPPL ñieàu chænh 
haàu heát caùc lónh vöïc cuûa ñôøi 
soáng xaõ hoäi; ñaùp öùng yeâu caàu 
phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi ñòa 
phöông. Ñoäi nguõ caùn boä laøm 
coâng taùc phaùp luaät trong tænh 
töøng böôùc ñöôïc kieän toaøn, taêng 
veà soá löôïng, naâng cao chaát 
löôïng, cô baûn ñaùp öùng yeâu 
caàu caûi caùch haønh chính vaø caûi 
caùch tö phaùp; goùp phaàn quan 
troïng trong coâng cuoäc xaây 
döïng Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ 
hoäi chuû nghóa, cuûa Nhaân daân, 
do nhaân daân vaø vì Nhaân daân.

ÑAÙP ÖÙNG YEÂU CAÀU CAÛI CAÙCH... (Tieáp theo trang 12)

HOAÏT ÑOÄNG COÂNG TAÙC TÖ PHAÙP
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HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH HỌ ĐẠO  
KHÔNG CÓ TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

 Mai Laâm 

Mô hình “Họ đạo không có 
tội phạm và tệ nạn xã hội” 
của họ đạo Giáo xứ Vườn 

Vông được ra mắt từ tháng 5/2017 
và trước đó gần 5 năm là mô hình 
tương tự của Giáo họ Nho Lâm. 
Giáo dân Giáo xứ Vườn Vông 
sống ở 02 xã: Phước Hưng và 
Phước Quang (huyện Tuy Phước). 
Ngoài 2 xã này, một số giáo dân 
Giáo họ Nho Lâm còn sinh sống ở 
xã Nhơn Hạnh, TX. An Nhơn. 

Tham gia mô hình, các gia 
đình giáo dân đăng ký thực hiện 
các nội dung như: Không có 
tội phạm và tệ nạn xã hội, chấp 
hành nghiêm túc chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh 
giác, phòng ngừa tố giác tội phạm. 
Đồng thời, thực hiện tốt nếp sống 
văn minh, đoàn kết tương trợ trong 
cộng đồng, thi đua lao động sản 
xuất; phối hợp với chính quyền 

hòa giải các mâu thuẫn tranh 
chấp trong nội bộ giáo dân.

Trước đây, đời sống của người 
dân có đạo còn gặp nhiều khó 
khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mỗi 
năm có 2 - 3 trường hợp vi phạm 
chính sách kế hoạch hóa gia đình. 
Cờ bạc, cố ý gây thương tích, mâu 
thuẫn trong nội bộ gia đình giáo 
dân hằng năm xảy ra 4 - 5 vụ. Sau 
khi triển khai mô hình, đời sống 
của giáo dân Giáo họ Nho Lâm và 
Giáo xứ Vườn Vông đã thay đổi rõ 
rệt, đến nay chỉ còn 2 hộ nghèo; 
không còn tình trạng vi phạm kế 
hoạch hóa gia đình; chỉ tiêu khám 
nghĩa vụ quân sự đều đạt trên 
98%, thanh niên trúng tuyển lên 
đường nhập ngũ đạt 100%. Đồng 
thời, không có học sinh bỏ học 
giữa chừng. 

Mỗi khi xảy ra tranh chấp trong 
nội bộ giáo dân, gia đình bất hòa, 
các ban biện họ căn cứ 5 nội dung 

quy định của họ đạo và 4 tiêu chí 
đăng ký xây dựng mô hình “Họ 
đạo không tội phạm và tệ nạn 
xã hội” để hòa giải nội bộ, chấm 
dứt bạo lực gia đình. Thời gian 
qua, có một số đối tượng có hành 
vi say rượu, gây rối trật tự công 
cộng được ngăn chặn kịp thời. 
Mô hình đã phát huy tích cực, tạo 
bước chuyển biến mạnh mẽ trong 
phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, phòng, chống, tố 
giác tội phạm; cung cấp rất nhiều 
tin báo tội phạm, giúp Công an xã 
ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi 
phạm pháp luật.

Thêm vào đó, theo Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã 
Phước Hưng Đặng Văn Tình, tất 
cả gia đình trong mô hình thể hiện 
tinh thần đoàn kết nội bộ trong 
thôn, xóm; gần 75% số hộ thường 
xuyên tham gia hội họp. Trong 
xây dựng nông thôn mới, các gia 
đình gương mẫu chấp hành tốt 
việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn 
thành công, nâng cao thu nhập; 
tham gia phong trào thu gom rác 
thải làm sạch đẹp môi trường cảnh 
quan; 94% hộ đạt gia đình văn 
hóa. Khu dân cư không có người 
nghiện ma túy, mại dâm, góp phần 
lớn vào công cuộc xây dựng nông 
thôn mới. 

“Thời gian tới, Ủy ban Mặt 
trận tổ quốc Việt Nam xã tiếp 
tục quan tâm, hướng dẫn, duy trì 
và giữ vững các mô hình họ đạo 
không có tội phạm và tệ nạn xã 
hội, không có người vi phạm pháp 
luật về an toàn giao thông, không 
có tội phạm nghiêm trọng, đơn thư 
khiếu nại vượt cấp. Hơn nữa, còn 
tương thân tương ái, giúp nhau 
phát triển kinh tế, ổn định cuộc 
sống, thực hiện đúng tinh thần 
“Người giáo dân tốt cũng là người 
công dân tốt”, ông Tình cho hay.

Đông đảo giáo dân tham dự Lễ ra mắt Mô hình “Họ đạo không có 
tội phạm và tệ nạn xã hội” của họ đạo Giáo xứ Vườn Vông

Mô hình họ đạo không có tội phạm và tệ nạn xã hội 
được triển khai trong đồng bào có đạo ở huyện Tuy Phước 
đã phát huy hiệu quả trong xây dựng đời sống mới, an 
toàn, văn minh hơn.
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NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BUỘC NỘP 
LẠI SỐ LỢI BẤT HỢP PHÁP CÓ ĐƯỢC DO THỰC 

HIỆN HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 Hoà Myõ Ngoïc Chaân

Luật Xử lý vi phạm hành 
chính (VPHC) bên cạnh 
việc quy định các hình 

thức xử phạt để răn đe, giáo 
dục các cá nhân, tổ chức có 
hành vi VPHC thì còn quy định 
về các biện pháp khắc phục 
hậu quả nhằm xác định các 
biện pháp cụ thể để khắc phục 
những hậu quả do hành vi 
VPHC gây ra (điểm a, khoản 
2, Điều 28). Điều này là tương 
ứng và phù hợp với nguyên tắc 
xử phạt VPHC được quy định 
tại điểm a, khoản 1, Điều 3 
Luật Xử lý VPHC “Mọi VPHC 
phải được phát hiện, ngăn 
chặn kịp thời và phải bị xử lý 
nghiêm minh, mọi hậu quả do 
VPHC gây ra phải được khắc 
phục theo đúng quy định của 
pháp luật”.

Trong các biện pháp khắc 
phục hậu quả được quy định 
tại khoản 1, Điều 28 Luật Xử 
lý VPHC, biện pháp “buộc nộp 
lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện hành vi VPHC” là 
biện pháp khắc phục hậu quả 
lần đầu tiên được quy định 
trong Luật Xử lý VPHC. Sự ra 
đời của biện pháp này đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho các chủ 
thể có thẩm quyền có thêm lựa 
chọn trong quá trình xử phạt 
VPHC. Biện pháp “buộc nộp 
lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện hành vi VPHC” 
được quy định cụ thể hơn tại 
Điều 37 Luật Xử lý VPHC: “Cá 
nhân, tổ chức vi phạm phải 
nộp lại số lợi bất hợp pháp là 
tiền, tài sản, giấy tờ và vật có 
giá có được từ VPHC mà cá 

nhân, tổ chức đó đã thực hiện 
để sung vào ngân sách nhà 
nước hoặc hoàn trả cho đối 
tượng bị chiếm đoạt;…; nếu cá 
nhân, tổ chức VPHC không tự 
nguyện thực hiện thì bị cưỡng 
chế thực hiện”.

