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Nhằm khắc phục 
những hạn chế 
trong công tác xây 

dựng pháp luật và nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả 
thi hành pháp luật, ngày 
02/6/2005, Bộ Chính trị ban 
hành Nghị quyết số 48-NQ/
TW về “Chiến lược xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật đến năm 2010, 
định hướng đến năm 2020” 
(Nghị quyết số 48-NQ/TW). 

Nhận thức được tầm 
quan trọng của việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật theo Nghị 
quyết số 48-NQ/TW, ngay 
sau khi Nghị quyết được 
ban hành, Tỉnh ủy đã ban 
hành văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức thực hiện Nghị 
quyết, UBND tỉnh ban hành 
văn bản tổ chức thực hiện 
các giải pháp xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp 
luật theo Nghị quyết số 48-
NQ/TW. Trên cơ sở chỉ đạo 
của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, 

các đơn vị, địa phương 
trên địa bàn tỉnh đã tích 
cực triển khai, quán triệt 
thực hiện Nghị quyết đến 
toàn thể các cán bộ, công 
chức, viên chức. Nhờ đó, 
công tác xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật 
trên địa bàn tỉnh đã có 
những bước chuyển biến 
tích cực và đạt được những 
kết quả như sau:

Về thể chế phục vụ 
công tác xây dựng và 
hoàn thiện pháp luật

Để tạo cơ sở pháp lý 
cho hoạt động xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, HĐND tỉnh đã 
ban hành 05 Nghị quyết, 
UBND tỉnh ban hành 11 
Quyết định, 05 Chỉ thị. Đến 
nay, thể chế phục vụ công 
tác xây dựng, hoàn thiện 
pháp luật trên địa bàn tỉnh 
ngoài các văn bản trung 
ương còn có Nghị quyết số 
06/2012/NQ-HĐND ngày 
10/4/2012 của HĐND tỉnh 

về việc quy định mức chi 
có tính chất đặc thù trong 
công tác kiểm tra, xử lý, 
rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 
Nghị quyết số 17/2017/
NQ-HĐND ngày 18/7/2017 
của HĐND tỉnh quy định 
mức phân bổ kinh phí ngân 
sách nhà nước bảo đảm 
cho công tác xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật 
và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn; Quyết định số 
16/2015/QĐ-UBND ngày 
09/9/2015 của UBND tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp 
rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 
Quyết định số 26/2016/
QĐ-UBND ngày 26/8/2016 
của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp trong 
công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn.

KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW 
NGÀY 02/6/2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “CHIẾN LƯỢC XÂY 

DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2010,             
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
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Về công tác xây dựng 
pháp luật

Trong 15 năm thực hiện 
Nghị quyết số 48-NQ/TW, ở 
cấp tỉnh, HĐND tỉnh ban 
hành 258 Nghị quyết, UBND 
tỉnh ban hành 638 Quyết 
định, 128 Chỉ thị quy phạm 
pháp luật; ở cấp huyện, 
HĐND cấp huyện ban hành 
508 Nghị quyết, UBND cấp 
huyện ban hành 371 Quyết 
định, 83 Chỉ thị quy phạm 
pháp luật; ở cấp xã, HĐND 
cấp xã ban hành 4.102 Nghị 
quyết, UBND cấp xã ban 
hành 749 Quyết định, 194 
Chỉ thị quy phạm pháp luật.

Về cơ bản văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa 
bàn tỉnh, đặc biệt là các 
văn bản quy phạm pháp 
luật của HĐND, UBND tỉnh 
được ban hành đúng thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục 
theo quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND, UBND 
năm 2004, Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 tương ứng 
với từng giai đoạn có hiệu 
lực của Luật. Hầu hết các 
văn bản đều đảm bảo tính 
hợp hiến, hợp pháp, tính 
thống nhất, khả thi; văn 
bản có nội dung, bố cục 
tương đối rõ ràng, chặt chẽ. 

Qua công tác tự kiểm 
tra và kiểm tra theo thẩm 
quyền, UBND tỉnh và UBND 
các huyện, thành phố đã 
phát hiện 206 văn bản trái 
pháp luật về hình thức, 49 
văn bản có dấu hiệu trái 
pháp luật về nội dung, 04 
văn bản được ban hành 
không đúng thẩm quyền. 
UBND tỉnh và UBND các 
huyện thành phố đã tiến 
hành xử lý đối với 34 văn 
bản trái pháp luật về nội 
dung, 04 văn bản ban hành 
không đúng thẩm quyền. 
Đồng thời, thực hiện các 
kết luận kiểm tra của cơ 
quan trung ương, UBND 
tỉnh đã tiến hành xử lý đối 
với 03 văn bản trái pháp 
luật, đang tiến hành xử lý 
đối với 04 văn bản.

Về tổ chức thi hành 
pháp luật

Để triển khai thi hành 
các văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan Nhà 
nước cấp trên, ngay sau khi 
văn bản có hiệu lực, UBND 
tỉnh ban hành các kế hoạch, 
chỉ thị triển khai và văn bản 
hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn tham mưu tổ 
chức thực hiện. 

Phổ biến, giáo dục 
pháp luật có vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo 

hiệu quả thi hành pháp 
luật. Vì vậy, hoạt động này 
được quan tâm triển khai 
thực hiện dưới nhiều hình 
thức như tổ chức các cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật; quản 
lý và khai thác có hiệu quả 
tủ sách pháp luật, ngăn 
sách pháp luật; cập nhật 
văn bản quy phạm pháp 
luật trên cổng thông tin 
điện tử của tỉnh và trang 
thông tin điện của các sở, 
ngành, địa phương; thông 
qua hoạt động của các báo 
cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật; cấp phát miễn 
phí tờ rơi, tờ gấp, tài liệu 
tuyên truyền về pháp luật; 
tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, pháp luật thông 
qua các chương trình phát 
thanh và truyền hình; tổ 
chức các hội nghị giới thiệu 
văn bản pháp luật mới, các 
hình thức phổ biến pháp 
luật trực tiếp khác... Trong 
đó, nhiều hoạt động đem lại 
hiệu quả cao như: Cuộc thi 
“Tìm hiểu pháp luật về bảo 
đảm trật tự an toàn giao 
thông” (năm 2008) thu hút 
18.154 người dự thi; cuộc 
thi viết “Tìm hiểu Luật xử lý 
vi phạm hành chính” (năm 
2013) thu hút 13.551 người 
tham dự; cuộc thi viết “Tìm 
hiểu Hiến pháp nước Cộng 
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hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam” (năm 2015) thu hút 
15.750 người dự thi...

Cùng với việc thực 
hiện tốt công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật, 
áp dụng pháp luật và thanh 
tra, kiểm tra, theo dõi thi 
hành pháp luật  được các 
cấp, các ngành chú trọng, 
thực hiện nghiêm chỉnh, 
đúng quy định.

Để thực hiện tốt công 
tác xử lý vi phạm pháp 
luật, hàng năm, UBND tỉnh, 
UBND các huyện, thành 
phố xây dựng và tổ chức 
thực hiện Kế hoạch thi 
hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trên địa 
bàn; các sở, ban, ngành cấp 
tỉnh tổ chức quán triệt, bồi 
dưỡng, tập huấn chuyên 
sâu về nghiệp vụ xử lý vi 
phạm pháp luật trong lĩnh 
vực quản lý. Kết quả trong 
15 năm, Công an tỉnh đã 
đề nghị Viện kiểm sát truy 
tố 3.898 vụ với 5.760 bị can; 
các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh đã xử phạt vi 
phạm hành chính 128.817 
vụ với tổng số tiền phạt là 
92.415.121.422 đồng.