Theo đó, việc áp dụng biện 
pháp “buộc nộp lại số lợi bất 
hợp pháp có được do thực 
hiện hành vi VPHC” có 02 đặc 
điểm đó là:

Một là, số lợi bất hợp pháp 
có được từ VPHC được xác 
định bao gồm tiền, tài sản, 
giấy tờ và vật có giá.

Hai là, số lợi bất hợp pháp 
do các cá nhân, tổ chức VPHC 
nộp lại sẽ được xử lý theo 02 
cách: Sung vào ngân sách 
nhà nước hoặc hoàn trả cho 
đối tượng bị chiếm đoạt.

Như vậy, có thể thấy Luật 
Xử lý VPHC đã quy định khá 
rõ ràng, cụ thể về biện pháp 
“buộc nộp lại số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện 
hành vi VPHC”. Trên cơ sở 
các quy định của Luật Xử lý 
VPHC, Chính phủ ban hành 
các Nghị định xử phạt VPHC 
trong từng lĩnh vực quản lý 
nhà nước, trong đó quy định 
cụ thể biện pháp khắc phục 
hậu quả đối với từng hành vi. 
Tuy nhiên, trong các quy định 
pháp luật về biện pháp “buộc 
nộp lại số lợi bất hợp pháp 
có được do thực hiện hành vi 
VPHC” còn tồn tại một số bất 
cập cần khắc phục và hoàn 
thiện nhằm nâng cao hiệu quả 
áp dụng biện pháp khắc phục 
hậu quả này trong thực tiễn. 

Thứ nhất, quy định về số 
lợi bất hợp pháp chưa phù 
hợp với quy định về tài sản 
trong pháp luật dân sự. Khoản 
1, Điều 105 Bộ luật Dân sự 
năm 2015 quy định “Tài sản 
là vật, tiền, giấy tờ có giá và 
quyền tài sản”. Theo quy định 

Quang cảnh buổi kiểm tra công tác xử lý VPHC  
tại UBND huyện Phù Cát
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này, có thể hiểu vật, tiền, giấy 
tờ có giá và quyền tài sản là 
những bộ phận cấu thành nên 
tài sản. Trong khi đó, Điều 37 
Luật Xử lý VPHC thì lại quy 
định số lợi bất hợp pháp có 
được từ VPHC bao gồm tiền, 
tài sản, giấy tờ và vật có giá. 
Cách quy định của Luật Xử lý 
VPHC dẫn đến cách hiểu tiền, 
tài sản, giấy tờ và vật có giá là 
các đối tượng hoàn toàn khác 
nhau, trong đó, tài sản là một 
đối tượng độc lập so với các 
đối tượng khác.

Với các quy định như vậy, 
có thể thấy rằng Bộ luật Dân 
sự năm 2015 và Luật Xử lý 
VPHC chưa có sự thống nhất 
với nhau trong quy định về 
tài sản. Tuy nhiên, trong mối 
quan hệ giữa Bộ luật Dân 
sự năm 2015 và Luật Xử lý 
VPHC về vấn đề tài sản thì Bộ 
luật Dân sự năm 2015 là luật 
chung còn Luật Xử lý VPHC là 
luật chuyên ngành. Do đó, về 
nguyên tắc, Luật Xử lý VPHC 
không được trái với Bộ luật 
Dân sự năm 2015. Hơn nữa, 
theo nguyên tắc áp dụng văn 
bản quy phạm pháp luật tại 
khoản 3, Điều 156 Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 “Trong trường 
hợp các văn bản quy phạm 
pháp luật do cùng một cơ quan 
ban hành có quy định khác 
nhau về cùng một vấn đề thì 
áp dụng quy định của văn bản 
quy phạm pháp luật ban hành 
sau” nên Bộ luật Dân sự năm 
2015 sẽ được ưu tiên áp dụng 
so với Luật Xử lý VPHC. Do 
đó, thiết nghĩ Luật Xử lý VPHC 
cần sửa đổi quy định về số lợi 
bất hợp pháp cho phù hợp với 
quy định về tài sản trong Bộ 
luật Dân sự năm 2015 vì tiền, 
giấy tờ và vật có giá chỉ là một 
bộ phận của tài sản nói chung.

Thứ hai, tên gọi của biện 
pháp khắc phục hậu quả 
“buộc nộp lại số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện 
hành vi VPHC” có sự không 
thống nhất trong quy định của 
Luật Xử lý VPHC và các Nghị 
định xử phạt VPHC.

Điểm i, khoản 1, Điều 38 
Luật Xử lý VPHC quy định 
biện pháp khắc phục hậu quả 
“buộc nộp lại số lợi bất hợp 
pháp có được do thực hiện 
hành vi VPHC”, tuy nhiên 
trong các nghị định của chính 
phủ quy định về xử phạt VPHC 
trong các lĩnh vực thì tên gọi 
của biện pháp khắc phục hậu 
quả này đã có sự thay đổi, 
không đảm bảo chính xác và 
thống nhất như quy định trong 
Luật Xử lý VPHC. Ví dụ: 

Đối với VPHC về tem 
bưu chính và thiết lập mạng, 
cung cấp dịch vụ viễn thông 
thì Nghị định số 174/2013/
NĐ-CP ngày 13/11/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt 
VPHC trong lĩnh vực bưu 
chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin và tần số vô tuyến 
điện (được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 49/2017/NĐ-
CP ngày 24/4/2017) quy định 
biện pháp khắc phục hậu quả 
là “buộc thu hồi số lợi bất hợp 
pháp có được do thực hiện 
hành vi VPHC” (điểm a, khoản 
10, Điều 12; khoản 10, Điều 
23); còn đối với hành vi VPHC 
về lưu trữ, cho thuê, truyền 
đưa, cung cấp, truy nhập, thu 
thập, xử lý, trao đổi và sử dụng 
thông tin thì Nghị định này lại 
quy định biện pháp khắc phục 
hậu quả là “buộc hoàn trả 
hoặc buộc thu hồi số lợi bất 
hợp pháp có được do thực hiện 
hành vi VPHC” (điểm a, khoản 
8, Điều 66). Đối với hành vi 
VPHC là tăng hoặc giảm giá 
hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý 
thì Nghị định số 109/2013/NĐ-
CP ngày 24/9/2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt VPHC 
trong lĩnh vực quản lý giá, phí, 
lệ phí, hóa đơn (sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 49/2016/
NĐ-CP ngày 27/5/2016) quy 
định biện pháp khắc phục hậu 
quả là “buộc nộp vào ngân 
sách nhà nước số tiền thu lợi 
do thực hiện hành vi VPHC” 
(khoản 7, Điều 13).

Về bản chất, các biện pháp 
khắc phục hậu quả: “buộc 
thu hồi số lợi bất hợp pháp 
có được do thực hiện hành vi 
VPHC”, “buộc hoàn trả hoặc 
buộc thu hồi số lợi bất hợp 
pháp có được do thực hiện 
hành vi VPHC” trong Nghị 
định số 147/2013/NĐ-CP hay 
“buộc nộp vào ngân sách 
nhà nước số tiền thu lợi  do 
thực hiện hành vi VPHC” trong 
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP 
cũng chính là biện pháp khắc 
phục hậu quả “buộc nộp lại số 
lợi bất hợp pháp có được do 
thực hiện hành vi VPHC” được 
quy định tại điểm i, khoản 1, 
Điều 38 Luật Xử lý VPHC, 
tuy nhiên tên gọi thì lại không 
thống nhất với nhau.