Về xây dựng đội 
ngũ cán bộ làm công tác 
pháp luật

Toàn tỉnh hiện có 309 
cán bộ làm công tác pháp 
luật. Trong đó, cấp tỉnh 
100 người, cấp huyện 25 
người, cấp xã 184 người. 
Các cán bộ, công chức làm 
công tác pháp luật thường 
xuyên được đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ, 
chủ động cập nhật kiến 
thức về các văn bản mới. 
Do đó, nhìn chung trên 
địa bàn tỉnh, cán bộ, công 
chức làm công tác pháp 
luật cơ bản đáp ứng yêu 
cầu công việc, công tác xây 
dựng và thi hành pháp luật 
đạt chất lượng tốt.

***
Bên cạnh những kết 

quả trên, công tác xây dựng 
và hoàn thiện pháp luật trên 
địa bàn tỉnh còn tồn tại một 
số hạn chế như tình trạng 
văn bản quy phạm pháp 
luật được ban hành có nội 
dung không phù hợp với 
thực tiễn địa phương hoặc 
có chứa quy định về thủ 
tục hành chính không được 
luật giao, văn bản thiếu tính 
cụ thể, thiếu khả thi; văn 
bản có thể thức kỹ thuật 
trình bày chưa phù hợp với 
quy định; văn bản được ban 
hành chưa kịp thời; tình 
trạng sơ sài, hình thức trong 

công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật ở một số đơn 
vị; hạn chế về khả năng 
nghiên cứu, truyền đạt các 
quy định pháp luật của một 
bộ phận báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên 
pháp luật...

Trong thời gian tới, 
để nâng cao hơn nữa chất 
lượng công tác xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp 
luật trên địa bàn tỉnh, góp 
phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết số 48-NQ/TW 
trên cả nước, cần tiếp tục 
triển khai thực hiện có hiệu 
quả các giải pháp được nêu 
tại Nghị quyết số 48-NQ/
TW, bám sát định hướng 
thực hiện trong từng thời kỳ 
của các cấp ủy Đảng. Đồng 
thời, các cơ quan, đơn vị 
và từng cán bộ, công chức 
cần chủ động thực hiện 
những giải pháp khắc phục 
tồn tại, hạn chế trong công 
tác này. Một trong những 
giải pháp quan trọng, có ý 
nghĩa quyết định đó là mỗi 
cán bộ, công chức cần có 
ý thức tự giác nghiên cứu, 
trau dồi về lĩnh vực chuyên 
môn, nghiệp vụ xây dựng 
văn bản quy phạm pháp 
luật và kỹ năng áp dụng 
pháp luật./.

THANH HẰNG
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Thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, trên cơ sở chỉ đạo của 
Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và Đảng ủy 
các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Tư 
pháp tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm 
túc triển khai sâu rộng Kế 
hoạch học tập và làm theo Bác 
đến toàn thể đảng viên, quần 
chúng bám sát thực tiễn chức 
năng, nhiệm vụ của ngành Tư 
pháp gắn với việc triển khai các 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã 
hội của địa phương.

Hằng năm, các đảng viên, 
công chức, viên chức và người 
lao động trong cơ quan xây 
dựng kế hoạch (bản cam kết) 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh với những nội dung, giải 
pháp và thời gian để thực hiện 
từng việc làm cụ thể và được 
niêm yết công khai tại trụ sở 
của cơ quan để mọi người theo 
dõi, giám sát, đánh giá kết quả 
hoạt động. 

Để việc làm theo Bác có 
hiệu quả, Đảng ủy Sở Tư pháp 
đã ban hành kế hoạch làm theo 
Bác của tập thể, trong đó lựa 
chọn để giải quyết kịp thời, có 
hiệu quả những vấn đề bức xúc, 
nổi cộm; lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện các nội dung trọng tâm, 
mang tính đột phá về: Công tác 
cải cách thủ tục hành chính; kỷ 
cương, kỷ luật, lề lối làm việc; 
công tác xây dựng và kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật; 
công tác quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và theo dõi thi 
hành pháp luật; công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật; công 
tác tổ chức bộ máy; công tác 
hành chính tư pháp và bổ trợ 
tư pháp; công tác cải cách hành 
chính. Từng lĩnh vực trọng tâm 
đều có giải pháp cụ thể để triển 
khai thực hiện. Với sự chỉ đạo 
quyết liệt các kết quả đạt được 
đều đạt và vượt so với chương 
trình, kế hoạch đã đề ra, nhất 

là trong lĩnh vực cải cách hành 
chính, kết quả xếp hạng Chỉ số 
cải cách hành chính (năm 2017 
xếp hạng thứ 6, năm 2018 xếp 
hạng thứ tư). 

Đảng bộ Sở Tư pháp 
thường xuyên đưa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào 
chương trình hành động thực 
hiện các Nghị quyết của Đảng; 
từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét, 
kết quả cụ thể trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm 
vụ chính trị, giải quyết được 
những vấn đề còn tồn tại của cơ 
quan, đơn vị.

Trên cơ sở hướng dẫn 
của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, 

KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP 
TỈNH BẮC KẠN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Đ/c Phạm Quốc Trung (người thứ 2 từ trái sang) đại diện Đảng 
bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn được biểu dương và nhận Thư khen của 
đồng chí Bí thư Tỉnh Uỷ Nguyễn Văn Du tại Hội nghị sơ kết 03 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm 
thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức 
các hội nghị học tập chuyên 
đề cho đảng viên, công chức, 
viên chức, người lao động, 
như: Chuyên đề năm 2017 “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về phòng, chống suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ”; Chuyên đề 
năm 2018 “Xây dựng phong 
cách, tác phong công tác của 
người đứng đầu, của cán bộ, 
đảng viên trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề 
năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn 
trọng Nhân dân, phát huy dân 
chủ, chăm lo đời sống Nhân 
dân theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”. Sau 
khi học tập 100% đảng viên, 
công chức, viên chức, người lao 
động viết bài thu hoạch.

Qua việc đăng ký làm 
theo Bác, đã có nhiều cá 
nhân trong Đảng bộ Sở đề 
xuất nhiều sáng kiến, giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả nhiệm vụ chính trị, như 
sáng kiến tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quyết định số 761/QĐ-UBND 
ngày 14/5/2018 về việc thay 
đổi địa chỉ trụ sở của Phòng 
công chứng số II từ xã Vân 
Tùng, huyện Ngân Sơn đến 
thị trấn Bằng Lũng, huyện 
Chợ Đồn. Sau thời gian thực 
hiện việc chuyển trụ sở, 
Phòng công chứng số II đang 
dần khẳng định được vị trí, uy 

tín và niềm tin đối với người 
dân trên địa bàn huyện Chợ 
Đồn và có những sáng kiến đã 
được Hội đồng khoa học của 
tỉnh công nhận, từ sáng kiến 
đó cá nhân đã được UBND 
tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ 
thi đua cấp tỉnh. 

Từ những cố gắng nỗ lực 
không ngừng, Đảng bộ Sở 
Tư pháp tỉnh Bắc Kạn trong 
02 năm 2017, 2018 đều được 
đánh giá hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Tập thể Sở Tư pháp 
vinh dự nhận được nhiều 
khen thưởng như: Đảng ủy 
Các cơ quan tỉnh tặng Giấy 
khen Đảng bộ Sở Tư pháp đạt 
tiêu chuẩn “Trong sạch, vững 
mạnh” tiêu biểu năm 2018 và 
Giấy khen gương điển hình 
tiến tiến trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, 
năm 2019; Bộ Tư pháp tặng 
danh hiệu “Cờ thi đua ngành 
Tư pháp”; UBND tỉnh tặng 
Bằng khen cho Sở Tư pháp đã 
có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua năm 2018; 
UBND tỉnh tặng Bằng khen 
cho Sở Tư pháp có thành tích 
xuất sắc trong cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh tại 
tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Đặc 
biệt, ngày 23/8/2019, Tỉnh ủy 
Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ 
kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
và kỷ niệm 50 năm thực hiện 
di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng bộ Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn đã được biểu 

dương và nhận thư khen 
của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Văn Du trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Đảng uỷ, Lãnh 
đạo Sở luôn động viên, khích 
lệ đảng viên, công chức, viên 
chức trong đơn vị tham gia 
hưởng ứng các phong trào, 
cuộc vận động và các hội thi 
do Đảng, Đoàn cấp trên tổ 
chức. Điển hình những kết 
quả được ghi nhận như: Đội 
thi của Đảng bộ Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn đạt giải nhì Hội 
thi “Dân vận khéo” năm 2019, 
có một cá nhân tham gia dự 
thi và đạt giải ba Hội thi Báo 
cáo viên giỏi năm 2019 do 
Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh tổ 
chức; có một cá nhân được 
Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, 
thành phố phía Bắc tặng Giấy 
khen là cán bộ Đoàn có thành 
tích xuất sắc tiêu biểu giai 
đoạn 2018 - 2019...

Học tập và làm theo Bác 
từ những hành động cụ thể, 
thiết thực hàng ngày, giúp 
cho đội ngũ đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao 
động ngành Tư pháp ngày 
càng trưởng thành, vững 
mạnh, chuẩn mực không chỉ 
về trình độ chuyên môn mà 
về phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp, góp phần khẳng định 
vị trí, vai trò quan trọng của 
Ngành đóng góp trong sự 
phát triển kinh tế - xã hội 
chung của tỉnh./.

NGỌC LÂM
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Trong các giai đoạn của quá trình xây 
dựng và ban hành nghị quyết quy 
phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng 

nhân dân (HĐND), hoạt động thẩm định luôn 
giữ một vai trò và vị trí quan trọng giúp đánh 
giá toàn diện, đầy đủ các nội dung của dự thảo 
văn bản QPPL, góp phần bảo đảm tính khả thi 
của văn bản QPPL, ngoài ra, còn giúp đánh giá 
những mặt được, mặt chưa được của dự thảo, 
từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp để 
nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản.

Thẩm định văn bản QPPL được thực hiện 
bởi một số cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Theo 
đó, ở địa phương cơ quan được giao nhiệm vụ 
thẩm định gồm Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp. 

Đối với cơ quan tư pháp địa phương, hoạt 
động thẩm định được ghi nhận và tổ chức 
thực hiện từ trước Luật Ban hành văn bản 
QPPL năm 2015 (Luật năm 2015). Tuy nhiên, 
Luật năm 2015 có nhiều quy định mới, trong 
đó có những quy định cụ thể hơn, nhằm phục 
vụ yêu cầu của hoạt động thẩm định. Đặc biệt, 
so với trước đây, Luật năm 2015 bổ sung trách 
nhiệm thẩm định của Sở Tư pháp đối với đề 
nghị xây dựng nghị quyết QPPL. Đây là một 
nhiệm vụ mới, phức tạp đòi hỏi cơ quan tư 
pháp phải nỗ lực không ngừng, một mặt đáp 
ứng về chất lượng, một mặt tìm ra cách thức, 
biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan 
trọng của hoạt động thẩm định trong việc 
đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn 

bản QPPL. Trong những năm qua, Thường trực 
HĐND, UBND và các cơ quan có liên quan đã 
có sự quan tâm, chú trọng hoạt động này. Sở 
Tư pháp đã tập trung nguồn lực, các giải pháp 
nhằm tổ chức tốt việc thẩm định đối với đề 
nghị xây dựng nghị quyết và thẩm định nghị 
quyết QPPL của HĐND tỉnh, đồng thời chỉ đạo, 
hướng dẫn Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm 
vụ thẩm định đối với dự thảo nghị quyết của 
HĐND cấp huyện. 

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ HĐND khóa 
IX đến nay (đồng thời là kết quả sau hơn 3 
năm triển khai thi hành Luật năm 2015), Sở 
Tư pháp đã thực hiện thẩm định đối với 19 đề 
nghị xây dựng nghị quyết và 78 dự thảo nghị 
quyết QPPL. 

Qua thực tiễn thực hiện cho thấy, hoạt 
động thẩm định đối với đề nghị xây dựng nghị 
quyết và dự thảo nghị quyết đã được thực hiện 
nền nếp, việc gửi hồ sơ thẩm định, nghiên cứu 
tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định được các cơ 
quan chủ trì thực hiện tương đối nghiêm túc; 
sự phối kết hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo 
với cơ quan tư pháp được thực hiện xuyên suốt 
quá trình thẩm định, hoàn thiện dự thảo. 

Đặc biệt, để phục vụ cho hoạt động 
thẩm định, Sở Tư pháp đã tập trung nguồn 
nhân lực và đề cao tinh thần trách nhiệm 
trong việc thực hiện thẩm định; trong quá 
trình thẩm định luôn nghiên cứu, xem xét, 
đánh giá một cách toàn diện về các vấn đề 
của hồ sơ đề nghị và dự thảo văn bản, đưa ra 
trong báo cáo thẩm định những nhận định, 

NhữNg vấN đề đặt ra qua thẩm địNh các hồ sơ dự thảo 
Nghị quyết quy phạm pháp luật trìNh tại kỳ họp của 

hội đồNg NhâN dâN trêN địa bàN tỉNh bắc kạN

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

6



đánh giá nhằm đảm bảo tính hợp hiến, tính 
hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của văn 
bản với hệ thống pháp luật và điều kiện đảm 
bảo để thi hành văn bản, từ đó các báo cáo 
thẩm định trở thành cơ chế phản biện hiệu 
quả, khách quan đối với cơ quan chủ trì soạn 
thảo và là cơ sở quan trọng để cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết do HĐND tỉnh Bắc Kạn ban 
hành trong thời gian qua, về cơ bản đảm bảo 
phù hợp Hiến pháp và các văn bản pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên, dự tính nguồn 
lực và các điều kiện thi hành văn bản được cân 
nhắc, xem xét trước khi quyết định. Nhờ đó, 
văn bản được ban hành có điều kiện thi hành 
và đi vào cuộc sống. Đó là kết quả chung của 
rất nhiều cơ quan có trách nhiệm trong quá 
trình xây dựng, cho ý kiến hoàn thiện và ban 
hành văn bản, đặc biệt là vai trò cơ quan chủ 
trì, cơ quan thẩm tra và trong kết quả chung 
đó, có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động 
thẩm định từ thẩm định đề nghị xây dựng nghị 
quyết, đến thẩm định dự thảo văn bản.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã 
đạt, cũng cần nhìn nhận một cách khách quan 
về những mặt còn hạn chế, cần phải được 
khắc phục đó là: 

Thứ nhất, đối với hoạt động thẩm định 
đề nghị xây dựng nghị quyết

(1) Theo quy định của Luật năm 2015, 
tính khả thi của chính sách trong đề nghị xây 
dựng Nghị quyết là một trong những nội dung 
thẩm định. Qua thực tế thẩm định cho thấy, 
phần lớn cơ quan lập đề nghị chưa xác định 
hoặc chưa làm rõ trong hồ sơ nguồn lực đảm 
bảo thực hiện các chính sách được dự kiến làm 
cơ sở để UBND tỉnh xem xét thông qua chính 
sách. Về phía Sở Tư pháp, việc thẩm định chủ 
yếu dựa trên việc nghiên cứu, đối chiếu với các 
quy định của văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý 

cao hơn và ý kiến tham vấn của các thành viên 
Hội đồng tư vấn thẩm định. Theo quy định của 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
QPPL (Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), trong 
trường hợp cần thiết, có thể tổ chức hội thảo, 
tọa đàm về đề nghị xây dựng Nghị quyết. Tuy 
nhiên, do hạn chế về thời gian và nguồn lực 
thẩm định, việc tổ chức hội thảo, tọa đàm 
không thực hiện được. Vì vậy, trong một số hồ 
sơ đề nghị, Sở Tư pháp chưa có đủ cơ sở để 
đánh giá, cho ý kiến đầy đủ về tính khả thi. 