Là biện pháp khắc phục hậu 
quả có khả năng gây ra thiệt 
hại nhất định đối với đối tượng 
bị áp dụng. Vì vậy, các quy 
định pháp luật về biện pháp 
khắc phục hậu quả “buộc nộp 
lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện hành vi VPHC” 
cần phải được hoàn thiện để 
tạo cơ sở thuận lợi cho hoạt 
động xử phạt VPHC trong 
thực tiễn. Do đó, với những 
vấn đề còn bất cập nêu trên, 
các cơ quan có thẩm quyền 
cần tiến hành rà soát tổng thể 
các văn bản quy phạm pháp 
luật về xử lý VPHC, đặc biệt 
là các nghị định của Chính 
phủ về xử phạt VPHC trong 
các lĩnh vực để đảm bảo sự 
thống nhất, phù hợp trong quy 
định của các nghị định này với 
Luật Xử lý VPHC và đảm bảo 
sự thống nhất trong hệ thống 
pháp luật.
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MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP VỀ CẤP 
BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, 

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

 Phaïm Vaên Bình

Ngày 16/02/2015, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 23/2015/NĐ-CP về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực 
chữ ký và chứng thực hợp đồng, 
giao dịch (Nghị định số 23/2015/
NĐ-CP) thay thế Nghị định số 
79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 
của Chính phủ về cấp bản sao 
từ sổ gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng thực chữ ký; 
các quy định về chứng thực hợp 
đồng, giao dịch tại Nghị định số 
75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 
của Chính phủ về công tác công 
chứng, chứng thực. Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP đã khắc phục 
được một số hạn chế trong các 
quy định về công tác chứng thực 
trước đây, đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho cơ quan có thẩm quyền 
chứng thực, cho người dân, tổ 
chức khi có nhu cầu chứng thực.

Tuy nhiên, qua quá trình triển 
khai thực hiện, Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP đã bộc lộ một số 
bất cập như: 

Việc chứng thực văn bản thỏa 
thuận phân chia di sản, văn bản 
khai nhận di sản: Điểm đ, khoản 
1; điểm h, khoản 2, Điều 5 Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP quy định: 
Phòng Tư pháp cấp huyện có 
thẩm quyền chứng thực văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản, văn 
bản khai nhận di sản mà di sản là 
động sản, UBND cấp xã có thẩm 
quyền chứng thực văn bản thỏa 
thuận phân chia di sản, văn bản 
khai nhận di sản là động sản và 
bất động sản; đồng thời tại điểm 
d, khoản 2, Điều 12 Nghị định 
số 23/2015/NĐ-CP quy định lời 
chứng văn bản thỏa thuận phân 
chia di sản và văn bản khai 
nhận di sản, nhưng Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP và các văn bản 
hướng dẫn thi hành lại không có 
quy định trường hợp nào thì người 

thừa kế được quyền yêu cầu 
chứng thực văn bản thỏa thuận 
phân chia di sản, trường hợp nào 
được quyền yêu cầu chứng thực 
văn bản khai nhận di sản để người 
yêu cầu chứng thực và người có 
thẩm quyền thực hiện chứng thực 
thực hiện. Mặt khác, hiện nay 
Nghị định số 23/2015/NĐ - CP 
không có quy định phải niêm yết 
việc thụ lý văn bản thỏa thuận 
phân chia di sản, văn bản khai 
nhận di sản dễ dẫn đến bỏ sót 
người thừa kế, không đảm bảo an 
toàn pháp lý cho người tham gia 
hợp đồng, giao dịch, không đảm 
bảo sự thống nhất trong hệ thống 
pháp luật (cùng nhóm việc văn 
bản thỏa thuận phân chia di sản, 
văn bản khai nhận di sản, nếu 
tổ chức hành nghề công chứng 
tiếp nhận, giải quyết thì pháp luật 
công chứng quy định phải niêm 
yết việc thụ lý là 15 ngày, còn nếu  
cơ quan chứng thực tiếp nhận, 
giải quyết thì không có thủ tục 
niêm yết).  

Về việc yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân cung cấp thông 
tin liên quan đến giấy tờ, văn bản 
yêu cầu chứng thực:

Trong hoạt động chứng thực, 
theo quy định tại khoản 5, Điều 
8 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP: 
Người thực hiện chứng thực có 
quyền yêu cầu  cơ quan, tổ chức, 
cá nhân cung cấp thông tin để 
xác minh tính hợp pháp của giấy 
tờ, văn bản yêu cầu công chứng 
nhằm đảm bảo việc chứng thực 
khách quan, trung thực, đúng quy 
định của pháp luật. Song, Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP không 
quy định trình tự, thủ tục; thời hạn 
cung cấp thông tin; trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
phải cung cấp thông tin giấy tờ, 
văn bản yêu cầu chứng thực nên 
hầu như các yêu cầu cung cấp 
thông tin về các giấy tờ, văn bản 

yêu cầu chứng thực không được 
cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan triển khai thực hiện.  

Về chứng thực chữ ký: Điểm 
b, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP quy định 04 loại 
lời chứng chứng thực chữ ký, trong 
đó có việc chứng thực chữ ký của 
người yêu cầu chứng thực chữ ký 
không ký, không điểm chỉ được, 
nhưng Nghị định 23/2015/NĐ-CP 
không quy định thủ tục, điều kiện 
chứng thực chữ ký đối với người 
yêu cầu chứng thực chữ ký không 
ký, không điểm chỉ được. Do đó, 
người thực hiện chứng thực không 
có căn cứ để xác định giấy tờ, 
văn bản chứng thực chữ ký là của 
chính người yêu cầu chứng thực 
chữ ký để thực hiện chứng thực, 
cũng như để xác định trách nhiệm 
của người yêu cầu chứng thực chữ 
ký theo quy định tại khoản 1, Điều 
23 Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Về chứng thực hợp đồng, giao 
dịch: Theo quy định tại khoản 1, 
Điều 36 Nghị định số 23/2015/
NĐ-CP, hồ sơ yêu cầu chứng thực 
được thực hiện chung cho tất cả 
các loại hợp đồng, giao dịch gồm 
03 loại giấy tờ cố định: Dự thảo 
hợp đồng, giao dịch; bản sao 
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu 
của các bên; bản sao giấy chứng 
nhận quyền sở hữu/quyền sử 
dụng đối với các tài sản cần phải 
đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền 
sử dụng. Việc quy định hồ sơ yêu 
cầu chứng thực đơn giản, chung 
cho tất cả các loại hợp đồng, giao 
dịch là không phù hợp với thực tế, 
hồ sơ chứng thực sẽ không chặt 
chẽ, có thể dẫn đến việc xác định 
không đúng chủ thể có quyền 
tham gia hợp đồng, giao dịch, 
xác định không đúng chủ sở hữu 
tài sản, không đảm bảo an toàn 
pháp lý cho các bên tham gia hợp 
đồng, giao dịch, dễ dẫn đến tranh 
chấp. Bởi vì, mỗi loại hợp đồng, 
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BÀN VỀ BIỆN PHÁP TẠM GIỮ TANG VẬT, 
PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG 

LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

 Traàn Thò Tuùy

Tạm giữ tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính 
(VPHC) là một trong 

những biện pháp ngăn chặn và 
bảo đảm xử lý VPHC. Biện pháp 
này chỉ được áp dụng trong 
trường hợp thật cần thiết nhằm: 
(1) Xác minh tình tiết vụ việc mà 
nếu không tạm giữ thì không có 
căn cứ ra quyết định xử phạt; (2) 
ngăn chặn ngay hành vi VPHC 
mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây 
hậu quả nghiêm trọng cho xã 
hội; (3) bảo đảm thi hành quyết 
định xử phạt trong trường hợp 
chỉ áp dụng hình thức phạt tiền 

đối với cá nhân, tổ chức VPHC 
nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm 
không có giấy tờ như giấy phép 
lái xe hoặc giấy phép lưu hành 
phương tiện hoặc giấy tờ cần 
thiết khác có liên quan đến tang 
vật, phương tiện thì người có 
thẩm quyền xử phạt có thể tạm 
giữ tang vật, phương tiện VPHC 
cho đến khi cá nhân, tổ chức 
đó chấp hành xong quyết định  
xử phạt.