 (2) Việc đánh giá tác động chính sách của 
cơ quan chủ trì soạn thảo còn được thực hiện 
sơ sài, chưa có chiều sâu, chưa phù hợp với ý 
nghĩa, vai trò của nội dung này, dẫn đến chưa 
đánh giá được đầy đủ sự tác động của chính 
sách lên đời sống xã hội và mức độ đáp ứng của 
chính sách để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt 
ra, điều này gây khó khăn cho hoạt động thẩm 
định đề nghị xây dựng nghị quyết.

(3) Các trường hợp phải lập đề nghị xây 
dựng nghị quyết, đánh giá tác động chính sách 
theo quy định của Luật năm 2015 còn rộng và 
chưa sát với thực tiễn, dẫn đến có trường hợp 
phải lập đề nghị xây dựng nghị quyết, thực 
hiện đánh giá tác động chính sách, trong khi 
không có chính sách mới phát sinh. 

Hoạt động lập đề nghị xây dựng nghị 
quyết, trong đó có thẩm định đề nghị xây 
dựng nghị quyết là hoạt động phức tạp và 
phải có điều kiện đảm bảo để thực hiện, tuy 
nhiên không có quy định để bố trí kinh phí cho 
hoạt động này.

Thứ hai, đối với hoạt động thẩm định dự 
thảo nghị quyết

(1) Theo quy định của Luật, cơ quan thẩm 
định có thể thực hiện khảo sát nội dung liên 
quan đến thẩm định, tuy nhiên không quy 
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định cơ chế đầy đủ về thời gian, điều kiện 
đảm bảo để có thể thực hiện, do vậy hoạt 
động này chưa thực hiện được trên thực tế, 
dẫn đến việc đánh giá tính toàn diện của văn 
bản còn khó khăn.

Cũng theo quy định của luật, đối với các 
dự thảo phức tạp, có liên quan đến nhiều 
ngành, nhiều lĩnh vực có thể tiến hành thẩm 
định thông qua Hội đồng tư vấn thẩm định, 
tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau, 
cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực 
hiện được.

 (2) Một số cơ quan chưa thực sự đề cao 
trách nhiệm trong việc xây dựng dự thảo văn 
bản, chưa chủ động nghiên cứu toàn diện các 
quy định của pháp luật có liên quan, vì vậy, 
nhiều nội dung của dự thảo không đảm bảo 
phù hợp với văn bản pháp luật cấp trên, mâu 
thuẫn, chồng chéo, khiến cho hoạt động thẩm 
định mất rất nhiều thời gian và công sức cho 
hoạt động đối chiếu, so sánh.

 (3) Về kỹ năng xây dựng dự thảo, hồ sơ dự 
thảo nghị quyết của một số cơ quan chuyên 
môn chưa tốt, dẫn đến nội dung dự thảo văn 
bản được diễn đạt khó hiểu, có thể hiểu theo 
nhiều nghĩa, trình bày thiếu tính chặt chẽ, 
khoa học; điều này gây khó khăn cho hoạt 
động thẩm định.

Để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra nêu 
trên, đồng thời đáp ứng ngày một tốt hơn yêu 
cầu xây dựng văn bản QPPL trong giai đoạn 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần thực hiện 
các giải pháp sau:

Một là, giải pháp về hoàn thiện quy định 
của pháp luật: Tập trung đánh giá, kiến nghị 
sửa đổi một số nội dung của Luật năm 2015 
và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP theo hướng: 
Thu hẹp phạm vi các trường hợp phải lập đề 
nghị xây dựng Nghị quyết (bỏ lập đề nghị đối 
với Nghị quyết quy định biện pháp đảm bảo 

thi hành Hiến pháp, luật, văn bản QPPL của cơ 
quan Nhà nước cấp trên); quy định chặt chẽ 
hơn về trách nhiệm bắt buộc của cơ quan lập 
đề nghị, cơ quan soạn thảo trong việc lấy ý 
kiến đối tượng tác động trực tiếp, khắc phục 
tình trạng lấy ý kiến chưa đầy đủ, hình thức; bổ 
sung cụ thể việc thực hiện đánh giá tác động 
của chính sách theo từng tiêu chí; hướng dẫn 
cụ thể về phương pháp đánh giá tác động; 
nghiên cứu bổ sung cơ chế phù hợp giúp Sở 
Tư pháp đánh giá được tính khả thi của chính 
sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết… 

Hai là, giải pháp về tổ chức thực hiện hoạt 
động thẩm định: Tăng cường sự chỉ đạo của 
Thường trực HĐND, UBND trong việc nâng 
cao trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu 
cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản 
trong việc hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo văn 
bản QPPL. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa 
vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội 
đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị 
quyết, đặc biệt là thành viên thuộc cơ quan 
nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan 
trực tiếp đến nội dung dự thảo. Đồng thời đối 
với những dự thảo phức tạp, có liên quan đền 
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cần tổ chức thực 
hiện hoạt động thẩm định thông qua Hội đồng 
tư vấn thẩm định để có điều kiện đánh giá đầy 
đủ, toàn diện hơn về những vấn đề thực tiễn 
xung quanh dự thảo.

***
Công tác thẩm định có vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo chất lượng nghị quyết 
QPPL của HĐND, do đó việc thực hiện nghiêm 
túc, đồng bộ các giải pháp khắc phục những 
tồn tại, hạn chế trong công tác này là yếu tố 
cần thiết góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của HĐND tại địa phương./.

LÊ HƯƠNG
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Đăng ký khai sinh là đăng ký sự kiện sinh 
cho đứa trẻ mới được sinh ra tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. Đăng 

ký khai sinh là một nội dung của đăng ký hộ tịch 
theo quy định của khoản 1 Điều 3 Luật Hộ tịch 
năm 2014, là việc Nhà nước ghi nhận sự tồn tại 
của trẻ em, ghi nhận các thông tin hộ tịch cơ 
bản nhất của con người bao gồm: Họ, tên, ngày, 
tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, 
quê quán và thông tin về cha, mẹ... 

Kết quả của việc đăng ký khai sinh là giấy 
khai sinh. Đây là giấy tờ tùy thân đầu tiên của 
một cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp 
để xác nhận pháp lý về sự hiện diện của cá nhân 
đó. Giấy khai sinh bao gồm các thông tin về họ, 
tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, 
quốc tịch, quê quán và thông tin về cha, mẹ. 
Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, có ý nghĩa 
quan trọng, bởi giấy khai sinh là căn cứ để thực 
hiện các quyền lợi khác của công dân như: Đăng 
ký hộ khẩu, làm thẻ bảo hiểm y tế, đi học, làm 
chứng minh nhân dân. Trẻ em không được đăng 
ký khai sinh thì khó tiếp cận với các dịch vụ thiết 
yếu như: Chăm sóc y tế, giáo dục… Tất cả các 
giấy tờ khác của cá nhân đều phải đảm bảo 
thông tin đúng với Giấy khai sinh.