Tang vật, phương tiện VPHC 
là tài sản hợp pháp của các cá 
nhân, tổ chức; việc tạm giữ làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 

lợi của cá nhân, tổ chức là chủ 
sở hữu hoặc người quản lý, sử 
dụng hợp pháp tang vật, phương 
tiện. Do vậy, Luật Xử lý VPHC 
quy định rất chi tiết, cụ thể về 
mục đích; thẩm quyền; trình tự 
thủ tục; thời hạn; xử lý tang vật, 
phương tiện. Mọi trường hợp áp 
dụng phải tuân thủ nguyên tắc 
quy định tại Điều 120 Luật Xử 
lý VPHC mà không có quy định 
ngoại lệ nào được áp dụng riêng 
cho các trường hợp xử lý VPHC 
trong các lĩnh vực chuyên 
ngành. Tuy nhiên, pháp luật về 
xử phạt VPHC trong lĩnh vực 

giao dịch; mỗi loại tài sản có tính 
chất, đặc điểm riêng; mỗi chủ thể 
tham gia hợp đồng, giao dịch có 
quyền và nghĩa vụ khác nhau, thì 
tất nhiên hồ sơ chứng thực mỗi 
loại hợp đồng, giao dịch phải khác 
nhau. Mặt khác, hoạt động chứng 
thực không những được điều 
chỉnh bởi pháp luật chứng thực 
mà còn được điều chỉnh bởi các 
văn bản pháp luật chuyên ngành 
như: Bộ luật Dân sự,  Luật Đất 
đai, Luật Nhà ở, Luật Hôn nhân 
và gia đình, Luật Kinh doanh bất 
động sản… nên hồ sơ chứng thực, 
ngoài những giấy tờ theo quy định 
của pháp luật chứng thực còn có 
những giấy tờ theo quy định của 
pháp luật chuyên ngành. Ví dụ: 
Chứng thực hợp đồng chuyển 
nhượng hoặc tặng cho quyền sử 
dụng đất trồng lúa, hồ sơ chứng 
thực không những gồm những 
giấy tờ nêu trên, mà còn phải theo 
quy định của pháp luật đất đai, cá 
nhân nhận chuyển nhượng hoặc 
nhận tặng cho quyền sử dụng 
đất trồng lúa phải có giấy xác 
nhận của UBND cấp xã chứng 
minh là người trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp; chứng thực văn 
bản khai nhận, phân chia di sản 

thừa kế, hồ sơ chứng thực ngoài 
các giấy tờ theo quy định của 
pháp luật chứng thực, còn phải 
có giấy chứng tử/trích lục khai tử, 
giấy tờ chứng minh mối quan hệ 
giữa người để lại di sản thừa kế 
và người được hưởng di sản, thì 
người thực hiện chứng thực mới 
có căn cứ xác định người có tài 
sản đã chết, thời điểm mở thừa 
kế, di sản thừa kế, người được 
hưởng di sản thừa kế… đảm bảo 
thực hiện chứng thực đúng quy 
định của pháp luật. 

Ngoài ra, theo quy định của 
Luật Căn cước công dân; Nghị 
định số 59/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về chứng minh quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân và 
viên chức quốc phòng, thì căn 
cước công dân, chứng minh 
quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng là 
những giấy tờ cũng được sử dụng 
thực hiện các giao dịch dân sự 
nhưng theo quy định Nghị định 
số 23/2015/NĐ-CP đối với giấy 
tờ tùy thân, người yêu cầu công 
chứng chỉ được nộp giấy chứng 
minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 
Điều này là hạn chế quyền của 

công dân. Theo quy định tại 
khoản 6, Điều 9 Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP, người thực hiện 
chứng thực có quyền lập biên 
bản tạm giữ và chuyển cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
xử lý đối với giấy tờ, văn bản yêu 
cầu chứng thực cấp sai thẩm 
quyền, giả mạo, tuy nhiên Nghị 
định 23/2015/ NĐ-CP không quy 
định trình tự, thủ tục việc lập biên 
bản, thành phần ký biên bản, nếu 
người yêu cầu chứng thực không 
chịu ký biên bản thì giải quyết 
như thế nào? Vì vậy, trong hoạt 
động chứng thực, người thực hiện 
chứng thực nếu phát hiện giấy tờ, 
văn bản yêu cầu chứng thực cấp 
sai thẩm quyền, giả mạo thường 
từ chối chứng thực, mà không lập 
biên bản theo quy định trên.

 Trên đây là một số bất cập 
trong việc triển khai thi hành 
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, 
kiến nghị Bộ Tư pháp sớm trình 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP để khắc 
phục một số bất cập nêu trên, 
giúp cơ quan chứng thực thực 
hiện chứng thực thuận lợi, chất 
lượng, đảm bảo đúng theo quy 
định của pháp luật.
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điện lực có một số quy định bất 
cập, không đảm bảo tính thống 
nhất của hệ thống pháp luật và 
không bảo đảm tính khả thi, cụ 
thể như sau: 

Thứ nhất, khoản 2 Điều 42 
Nghị định số 134/2013/NĐ-CP 
ngày 17/10/2013 của Chính phủ 
quy định về xử phạt VPHC trong 
lĩnh vực điện lực, an toàn đập 
thủy điện, sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả quy định 
“Kiểm tra viên điện lực đang thi 
hành nhiệm vụ có thẩm quyền 
lập Biên bản VPHC trong lĩnh 
vực điện lực; lập Biên bản tạm 
giữ tang vật, phương tiện vi 
phạm trong trường hợp phát 
hiện hành vi trộm cắp điện”. 
Theo quy định này, trong trường 
hợp phát hiện có hành vi trộm 
cắp điện, Kiểm tra viên điện 
lực có quyền tạm giữ tang vật, 
phương tiện vi phạm. 

Trong lúc đó, khoản 4, khoản 
5, Điều 125 Luật Xử lý VPHC 
quy định việc tạm giữ tang vật, 
phương tiện VPHC phải có 
quyết định bằng văn bản kèm 
theo biên bản tạm giữ; trừ trường 
hợp có căn cứ để cho rằng nếu 
không tạm giữ ngay thì tang vật, 
phương tiện VPHC bị tẩu tán, 
tiêu hủy thì thủ trưởng trực tiếp 
của chiến sĩ cảnh sát nhân dân, 
cảnh sát viên cảnh sát biển, bộ 
đội biên phòng, kiểm lâm viên, 
công chức hải quan, kiểm soát 
viên thị trường đang thi hành 
công vụ phải tạm giữ ngay tang 
vật, phương tiện VPHC. Trong 
thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập 
biên bản, người lập biên bản 
phải báo cáo thủ trưởng của 
mình là người có thẩm quyền 
tạm giữ tang vật, phương tiện 
VPHC để xem xét ra quyết 
định tạm giữ. Như vậy, theo 
quy định của Luật Xử lý VPHC, 
mọi trường hợp tạm giữ tang 
vật, phương tiện VPHC phải có 
quyết định tạm giữ; quyết định 
tạm giữ được ban hành sau chỉ 
được áp dụng trong trường hợp 
ngoại lệ nếu có căn cứ để cho 
rằng không tạm giữ ngay thì 
tang vật, phương tiện VPHC bị 

tẩu tán, tiêu hủy. Đối với trường 
hợp ngoại lệ này, chỉ có các chức 
danh được Luật Xử lý VPHC quy 
định mới có quyền lập biên bản 
tạm giữ bao gồm thủ trưởng trực 
tiếp của chiến sĩ cảnh sát nhân 
dân, cảnh sát viên cảnh sát 
biển, bộ đội biên phòng, kiểm 
lâm viên, công chức hải quan, 
kiểm soát viên thị trường đang 
thi hành công vụ; Luật Xử lý 
VPHC không quy định trường 
hợp ngoại lệ Kiểm tra viên điện 
lực được lập biên bản tạm giữ 
tang vật, phương tiện VPHC khi 
chưa có quyết định của người có 
thẩm quyền. 