Từ khi triển khai Luật Hộ tịch năm 2014 đến 
nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về đăng ký khai sinh cùng với sự vào 
cuộc của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh, 
người dân đã chủ động thực hiện việc đăng ký 
các sự kiện sinh khi phát sinh. Kết quả thống kê 
cho thấy, việc tổ chức thực hiện đăng ký khai 
sinh của cấp huyện và cấp xã như sau: Trong giai 
đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 thực hiện đăng 

ký khai sinh mới 16.511 trường hợp (trong đó 
đăng ký đúng hạn là 14.261 trường hợp; đăng 
ký quá hạn là 2.250 trường hợp), đăng ký lại khai 
sinh là 7.988 trường hợp; triển khai thực hiện Đề 
án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan 
đến quản lý dân cư tỉnh Bắc Kạn, Sở Tư pháp đã 
phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư 
pháp triển khai ứng dụng phần mềm Hệ thống 
đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh từ 
ngày 20/11/2018, theo đó từ đầu năm 2019 đến 
nay các địa phương đã thực hiện việc tiếp nhận 
và đăng ký khai sinh điện tử được 6.633 trường 
hợp, thực hiện cấp số định danh cá nhân cho 
3.417 trường hợp. 

Tuy nhiên trong quá trình áp dụng các quy 
định của pháp luật về đăng ký khai sinh, tác 
giả nhận thấy các quy định này vẫn còn tồn tại 
những mâu thuẫn, bất cập, vướng mắc, không 
phù hợp với thực tiễn trong việc bảo đảm các 
quyền của công dân. 

Thứ  nhất, về đăng ký khai sinh cho trẻ em 
bị bỏ rơi: Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị 
định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch thì khi đăng ký khai 
sinh phần ghi về dân tộc của trẻ bị bỏ rơi sẽ để 
trống. Quy định này cũng đảm bảo tính thống 
nhất, đồng bộ với pháp luật về nuôi con nuôi, 
cụ thể khoản 3 Điều 24 Luật Nuôi con nuôi năm 
2010 quy định như sau: “Dân tộc của con nuôi là 
trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha 
nuôi, mẹ nuôi.”

Tuy nhiên tại khoản 2 Điều 29 Bộ luật Dân 
sự năm 2015 có quy định như sau: “Trường hợp 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT 
VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH
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trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ 
và chưa được nhận làm con nuôi thì được xác định 
dân tộc theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở 
nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người 
đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời điểm 
đăng ký khai sinh cho trẻ em.” 

Do đó chỉ những trường hợp trẻ em bị bỏ 
rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được 
nhận làm con nuôi thì mới được xác định dân 
tộc theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ nuôi theo 
thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Quy định này được 
hiểu việc đăng ký khai sinh và đăng ký nuôi con 
nuôi sẽ thực hiện đồng thời tại UBND cấp xã nơi 
trẻ đang cư trú. Thực tế hiện nay việc đăng ký 
khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi thường được thực hiện 
trước thủ tục đăng ký nuôi con nuôi, do người 
có trách nhiệm đăng ký khai sinh phải đảm bảo 
thời hạn đăng ký khai sinh là trong 60 ngày kể từ 
ngày trẻ em sinh ra. 

Tuy nhiên nếu áp dụng quy định tại khoản 
2 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì sẽ dẫn 
đến tình trạng nhiều trẻ em bị bỏ rơi sẽ có dân 
tộc trong Giấy khai sinh theo đề nghị bất kỳ của 
người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người 
đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em. Nếu đứa trẻ 
đó được nhận làm con nuôi thì sẽ không được 
phép thay đổi dân tộc theo dân tộc của cha, mẹ 
nuôi. Dân tộc đã được đăng ký theo Giấy khai 
sinh sẽ gắn liền với cả đời của đứa trẻ. Quy định 
như vậy chưa đảm bảo được quyền và lợi ích tốt 
nhất cho trẻ em.

Thứ hai, về việc đặt tên, khoản 3 Điều 26 
Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định: Việc đặt 
tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái 
với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. 
Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt 
hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không 
đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải 
là chữ. Như vậy, trường hợp trẻ em có một bên 
cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, bên còn lại 
là người nước ngoài, nếu cha mẹ thỏa thuận 

lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì khi 
đăng ký khai sinh, tên của trẻ cũng phải là tên 
gọi Việt Nam. Tuy nhiên, việc xác định thế nào 
là tên bằng “tiếng Việt” hoặc tiếng dân tộc khác 
của Việt Nam thì chưa có quy định hướng dẫn 
trong văn bản chuyên ngành, gây khó khăn cho 
cả công chức làm công tác hộ tịch và người dân 
khi ghi nội dung đăng ký khai sinh.

Thứ ba, Luật Hộ tịch và các văn bản quy 
định chi tiết thi hành chưa có hướng dẫn về trình 
tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký khai sinh trong trường 
hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh không 
phải là trẻ em nhưng cũng không có bất kỳ hồ 
sơ, giấy tờ cá nhân nào để ghi thông tin đăng 
ký khai sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ phải 
làm những thủ tục gì để thực hiện đăng ký khai 
sinh cho người dân. Điều này gây lúng túng, khó 
khăn cho cơ quan đăng ký hộ tịch khi người dân 
đến yêu cầu làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Thứ tư, Luật Hộ tịch và các văn bản quy định 
chi tiết thi hành chưa có hướng dẫn về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh trong 
trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước 
ngoài, quay trở về Việt Nam cư trú nhưng cha, 
mẹ trẻ không có giấy tờ chứng minh về việc sinh, 
không có giấy tờ chứng minh việc xuất cảnh hợp 
pháp. Dẫn đến tại các địa phương hiện nay vẫn 
còn tình trạng trẻ em chưa được đăng ký khai 
sinh vì không có giấy tờ chứng minh về việc sinh, 
việc xuất cảnh nước ngoài.

Để thể chế các quan điểm của Đảng, quy 
định của pháp luật về đảm bảo quyền con người, 
quyền công dân, cải cách thủ tục hành chính, đòi 
hỏi tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hộ tịch, xây 
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm 
cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về 
dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát 
triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây 
dựng Chính phủ điện tử, đảm bảo quốc phòng, 
an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công 
dân. Do đó cần phải tiếp tục nghiên cứu, chỉnh 
sửa các quy định của pháp luật về đăng ký khai 
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sinh nhằm đảm bảo quyền con người, quyền 
công dân nói chung. Ngoài ra, để tăng cường 
thực thi pháp luật về đăng ký khai sinh, nâng cao 
tỷ lệ đăng ký khai sinh trên địa bàn tỉnh cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, 
chính quyền trong việc thi hành pháp luật về đăng 
khai sinh. Cấp ủy, chính quyền các địa phương 
phải xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của 
việc thi hành pháp luật về đăng ký khai sinh 
trong việc góp phần xây dựng các chính sách 
về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dân 
số. Do đó, cần đầu tư kinh phí, trang thiết bị, 
cơ sở vật chất cho công tác đăng ký khai sinh, 
đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, 
sự buông lỏng quản lý trong công tác thi hành 
pháp luật về đăng ký khai sinh; tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về 
đăng ký khai sinh và kịp thời chấn chỉnh những 
sai sót, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm 
pháp luật trong đăng ký khai sinh.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật. Để đảm bảo quyền nhân thân của 
mỗi công dân, quyền được tiếp cận đối với thông 
tin về đăng ký khai sinh đòi hỏi các cơ quan quản 
lý nhà nước về hộ tịch tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký khai sinh 
trên cơ sở đa dạng các hình thức phổ biến, theo 
đó các hình thức phổ biến hiệu quả nhất đó là 
phổ biến trực tiếp và lồng ghép trong hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị 
và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và 
các thiết chế  văn hóa khác ở cơ sở.