Thứ hai, Khoản 11, Điều 1 
Thông tư số 31/2018/TT-BCT 
ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định biên 
bản tạm giữ tang vật, phương 
tiện vi phạm phải được chuyển 
đến người có thẩm quyền xử 
phạt VPHC ngay sau khi hoàn 
thành việc lập đầy đủ hồ sơ vụ 
vi phạm nhưng không quá 05 
ngày làm việc. Trên thực tế, việc 
áp dụng quy định này bị vướng 
mắc, cụ thể: (1) việc chuyển 
trực tiếp đến cho người có thẩm 
quyền xử phạt để xem xét ra 
quyết định xử phạt sẽ không 
đảm bảo về thủ tục; bởi vì, việc 
tạm giữ tang vật, phương tiện chỉ 
mới được Kiểm tra viên điện lực 
lập biên bản tạm giữ mà chưa có 
quyết định tạm giữ của người có 
thẩm quyền, trong lúc đó Luật 
Xử lý VPHC quy định việc tạm 
giữ tang vật, phương tiện VPHC 
phải có quyết định bằng văn 
bản (khoản 5 Điều 125). (2) Bộ 
trưởng Bộ Công Thương hướng 
dẫn biên bản tạm giữ phải được 
chuyển đến người có thẩm 
quyền xử phạt trong thời hạn 
không quá 05 ngày làm việc, 
sau khi hoàn thành việc lập đầy 
đủ hồ sơ (Thông tư không quy 
định thời hạn lập hồ sơ). Quy 
định này không phù hợp với 
Luật Xử VPHC, bởi vì Khoản 8, 
Điều 125 Luật Xử lý VPHC quy 
định thời hạn tạm giữ tang vật, 
phương tiện VPHC đối với vụ 
việc thông thường là 07 ngày, kể 

từ ngày tạm giữ và thời hạn tạm 
giữ được tính từ thời điểm tang 
vật, phương tiện bị tạm giữ thực 
tế. Như vậy, việc quy định thời 
hạn chuyển biên bản tạm giữ 
không rõ ràng và quá dài như 
trên sẽ ảnh hưởng đến việc xử 
lý tang vật, phương tiện bị tạm 
giữ và không đảm bảo quy định 
của pháp luật về thời hạn tạm 
giữ tang vật, phương tiện VPHC.

Thứ ba, Nghị định số 81/2013/
NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Luật Xử lý VPHC (được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 
của Chính phủ) ban hành Mẫu 
biên bản tạm giữ tang vật, 
phương tiện VPHC, giấy phép 
chứng chỉ hành nghề (MBB07); 
trong đó Chính phủ hướng dẫn 
biên bản tạm giữ phải có chữ 
ký của người ra quyết định tạm 
giữ. Trong lúc đó, tại Mẫu biên 
bản tạm giữ tang vật, phương 
tiện VPHC (MBB04) của Thông 
tư số 27/2013/TT-BCT ngày 
31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định về kiểm 
tra hoạt động và sử dụng điện, 
giải quyết tranh chấp hợp đồng 
mua bán điện (được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 31/2018/
TT-BCT ngày 05/10/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương), Bộ 
trưởng Bộ Công thương hướng 
dẫn biên bản tạm giữ không bắt 
buộc phải có chữ ký của người 
ra quyết định.

Trên đây là một số vướng 
mắc, bất cập trong việc áp dụng 
văn bản quy phạm pháp luật 
quy định về tạm giữ tang vật, 
phương tiện VPHC trong lĩnh 
vực điện lực, người viết xin được 
đề cập để cùng trao đổi và kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền 
thực hiện rà soát, đánh giá 
nhằm sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp với Luật Xử lý VPHC và bảo 
đảm tính khả thi của các văn 
bản quy định chi tiết về tạm giữ 
tang vật, phương tiện VPHC.



NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI



23

K
Y
M

C

K
Y
M

C

TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP 
VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 Leâ Kim Chinh

Thời gian qua, hoạt động 
hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được 

thực hiện chung với các doanh 
nghiệp khác theo quy định tại 
Nghị định số 66/2008/NĐ-CP 
ngày 28/5/2008 của Chính phủ về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
Quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế một cách chủ động, sâu rộng 
đã và đang đặt ra những yêu cầu 
mới đối với hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp. Qua 11 năm 
thi hành Nghị định số 66/2008/
NĐ-CP cho thấy, công tác hỗ 
trợ bước đầu góp phần nâng cao 
ý thức tuân thủ pháp luật và sử 
dụng tư vấn pháp luật của doanh 
nghiệp, một số hoạt động đã 
nhận được kết quả tích cực. Tuy 
nhiên, quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, một số nội dung của 
Nghị định số 66/2008/NĐ-CP đã 
phát sinh bất cập, vướng mắc và 
không còn phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn nên cần phải sửa đổi, bổ 
sung để nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trong tình hình mới. Theo 
đó, hoạt động này sẽ không làm 
dàn trải mà cần phải tiến hành có 
trọng tâm, trọng điểm phù hợp 
với mục tiêu, yêu cầu hỗ trợ, bảo 
đảm nguyên tắc công khai, minh 
bạch và hiệu quả.

Trước yêu cầu thực tiễn xã 
hội, ngày 24/6/2019 Chính phủ 
ban hành Nghị định số 55/2019/
NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa và 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 
16/8/2019 thay thế Nghị định số 
66/2008/NĐ-CP và có những 
điểm mới đáng lưu ý sau đây:

Nghị định này quy định chi 
tiết hơn các hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa; trách nhiệm của các bộ, 
cơ quan ngang bộ, chính quyền 
địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ 
chức khác và cá nhân có liên quan 
trong công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Về nguyên tắc thực hiện việc 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/
NĐ-CP quy định:

Thứ nhất, việc hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có 
trọng tâm, có thời hạn, phù hợp 
với mục tiêu hỗ trợ và khả năng 
cân đối nguồn lực; bảo đảm công 
khai, minh bạch, hiệu quả; không 
chồng chéo, trùng lặp.

Thứ hai, hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
được thực hiện trên cơ sở phối hợp 
giữa cơ quan nhà nước với tổ chức 
đại diện của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; tổ chức, cá nhân cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan.

Thứ ba, việc hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu 
tiên thực hiện thông qua tổ chức, 
cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
pháp lý.

Thứ tư, căn cứ nguồn lực, 
chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ 
chức hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa quyết định hỗ 
trợ theo thứ tự ưu tiên sau: Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm 
chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều 
lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp 
ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước; 

doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 
từ 30% tổng số lao động trở lên 
là người khuyết tật theo quy định 
của Luật Người khuyết tật; doanh 
nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp 
ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được 
hỗ trợ trước.

Thứ năm, Nhà nước khuyến 
khích và có chính sách hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân tham gia 
thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; huy động các 
nguồn lực xã hội đóng góp cho 
hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về cơ chế tài chính, Nghị định 
số 55/2019/NĐ-CP quy định rõ 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp 
luật ở các mức như sau: Doanh 
nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% 
chi phí, nhưng không quá 3 triệu 
đồng/năm. Doanh nghiệp nhỏ 
được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, 
nhưng không quá 05 triệu đồng/
năm và doanh nghiệp vừa được 
hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng 
không quá 10 triệu đồng/năm. Đối 
với hộ kinh doanh chuyển đổi sang 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và 

Đại diện doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ, giải đáp vướng mắc pháp lý 
tại Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật hỗ trợ pháp lý  

cho doanh nghiệp (Ảnh: V.D)
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vừa tham gia cụm liên kết ngành, 
chuỗi giá trị được hỗ trợ chi phí tư 
vấn pháp luật theo quy định tại 
Chương IV Nghị định số 39/2018/
NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Trong đó, doanh nghiệp 
sẽ được hỗ trợ từng mức phù hợp 
theo nội dung, loại hình, lĩnh vực 
và phương thức hoạt động của 
doanh nghiệp.

Nghị định số 55/2019/NĐ-
CP cũng quy định cụ thể việc 
xây dựng và tổ chức thực hiện 
chương trình hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, với 
các nội dung cụ thể gồm: Xây 



CẤM CÔNG KHAI BẢN ÁN  
TÌNH DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

 Nhö Quyønh

Ngày 01/10/2019, Hội đồng 
thẩm phán tòa án nhân dân 
tối cao ban hành Nghị quyết 

số 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn 
áp dụng một số quy định tại các 
Điều 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147 của Bộ luật Hình sự và 
việc xét xử vụ án xâm hại tình dục 
người dưới 18 tuổi.

Theo đó, Nghị quyết này 
hướng dẫn áp dụng một số quy 
định tại các Điều về tội: Hiếp 
dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 
cưỡng dâm, cưỡng dâm người từ 
đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, giao 
cấu hoặc thực hiện hành vi quan 
hệ tình dục khác với người từ đủ 13 
tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với 
người dưới 16 tuổi, sử dụng người 
dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu 
dâm theo quy định của Bộ luật 
Hình sự, hướng dẫn giải quyết các 
vướng mắc trong thực tiễn xét xử 
và việc tổ chức xét xử vụ án xâm 
hại tình dục người dưới 18 tuổi. 