Ba là, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ 
công chức tư pháp - hộ tịch. Cần tiếp tục quan 
tâm bố trí, bổ sung, kiện toàn đội ngũ công chức 
tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại 
các đơn vị chưa có công chức tư pháp - hộ tịch 
hoặc có nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo 
quy định của Luật Hộ tịch, nhằm đảm bảo đáp 
ứng đòi hỏi, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 

hiện nay. Đảm bảo mục tiêu đến 01/01/2020, 
100% người làm công tác hộ tịch đạt chuẩn theo 
quy định của Luật Hộ tịch năm 2014.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính. Trong đó tập trung vào một số nội 
dung như thực hiện niêm yết và công khai thủ 
tục hành chính về đăng ký khai sinh tại trụ sở 
các cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch để 
người dân dễ dàng tiếp cận được nguồn thông 
tin về thủ tục đăng ký trước khi thực hiện “trách 
nhiệm” đăng ký khai sinh; thường xuyên thực 
hiện rà soát nhằm kiến nghị đơn giản hóa thủ 
tục về đăng ký khai sinh. 

Năm là, thường xuyên thực hiện công tác 
kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thi hành pháp 
luật về đăng ký khai sinh. Kiểm tra việc thực hiện 
pháp luật về đăng ký khai sinh để xác định trách 
nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương về 
lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đăng ký khai 
sinh việc triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn 
thi hành có kịp thời, đúng quy định hay không; 
các điều kiện đảm bảo cho việc thi hành pháp 
luật về đăng ký khai sinh; những vi phạm, sai sót 
trong quá trình thực hiện đăng ký khai sinh, để 
từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác 
đăng ký khai sinh. 

Sáu là, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác đăng ký khai sinh. Việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
đăng ký khai sinh; kết nối, đồng bộ dữ liệu hộ 
tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho các bước trong quy trình 
thi hành pháp luật về đăng ký khai sinh; giảm 
bớt được các giấy tờ người dân phải xuất trình, 
đảm bảo việc kiểm tra xác minh, phối hợp nhanh 
chóng của công chức tư pháp - hộ tịch, bảo đảm 
độ chính xác về thông tin và hạn chế được tình 
trạng khai báo thông tin không đúng sự thật của 
người dân, tình trạng thiếu trách nhiệm của cán 
bộ, công chức./.

NGỌC ÁNH
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Công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật 
có vị trí, vai trò đặc 

biệt quan trọng, khâu đầu 
tiên của hoạt động thi hành 
pháp luật và là nhiệm vụ của 
cả hệ thống chính trị nhằm 
bảo đảm quyền được thông 
tin về pháp luật của công 
dân. Trong những năm qua 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự 
hướng dẫn kịp thời về chuyên 
môn của Bộ Tư pháp và sự 
vào cuộc của các cấp, các 
ngành, địa phương công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
đã đạt được nhiều kết quả, 
qua đó từng bước nâng cao 
hiểu biết, ý thức chấp hành 
và thượng tôn pháp luật của 
người dân. Tuy nhiên, do đặc 
thù là tỉnh miền núi chưa tự 
cân đối được ngân sách, khó 
khăn hiện nay của nhiều lĩnh 
vực công tác nói chung và của 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật nói riêng là kinh 
phí hạn hẹp, nhiều nhiệm vụ 
phải thực hiện lồng ghép, cơ 
sở vật chất chưa đáp ứng yêu 

cầu trong thời kỳ mới, trong 
khi số lượng văn bản, chính 
sách pháp luật cần kịp thời 
cập nhật, giới thiệu, tuyên 
truyền cho cán bộ, nhân dân 
tương đối lớn đặt ra yêu cầu 
cấp thiết là cần phải đổi mới 
nội dung và hình thức hoạt 
động phổ biến, giáo dục 
pháp luật.

Nhằm giúp cho hoạt 
động tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật không bị giới hạn 
về không gian, thời gian và 
giảm bớt chi phí, nguồn lực 
thực hiện thì bên cạnh hình 
thức  phổ biến, giáo dục 
pháp luật truyền thống là tổ 
chức các buổi tuyên truyền, 
hội nghị phổ biến, giáo dục 
pháp luật, việc đưa ứng 
dụng công nghệ thông tin 
vào trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật là xu thế 
tất yếu. Theo đó, người dân 
có thể tiếp cận pháp luật 
từ các thiết bị thông minh 
(điện thoại, máy tính) có kết 
nối internet. 

Từ năm 2018 đến nay, 
các ngành, địa phương trên 

địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh 
hoạt động tuyên truyền 
pháp luật trên Cổng thông 
tin điện tử, Trang thông tin 
điện tử của đơn vị nội dung 
tuyên truyền chú trọng các 
văn bản pháp luật liên quan 
đến lĩnh vực hoạt động, công 
tác của ngành, liên quan đến 
quyền và lợi ích của cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động và nhân dân. Hình 
thức đăng tải thông tin đa 
dạng, phong phú như: Tin, 
bài, phóng sự thuộc lĩnh 
vực pháp luật; giới thiệu 
văn bản pháp luật mới, hỏi 
đáp vướng mắc pháp luật, 
gương người tốt, việc tốt... 
Điển hình như: Trang thông 
tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh 
Bắc Kạn (http://sotuphap.
backan.gov.vn) đăng tải 
163 tin, bài có các nội dung 
về chính sách và pháp luật; 
Website Liên đoàn Lao động 
tỉnh duy trì chuyên mục hỏi 
đáp về pháp luật và chế độ, 
chính sách liên quan đến 
người lao động, đăng 187 
tin, bài có các nội dung về 

ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
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chính sách và pháp luật; Sở 
Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn đăng tải 37 tin, 
bài  pháp luật trên trang 
thông tin điện tử của Sở; 
Sở Y tế xây dựng 16 Trang 
thông tin của các đơn vị trực 
thuộc và thực hiện đăng tải 
các văn bản QPPL lên Trang 
thông tin điện tử của các 
đơn vị; Báo Bắc Kạn điện tử 
đã đăng tải trên 70 tin bài, 
ảnh trong 02 chuyên mục 
“An toàn giao thông” và “An 
ninh trật tự”; Công an tỉnh 
đưa 140 tin, bài viết về các 
hoạt động của lực lượng 
Công an trên Trang thông tin 
điện tử Công an tỉnh; huyện 
Chợ Mới xây dựng được 04 
mục, 05 bài, 14 tin tuyên 
truyền về chủ trương, đường 
lối của đảng, chính sách, 
pháp luật của nhà nước với 
các nội dung về Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo 
hiểm tự nguyện, chính sách 
chế độ ưu đãi người có công 
với cách mạng, tuyên truyền 
hướng dẫn phòng tránh 
đuối nước dành cho cha mẹ 
và trẻ em, đăng tải 15 văn 
bản Luật mới được Quốc hội 
khóa XIV thông qua tại kỳ 
họp thứ 5 và thứ 6 trên Cổng 
thông tin điện tử huyện... Sở 

Tư pháp - Cơ quan thường 

trực của HĐPHPBGDPL tỉnh 

đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành: Kế hoạch số 251/

KH-UBND ngày 22/6/2018 

về tổ chức Cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến 

năm 2018” trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn, sau 1 tháng phát 

động cuộc thi đã thu hút 

3.850 người tham gia, tăng 

so với cuộc thi năm 2017 

là 2.304 người dự thi (năm 

2017 là 1.546 người dự thi); 

ban hành Kế hoạch số 332/

KH-UBND ngày 10/6/2019 

về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 

pháp luật trực tuyến năm 

2019” trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn, theo đó thời gian thi từ 

tháng 9 đến tháng 10/2019. 