Theo Nghị quyết, xâm hại tình 
dục người dưới 16 tuổi là việc 
dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, 
ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ người dưới 
16 tuổi tham gia vào các hành vi 
liên quan đến tình dục, bao gồm 
hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, 
dâm ô với người dưới 16 tuổi và sử 

dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, 
khai thác và sử dụng cơ sở dữ 
liệu về văn bản quy phạm pháp 
luật; xây dựng, quản lý, duy trì, 
cập nhật, khai thác và sử dụng 
cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng 
mắc pháp lý; xây dựng, quản lý, 
duy trì, cập nhật dữ liệu về bản 
án, quyết định của tòa án; phán 
quyết của trọng tài thương mại; 
quyết định xử lý vụ việc cạnh 
tranh; quyết định xử lý vi phạm 
hành chính liên quan đến doanh 
nghiệp; xây dựng, quản lý, duy 
trì, cập nhật, khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ liệu về văn bản trả 
lời của cơ quan nhà nước đối với 
vướng mắc pháp lý của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng, 
quản lý, duy trì, cập nhật, khai 
thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 
về văn bản tư vấn pháp luật của 
mạng lưới tư vấn viên pháp luật 
và thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn 
pháp luật; căn cứ xây dựng và 
các hoạt động của chương trình 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; thời gian thực hiện 
chương trình hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây 
dựng và phê duyệt chương trình 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa và triển khai thực 
hiện chương trình hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

dụng người dưới 16 tuổi vào mục 
đích mại dâm, khiêu dâm dưới 
mọi hình thức (Ví dụ: Hoạt động 
xâm hại tình dục được thực hiện 
do đồng thuận với người dưới 13 
tuổi); do cưỡng bức, do hứa hẹn 
các lợi ích vật chất (tiền, tài sản) 
hay các lợi ích phi vật chất (Ví dụ: 
Cho điểm cao, đánh giá tốt, tạo cơ 
hội tiến bộ...).

Về các trường hợp loại trừ xử 
lý hình sự, Nghị quyết quy định 
không xử lý hình sự theo quy định 
tại Điều 146 của Bộ luật Hình sự 
nếu thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: Thứ nhất, người trực 
tiếp chăm sóc, giáo dục người 
dưới 10 tuổi, người bệnh, người 
tàn tật, có hành vi tiếp xúc với 
bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy 
cảm của họ nhưng không có tính 
chất tình dục (ví dụ: Cha, mẹ tắm 
rửa, vệ sinh cho con dưới 10 tuổi; 
giáo viên mầm non tắm rửa, vệ 
sinh cho trẻ mầm non...). Thứ 
hai, người làm công việc khám, 
chữa bệnh, chăm sóc y tế; người 
cấp cứu, sơ cứu người bị nạn có 
hành vi tiếp xúc với bộ phận sinh 
dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận 
khác của người dưới 16 tuổi nhưng 
không có tính chất tình dục (ví dụ: 
Bác sĩ khám, chữa bệnh cho bệnh 

nhân; sơ cứu, cấp cứu người bị tai 
nạn, người bị đuối nước...).

 Không xử lý hình sự theo quy 
định tại Điều 147 của Bộ luật Hình 
sự đối với trường hợp người làm 
công tác giáo dục, khám, chữa 
bệnh, chăm sóc y tế mô tả bộ 
phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm 
của con người vì mục đích giáo 
dục, khám, chữa bệnh, chăm sóc 
y tế.

Về thời hạn xét xử vụ án xâm 
hại tình dục có bị hại là người dưới 
18 tuổi được thực hiện như sau: 
Áp dụng thủ tục rút gọn đối với 
các trường hợp đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật tố tụng 
hình sự; đưa các vụ án khác ra xét 
xử trong thời hạn không quá 1/2 
thời hạn pháp luật cho phép đối 
với các trường hợp tương ứng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn 
hướng dẫn cụ thể những nội dung 
phải thực hiện, cần thực hiện và 
không được thực hiện của Tòa án 
nhân dân khi tổ chức xét xử vụ án 
xâm hại tình dục có bị hại là người 
dưới 18 tuổi. 

Nghị quyết này đã được Hội 
đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao thông qua ngày 
20/9/2019 và có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 05/11/2019. Trường 
hợp người phạm tội đã bị xét xử 
trước ngày Nghị quyết này có hiệu 
lực theo đúng các quy định, hướng 
dẫn trước đây và bản án đã có 
hiệu lực pháp luật thì không căn 
cứ vào Nghị quyết này để kháng 
nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, 
tái thẩm.

TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN 
CHỨC CÔNG TÁC Ở VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

 Ngoïc Döông

TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT

Ngày 08/10/2019, Chính 
phủ ban hành Nghị định số 
76/2019/NĐ-CP về chính 

sách đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và 
người hưởng lương trong lực lượng 
vũ trang công tác ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn.

Theo đó, các chính sách đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và người hưởng 
lương trong lực lượng vũ trang 
(Quân đội nhân dân, Công an 
nhân dân và cơ yếu) công tác ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn, gồm: Phụ cấp 
thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; 
trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua 
và vận chuyển nước ngọt và sạch; 
trợ cấp một lần khi chuyển công 
tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc 
khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu 
xe; trợ cấp tham quan, học tập, 
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ 
cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng 
dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, 
viên chức quản lý giáo dục.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn được Nghị 
định quy định gồm: Huyện đảo 
Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; các 
xã khu vực III thuộc vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, xã đảo đặc 
biệt khó khăn theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ; các thôn, 
buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, 
ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt 
khó khăn theo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ.

Cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực 
lượng vũ trang thuộc đối tượng áp 
dụng Nghị định bao gồm: Cán bộ, 
công chức, viên chức (kể cả người 
tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội 
từ trung ương đến cấp xã; người 
làm việc theo chế độ hợp đồng 

lao động trong các cơ quan, đơn 
vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội quy định tại Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP ngày 
17/11/2000 của Chính phủ về 
thực hiện chế độ hợp đồng một số 
loại công việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
và Nghị định số 161/2018/NĐ-
CP ngày 29/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tuyển dụng công chức, 
viên chức, nâng ngạch công chức, 
thăng hạng viên chức và thực hiện 
chế độ hợp đồng một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân, viên chức quốc phòng, 
lao động hợp đồng hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước thuộc Quân 
đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, 
hạ sĩ quan hưởng lương, công 
nhân công an và lao động hợp 
đồng hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước thuộc Công an nhân 
dân; người làm việc trong tổ chức 
cơ yếu; người làm việc trong chỉ 
tiêu biên chế trong các hội được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh 
phí hoạt động quy định tại Nghị 
định số 45/2010/NĐ-CP ngày 
21/4/2010 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý 
hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-
CP ngày 13/4/2012 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 
ngày 21/4/2010 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội.

Về phụ cấp thu hút, được tính 
bằng 70% mức lương hiện hưởng 
(theo bảng lương do cơ quan có 
thẩm quyền của Đảng và Nhà 
nước quy định) cộng với phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm 
niên vượt khung (nếu có). 

Về phụ cấp công tác lâu năm 
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã  
hội đặc biệt khó khăn, được tính 
hàng tháng theo mức lương cơ 
sở và thời gian thực tế làm việc 
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn như sau: 
Mức 0,5 áp dụng đối với người có 
thời gian thực tế làm việc ở vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến 
dưới 10 năm; mức 0,7 áp dụng đối 
với người có thời gian thực tế làm 
việc ở vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 
10 năm đến dưới 15 năm; mức 1,0 
áp dụng đối với người có thời gian 
thực tế làm việc ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Về trợ cấp lần đầu, được tính 
bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời 
điểm nhận công tác ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn. Trường hợp có gia đình 
cùng đến công tác ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn 
được trợ cấp: Tiền tàu xe, cước 
hành lý cho các thành viên trong 
gia đình cùng đi tính theo giá vé, 
giá cước thực tế của phương tiện 
giao thông công cộng hoặc thanh 
toán theo mức khoán trên cơ sở số 
ki lô mét đi thực tế nhân với đơn 
giá phương tiện vận tải công cộng 
thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô 
khách); trợ cấp 12 tháng lương cơ 
sở cho hộ gia đình.