Ngoài ra, một số đơn vị 

thực hiện việc gửi văn bản 

tuyên truyền (Luật An ninh 

mạng; Luật Phòng, chống 

tác hại thuốc lá; các văn bản 

pháp luật thuộc lĩnh vực tài 

nguyên môi trường...) qua 

địa chỉ hòm thư công vụ 

hoặc hồ sơ công việc đến 

các cá nhân như: Toà án 

tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Tài chính...

Với ưu điểm của việc 
ứng dụng công nghệ thông 
tin  là nhanh chóng, kịp 
thời, “tạo kết nối không biên 
giới”, không bị giới hạn bởi 
khoảng cách địa lý và bất cứ 
ai cũng có thể tham gia, bày 
tỏ quan điểm về nội dung 
thông tin mình quan tâm. 
Do đó đòi hỏi các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị địa phương 
khi ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác 
tuyên truyền phổ biến, giáo 
dục pháp luật cần chịu trách 
nhiệm về các nội dung, tài 
liệu tuyên truyền của mình 
đăng tải đảm bảo đúng và 
đủ, bắt kịp với xu hướng tiếp 
cận thông tin của người dân 
góp phần mang lại hiệu quả 
tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật; đồng thời, 
mỗi người dân khi tiếp cận 
những thông tin cần phải 
nâng cao nhận thức để sàng 
lọc, tiếp nhận thông tin. 

Việc đưa ứng dụng công 
nghệ thông tin vào trong 
công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật đã góp phần khắc 
phục những khó khăn, tồn 
tại khách quan trong công 
tác này thời gian qua. Nhưng 
do đặc thù là tỉnh có điều 
kiện kinh tế xã hội còn nhiều 

13



khó khăn, thêm vào đó việc 
ứng dụng công nghệ thông 
tin vào trong công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật là 
một hình thức mới được 
triển khai những năm gần 
đây nên vẫn còn một số ít bộ 
phận quần chúng nhân dân 
chưa biết khai thác sử dụng 
dẫn đến không tiếp cận 
được với các nội dung tuyên 
tuyền; một số ít, cơ quan 
đơn vị chưa quan tâm bố trí 
kinh phí thực hiện hoặc còn 
lúng túng trong triển khai...
Trong thời gian tới, để thực 
hiện hiệu quả việc ứng dụng 
công nghệ thông tin nhằm 
đổi mới nội dung và hình 
thức phổ biến giáo dục pháp 
luật, cần tập trung triển khai 
một số giải pháp như sau:

Một là, tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp uỷ đảng, chính quyền 
trong công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật, đặc biệt 
là việc đổi mới nội dung và 
hình thức phổ biến giáo dục 
pháp luật qua ứng dụng 
công nghệ thông tin.

Hai là, các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương 
tiếp tục ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt 
động lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành nói chung và triển khai 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật nói riêng. Quan 
tâm, bố trí kinh phí để thực 
hiện đổi mới hoạt động phổ 
biến giáo dục pháp luật tại 
cơ quan, đơn vị mình. Tích 
cực thực hiện tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên Cổng thông tin điện tử, 
Trang thông tin điện tử của 
các cơ quan, đơn vị; qua mail 
công vụ, hồ sơ công việc. 
Tăng cường trao đổi với cơ 
quan chuyên môn, đặc biệt 
là Sở Thông tin và Truyền 
thông nghiên cứu và thực 
hiện phổ biến, giáo dục pháp 
luật trên mạng xã hội, mạng 
viễn thông. Đẩy mạnh hoạt 
động phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên các diễn đàn 
giao lưu trực tuyến, phương 
tiện thông tin đại chúng.

Ba là, triển khai thực 
hiện hiệu quả Quyết định số 
471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 
4 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề 
án “Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật giai đoạn 2019 - 
2021” đảm bảo huy động 
mọi nguồn lực tham gia 
gắn với đổi mới nội dung, 

đa dạng hóa hình thức phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 

Bốn là, cần tiếp tục 
tổ chức các cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu pháp luật 
nhằm phát huy ưu thế của 
hình thức phổ biến, giáo 
dục pháp luật này là để 
mọi người có thể tham gia 
cuộc thi mọi lúc, mọi nơi, 
thông qua các thiết bị điện 
tử thông minh, phổ biến 
như điện thoại di động, máy 
tính có kết nối mạng; đồng 
thời, tiết kiệm được chi phí 
tổ chức mà hiệu quả tuyên 
truyền cao thu hút đông đảo 
các thành phần tham gia.

Năm là, chuẩn bị các 
điều kiện đảm bảo để cập 
nhật thông tin, tài liệu lên 
Tủ sách pháp luật điện tử 
quốc gia (máy tính, máy in, 
máy quét, đường truyền 
internet...) tại các điểm khai 
thác tủ sách pháp luật điện tử 
theo Quyết định số 14/2019/
QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về xây 
dựng, quản lý, khai thác Tủ 
sách pháp luật và hướng 
dẫn người dân khai thác Tủ 
sách pháp luật điện tử quốc 
gia ngay khi có hướng dẫn 
của Bộ Tư pháp./.

NGUYỄN DIỄM
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Thực hiện Kế hoạch 
số 45/KH-UBND ngày 
22/1/2019 của UBND 

tỉnh về công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hòa giải ở cơ 
sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2019; 
Kế hoạch số 52/KH-UBND 
ngày 29/01/2019 của UBND 
tỉnh về triển khai thi hành các 
Luật được Quốc hội khóa XIV 
thông qua tại kỳ họp thứ 6 và 
Kế hoạch số 503/KH-UBND 
ngày 29/8/2019 của UBND 
tỉnh về triển khai thi hành Nghị 
định số 55/2019/NĐ-CP ngày 
24/6/2019 của Chính phủ về hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn, sáng ngày 26/9/2019, 
Sở Tư pháp tham mưu UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu 
văn bản pháp luật mới đợt 2 
năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội 
nghị có đồng chí Phạm Duy 
Hưng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật tỉnh.

 Tham dự Hội nghị có 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại 
diện lãnh đạo UBND, Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố; 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật 
cấp tỉnh và đại diện một số 
doanh nghiệp, hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã được nghe 
các báo cáo viên giới thiệu, 
triển khai 05 văn bản pháp 
luật mới, gồm: Luật Bảo vệ 
bí mật nhà nước số 29/2018/
QH14 ngày 15/11/2018; Luật 
Trồng trọt số 31/2018/QH14 
ngày 19/11/2018; Luật Chăn 
nuôi số 32/2018/QH14 ngày 
19/11/2018; Luật Phòng, chống 
tham nhũng số 36/2018/QH14 
ngày 20/11/2018 và Nghị 
định số 55/2019/NĐ-CP ngày 

24/6/2019 của Chính phủ về hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.

Phát biểu tại Hội nghị, 
đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu 
các cơ quan, đơn vị, địa phương 
và các doanh nghiệp, hợp tác 
xã trên địa bàn tỉnh, tiếp tục 
triển khai tuyên truyền các văn 
bản pháp luật mới đã được giới 
thiệu đến cán bộ, công chức, 
viên chức, nhân viên và người 
lao động và nhân dân tại đơn vị, 
địa phương./.