Ngoài ra, Nghị định này còn 
quy định về trợ cấp tiền mua và 
vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ 
cấp một lần khi chuyển công tác 
ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi 
nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; 
trợ cấp tham quan, học tập, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 
phụ cấp ưu đãi theo nghề,…

Các khoản trợ cấp quy định 
nêu trên do cơ quan, tổ chức, đơn 
vị ở vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp 
nhận, bố trí công tác chi trả ngay 
khi đối tượng được hưởng nhận 
công tác và chỉ thực hiện một lần 
trong tổng thời gian thực tế làm 
việc ở vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/12/2019.
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TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN 
HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC 

GIAI ĐOẠN 2018 - 2025”
 Thaønh Luaân

TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành 
Quyết định số 1042/

QĐ-LĐTBXH về việc ban 
hành Kế hoạch triển khai Đề 
án “Xây dựng văn hóa ứng 
xử trong trường học giai đoạn  
2018 - 2025”.

Kế hoạch nhằm tăng cường 
xây dựng văn hóa ứng xử trong 
trường học; nâng cao chất 
lượng giáo dục đào tạo; góp 
phần xây dựng con người Việt 
Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa 
tình, trung thực, đoàn kết, cần 
cù, sáng tạo.

Yêu cầu của Kế hoạch là 
bám sát nội dung của Đề án, 
đảm bảo sự phối hợp chặt 
chẽ, thường xuyên, hiệu quả 
giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 
Bộ và địa phương trong việc 
triển khai Đề án, đảm bảo thời 
gian theo kế hoạch triển khai 
thực hiện của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; xác 
định nhiệm vụ cụ thể gắn với 
trách nhiệm của cơ quan quản 
lý nhà nước ở Trung ương và 
địa phương; đảm bảo việc thực 
hiện nghiêm túc, chất lượng, 
phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ của mỗi cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp...

Trong giai đoạn 2019 - 
2020, phấn đấu 100% cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp trên 
toàn quốc xây dựng và thực 
hiện Bộ quy tắc ứng xử trong 
trường học theo quy định quy 
tắc ứng xử do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban 
hành, phù hợp với điều kiện 
và đặc Trưng vùng miền của 

mỗi nhà trường; 90% cán bộ 
quản lý, nhà giáo, nhân viên, 
học sinh, sinh viên các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp được 
tuyên truyền, phổ biến, học 
tập các vấn đề liên quan đến 
văn hóa ứng xử, môi trường 
văn hóa trong gia đình, nhà 
trường và cộng đồng; có ít 
nhất 90% cán bộ quản lý, nhà 
giáo, nhân viên, đoàn thanh 
niên trong các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp được bồi dưỡng 
nâng cao năng lực ứng xử văn 
hóa và có năng lực tốt trong 
tổ chức giáo dục văn hóa ứng 
xử trong trường học; 90% 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
trên toàn quốc đạt tiêu chuẩn 
xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành 
mạnh, thân thiện, góp phần 
xây dựng môi trường văn hóa 
trong nhà trường.

Trong giai đoạn 2021 - 
2025, phấn đấu 100% cán bộ 
quản lý, nhà giáo, nhân viên, 
học sinh, sinh viên các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp được 
tuyên truyền, phổ biến, học 
tập các vấn đề liên quan đến 
văn hóa ứng xử, môi trường 
văn hóa trong gia đình, nhà 
trường và cộng đồng; có ít 
nhất 95% cán bộ quản lý, nhà 
giáo, nhân viên trong các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp được 
bồi dưỡng nâng cao năng lực 
ứng xử văn hóa và có năng 
lực tốt trong tổ chức giáo dục 
văn hóa ứng xử trong trường 
học; 95% cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên toàn quốc đạt tiêu 
chuẩn xanh, sạch, đẹp, an 
toàn, lành mạnh, thân thiện, 

góp phần xây dựng môi trường 
văn hóa trong nhà trường.

Để thực hiện được mục 
tiêu trên, Kế hoạch đưa ra 
các nội dung và giải pháp về: 
Tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về xây dựng văn hóa ứng 
xử trong các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp; xây dựng và 
thực hiện Bộ quy tắc ứng xử 
trong trường học theo khung 
quy định chung đối với các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp; đổi 
mới nội dung, phương thức, 
hình thức giáo dục văn hóa 
ứng xử trong các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp; nâng cao 
năng lực ứng xử văn hóa và 
năng lực giáo dục văn hóa 
ứng xử; tăng cường sự phối 
hợp giữa nhà trường, gia đình 
và xã hội trong xây dựng văn 
hóa ứng xử; công tác quản lý, 
kiểm tra, giám sát. 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
được giao nhiệm vụ: Chủ trì, 
phối hợp với các sở, ngành 
có liên quan tham mưu trình 
UBND cấp tỉnh Kế hoạch thực 
hiện triển khai Đề án tại địa 
phương; chỉ đạo, đôn đốc, 
theo dõi việc triển khai thực 
hiện Đề án trong các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp trên địa 
bàn, định kỳ hàng năm báo 
cáo Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội (qua Tổng cục 
giáo dục nghề nghiệp).

Kế hoạch này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 25/7/2019.
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TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG  
CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

 Ngoïc Hieàn

TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT

Ngày 25/11/2019, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP quy 

định về tổ chức, hoạt động của 
Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. 

Theo đó, Quỹ xã hội là quỹ 
được tổ chức, hoạt động với 
mục đích hỗ trợ và khuyến khích 
phát triển văn hóa, giáo dục, 
y tế, thể dục, thể thao, khoa 
học và phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, không vì mục tiêu 
lợi nhuận. Quỹ từ thiện là quỹ 
được tổ chức, hoạt động với 
mục đích hỗ trợ khắc phục sự 
cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch 
bệnh, tai nạn và các đối tượng 
khác thuộc diện khó khăn, yếu 
thế cần sự trợ giúp của xã hội, 
không vì mục tiêu lợi nhuận.

Về nguyên tắc tổ chức và 
hoạt động, Quỹ được thành lập 
và hoạt động không vì mục tiêu 
lợi nhuận; tự nguyện, tự chủ, tự 
trang trải và tự chịu trách nhiệm 
trước pháp luật bằng tài sản 
của mình; tổ chức, hoạt động 
theo quy định của pháp luật và 
điều lệ được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền công nhận; 
công khai, minh bạch về tổ 
chức, hoạt động và thu, chi tài 
chính, tài sản của quỹ; không 
phân chia tài sản.

Bên cạnh đó, Nghị định 
cũng quy định nghiêm cấm lợi 
dụng việc thành lập và tổ chức 
các hoạt động của quỹ để thực 
hiện các hành vi sau: Thứ nhất, 
làm ảnh hưởng đến uy tín của 
Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân, cộng đồng; gây phương 
hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, 
quốc phòng, khối đại đoàn kết 
dân tộc. Thứ hai, xâm hại đạo 
đức xã hội, thuần phong, mỹ 
tục, truyền thống, bản sắc dân 

tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Thứ 
ba, tư lợi, gian dối về tài chính 
trong quá trình thành lập quỹ 
và quỹ hoạt động. Thứ tư, rửa 
tiền, tài trợ khủng bố và các 
hoạt động trái pháp luật. Thứ 
năm, làm giả, tẩy xóa, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho mượn, 
cầm cố, thế chấp giấy phép 
thành lập quỹ dưới bất kỳ hình 
thức nào. Thứ sáu, sử dụng 
ngân sách nhà nước, sử dụng 
hoặc hỗ trợ tài sản được ngân 
sách nhà nước giao hoặc có 
nguồn gốc từ ngân sách nhà 
nước để tham gia góp tài sản 
thành lập quỹ.

Về điều kiện cấp giấy phép 
thành lập quỹ, Nghị định quy 
định quỹ được cấp giấy phép 
khi đảm bảo các điều kiện sau: 
Có mục đích hoạt động; có 
sáng lập viên thành lập quỹ; 
Ban sáng lập quỹ có đủ số tài 
sản đóng góp để thành lập quỹ; 
hồ sơ thành lập quỹ được đảm 
bảo theo quy định.

Quỹ được hoạt động khi đủ 
các điều kiện sau: Có giấy phép 
thành lập và công nhận điều lệ 
do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp. Đã công bố về việc 
thành lập quỹ. Có văn bản xác 
nhận của ngân hàng nơi quỹ 
đăng ký mở tài khoản về số tiền 
mà từng sáng lập viên cam kết 
đóng góp để thành lập quỹ đã 
có đủ trong tài khoản của quỹ. 
Đối với tài sản khác, đã thực 
hiện việc chuyển quyền sở hữu 
tài sản theo quy định. Quyết 
định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền công nhận quỹ đủ 
điều kiện hoạt động và công 
nhận thành viên Hội đồng quản 
lý quỹ.

Nghị định cũng quy định rõ 

những trường hợp quỹ bị thu 
hồi giấy phép thành lập. Theo 
đó, quỹ bị thu hồi giấy phép 
thành lập trong 02 trường hợp: 
Thứ nhất, quyết định chia, sáp 
nhập, hợp nhất, giải thể quỹ có 
hiệu lực. Thứ hai, sau khi được 
cấp giấy phép thành lập và 
công nhận điều lệ quỹ nhưng 
quỹ không thực hiện đúng quy 
định tại khoản 4, Điều 14 Nghị 
định này thì giấy phép thành 
lập và công nhận điều lệ quỹ 
hết hiệu lực. Trường hợp vì lý 
do khách quan thì trong thời 
hạn 10 ngày làm việc trước khi 
hết thời hạn theo quy định, Ban 
sáng lập quỹ phải có văn bản 
gửi cơ quan nhà nước đã cấp 
giấy phép thành lập và công 
nhận điều lệ đề nghị gia hạn. 
Thời gian gia hạn chỉ thực hiện 
một lần và tối đa không quá 20 
ngày làm việc, nếu quá thời 
gian gia hạn mà quỹ vẫn không 
thực hiện quy định tại khoản 4, 
Điều 14 Nghị định này thì giấy 
phép thành lập và công nhận 
điều lệ quỹ hết hiệu lực.

Trường hợp quỹ được thành 
lập theo quy định của pháp luật 
trước đây nhưng chưa kiện toàn 
theo quy định tại Nghị định này 
thì trong thời hạn 06 tháng kể 
từ khi Nghị định này có hiệu lực 
quỹ phải hoàn thiện hồ sơ theo 
quy định tại Nghị định này và 
gửi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xem xét công nhận điều 
lệ (sửa đổi, bổ sung) và Hội 
đồng quản lý quỹ. 

Nghị định này có hiệu lực 
thi hành từ ngày 15/01/2020 và 
thay thế Nghị định số 30/2012/
NĐ-CP ngày 12/4/2012 của 
Chính phủ về tổ chức, hoạt động 
của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
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Câu hỏi 1: Pháp luật hiện 
hành quy định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với hành vi vi 
phạm quy định về tăng cường 
vi chất dinh dưỡng vào thực 
phẩm như thế nào?

Trả lời: Điều 7 Nghị định 
số 115/2018/NĐ-CP ngày 
04/9/2018 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về an toàn thực 
phẩm (gọi tắt là Nghị định số 
115/2018/NĐ-CP) quy định:

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng đối 
với hành vi không thực hiện 
tăng cường vi chất dinh dưỡng 
là vitamin, khoáng chất, chất 
vi lượng thuộc danh mục bắt 
buộc phải tăng cường vi chất 
dinh dưỡng vào thực phẩm 
theo quy định của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục  
hậu quả: 

Buộc thay đổi mục đích sử 
dụng hoặc tái chế thực phẩm; 
hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm 
đối với vi phạm quy định tại 
khoản 1 Điều này.”
Câu hỏi 2: Pháp luật 

hiện hành quy định xử phạt 
vi phạm hành chính đối với 
hành vi vi phạm quy định về 
sử dụng dụng cụ, vật liệu bao 
gói, chứa đựng tiếp xúc trực 
tiếp với thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm 
như thế nào?

Trả lời: Điều 8 Nghị định số 
115/2018/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính đối 
với hành vi vi phạm quy định 
về sử dụng dụng cụ, vật liệu 
bao gói, chứa đựng tiếp xúc 
trực tiếp với thực phẩm trong 
sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm như sau:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với hành vi sử dụng dụng cụ, 

vật liệu bao gói, chứa đựng 
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 
không đáp ứng quy chuẩn kỹ 
thuật, quy định an toàn thực 
phẩm tương ứng để sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 
đồng đến 30.000.000 đồng đối 
với hành vi sử dụng dụng cụ, 
vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp 
xúc trực tiếp với thực phẩm có 
chứa chất độc hại hoặc nhiễm 
chất độc hại để sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm.

3. Hình thức xử phạt bổ 
sung:

Đình chỉ một phần hoặc 
toàn bộ hoạt động sản xuất, 
chế biến thực phẩm từ 01 
tháng đến 03 tháng đối với vi 
phạm quy định tại Điều này.

4. Biện pháp khắc phục  
hậu quả:

Buộc thay đổi mục đích sử 
dụng hoặc tái chế; hoặc buộc 
tiêu hủy dụng cụ, vật liệu bao 
gói, chứa đựng tiếp xúc trực 
tiếp với thực phẩm đối với vi 
phạm quy định tại Điều này.”
Câu hỏi 3: Pháp luật hiện 

hành quy định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với hành vi sử 
dụng người tiếp xúc trực tiếp 
với thực phẩm mà không đội 
mũ, đeo khẩu trang như thế 
nào?

Trả lời: Khoản 1, Điều 9 
Nghị định số 115/2018/NĐ-
CP quy định:

“Phạt tiền từ 1.000.000 
đồng đến 3.000.000 đồng đối 
với hành vi sử dụng người tiếp 
xúc trực tiếp với thực phẩm mà 
không đội mũ, đeo khẩu trang; 
không cắt ngắn móng tay; đeo 
đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, 
hút thuốc, khạc nhổ trong khu 
vực sản xuất thực phẩm, phụ 
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 
biến thực phẩm, dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng tiếp 
xúc trực tiếp với thực phẩm.”

Như vậy, hành vi sử dụng 
người tiếp xúc trực tiếp với 
thực phẩm mà không đội mũ, 
đeo khẩu trang sẽ bị phạt 
tiền từ 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng.
Câu hỏi 4: Pháp luật hiện 

hành quy định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với hành vi bảo 
quản, vận chuyển, khai thác 
các loài thủy sản có xuất xứ 
từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, 
vùng nuôi thủy sản cấm thu 
hoạch như thế nào?

Trả lời: Khoản 1, Điều 11 
Nghị định số 115/2018/NĐ-
CP quy định:

“Phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 7.000.000 đồng 
đối với hành vi bảo quản, vận 
chuyển, khai thác các loài 
thủy sản có xuất xứ từ cơ sở 
nuôi cấm thu hoạch, vùng nuôi 
thủy sản cấm thu hoạch.”

Như vậy, hành vi bảo quản, 
vận chuyển, khai thác các loài 
thủy sản có xuất xứ từ cơ sở 
nuôi cấm thu hoạch, vùng nuôi 
thủy sản cấm thu hoạch sẽ bị 
phạt tiền từ 5.000.000 đồng 
đến 7.000.000 đồng. 

Ngoài ra, theo quy định tại 
điểm c, khoản 8 và khoản 9, 
Điều 11 Nghị định này hành 
vi bảo quản, vận chuyển, 
khai thác các loài thủy sản 
có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm 
thu hoạch, vùng nuôi thủy sản 
cấm thu hoạch cũng bị xử phạt 
bổ sung là tịch thu tang vật và 
biện pháp khắc phục hậu quả 
là buộc thay đổi mục đích sử 
dụng hoặc tái chế thực phẩm 
hoặc buộc tiêu hủy lô hàng 
thủy sản không bảo đảm an 
toàn thực phẩm.