NGUYỄN DIỄM

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu khai mạc                
Hội nghị.

UBND tỉnh Bắc Kạn: 

Tổ cHức HộI NGHị GIớI THIỆu 
VĂN bẢN PHÁP luậT mớI NĂm 2019
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Ngày 15/10/2019, Sở 
Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
đã tổ chức Hội nghị 

giao ban công tác tư pháp 
9 tháng đầu năm, phương 
hướng, nhiệm vụ công tác 
tư pháp 03 tháng cuối năm 
2019. Dự và chủ trì hội nghị 
có đồng chí Hồ Thị Kim Ngân 
- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở 
Tư pháp. 

Tham dự hội nghị còn có 
các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư 
pháp; đại diện lãnh đạo các tổ 
chức: Đoàn Luật sư; Hội Luật 
gia; Hội Công chứng viên tỉnh 
Bắc Kạn; Lãnh đạo Phòng Kỹ 
thuật hình sự - Công an tỉnh; 
Lãnh đạo Trung tâm pháp y 
tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo Phòng 
Tư pháp các huyện, thành 
phố; đại diện Văn phòng 
Công chứng Lê Thanh và 
trưởng, phó các phòng, đơn 
vị thuộc Sở.

Tại hội nghị các đại biểu 
đã được nghe báo cáo kết quả 
công tác tư pháp 9 tháng đầu 
năm, phương hướng, nhiệm 
vụ công tác tư pháp 03 tháng 
cuối năm 2019.  Trong phần 
thảo luận, các đại biểu đã sôi 
nổi góp ý vào dự thảo báo 
cáo cũng như nêu ra những 
khó khăn, vướng mắc và đề 

ra hướng giải quyết đảm 
bảo việc thực hiện nhiệm vụ 
trong quý IV đúng với tiến 
độ chương trình công tác tư 
pháp năm 2019.

Với sự nỗ lực, đoàn kết, 
cố gắng phấn đấu của tập thể 
công chức, viên chức, người 
lao động, trong 9 tháng đầu 
năm 2019 toàn ngành Tư 
pháp Bắc Kạn đã thực hiện 
tốt các yêu cầu, chỉ đạo của 
Trung ương và của tỉnh, hoàn 
thành các nhiệm vụ chính trị 
được giao góp phần hoàn 
thành tốt nhiệm vụ công tác 
tư pháp năm 2019. Ngành đã 
chủ động tham mưu, tổ chức 
thực hiện các nội dung, nhiệm 
vụ do UBND tỉnh giao và theo 
các kế hoạch đặt ra; bên cạnh 

việc tổ chức Hội nghị triển 
khai nhiệm vụ công tác tư 
pháp ngay từ đầu năm, Sở Tư 
pháp cũng thường xuyên tổ 
chức giao ban định kỳ hàng 
quý, tổ chức các hội nghị tập 
huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, 
tổ chức các Đoàn thanh tra, 
kiểm tra công tác tư pháp, qua 
đó kịp thời nắm bắt tình hình, 
kết quả triển khai và những 
khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ 
công tác tư pháp trên địa bàn 
tỉnh, từ đó chủ động tham 
mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo 
kịp thời và có giải pháp phù 
hợp khắc phục những tồn 
tại, hạn chế trong công tác tư 
pháp. Các phòng Tư pháp cấp 
huyện cũng đã tích cực tham 

Quang cảnh Hội nghị.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN 
CÔNG TÁC TƯ PHÁP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
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Ngày 16/10/2019, Sở 
Tư pháp phối hợp với 
UBND xã Đồng Phúc, 

huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị 
hưởng ứng Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, đồng thời 
phổ biến Luật An ninh mạng; 
Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia và hướng dẫn thực 
hiện nội dung xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật cho đối tượng là cán bộ, 
công chức và nhân dân trên 
địa bàn xã.

  Hội nghị đã được nghe 
các đồng chí báo cáo viên 

pháp luật của Sở Tư pháp giới 
thiệu về mục đích, ý nghĩa của 
Ngày Pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam 09/11;  hướng dẫn thực 
hiện nội dung “xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật” trong Bộ tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới; được 
phổ biến những nội dung 
mới của Luật An ninh mạng 
và Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia.

Hội nghị là một trong 
những hoạt động nhằm 
hướng tới hưởng ứng Ngày 
pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ ngĩa Việt Nam năm 
2019. Thông qua Hội nghị, các 
đại biểu đã được nâng cao về 
kỹ năng và nghiệp vụ thực 
hiện nội dung “xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật” trong Bộ tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới. Đồng 
thời, được trang bị những kiến 
thức quy định  mới của Luật 
An ninh mạng và Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia từ 
đó góp phần nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp 
luật của nhân dân trên địa 
bàn xã./.

ĐINH ĐIỂN

mưu và tổ chức triển khai thực 
hiện các nội dung, nhiệm vụ 
công tác theo kế hoạch đặt ra. 
Công tác thanh tra, kiểm tra, 
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ được chủ động triển khai 
theo kế hoạch, trong 9 tháng 
đầu năm đã tiến hành 03 cuộc 
thanh tra, 07 cuộc kiểm tra và 
tổ chức 11 lớp tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ. Việc triển 
khai thực hiện các nội dung 
theo Kế hoạch nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2019 và Thông báo 
kết luận giao ban công tác 

quý I, 6 tháng được các đơn 
vị nghiêm túc thực hiện. Việc 
đẩy mạnh cải tiến lề lối làm 
việc, duy trì kỷ luật kỷ cương 
công vụ, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin đã 
góp phần nâng cao hiệu quả 
hơn trong hoạt động quản lý, 
điều hành và các hoạt động 
nghiệp vụ...

Kết luận Hội nghị, đồng 
chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư 
Đảng uỷ, Giám đốc Sở đã 
ghi nhận những kết quả đạt 
được trong công tác tư pháp 

9 tháng đầu năm 2019 của 
Ngành. Đồng thời, đồng chí 
nhấn mạnh những nhiệm vụ 
cần triển khai trong thời gian 
tới; các nhiệm vụ khác theo 
chương trình kế hoạch của 
năm và yêu cầu mỗi phòng, 
đơn vị thuộc Sở, phòng 
Tư pháp các huyện, thành 
phố cần tích cực, chủ động 
và sáng tạo hơn nữa trong 
công tác tư pháp góp phần 
khẳng định vị thế, vai trò của 
Ngành tại địa phương./.

THANH THÚY

Sở TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN Tổ CHứC HỘI NGHỊ HƯởNG ứNG NGÀY PHÁP LUẬT 
NƯỚC CỘNG HòA Xã HỘI CHỦ NGHĩA VIỆT NAM; TUYÊN TRUYỀN, PHổ BIẾN MỘT 
SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI VÀ HƯỚNG DẫN THỰC HIỆN NỘI DUNG “XÂY DỰNG 
CấP Xã ĐẠT CHUẩN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT” TẠI Xã ĐồNG PHúC, HUYỆN BA Bể

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG
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Vừa qua, Sở Tư pháp 

tỉnh Bắc Kạn đã tổ 

chức Hội nghị tọa đàm 

và đối thoại với doanh nghiệp, 

người dân về giải quyết thủ 

tục hành chính trong lĩnh 

vực tư pháp. Chủ trì Hội nghị, 

đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư 

pháp. Đồng chủ trì Hội nghị có 

đại diện lãnh đạo các đơn vị: 

Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Xây dựng, Ngân hàng nhà 

nước tỉnh. Tham dự Hội nghị 

có sự tham gia của gần 50 đại 

biểu đến từ một số cơ quan, 

đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, người dân 

trên địa bàn tỉnh có liên quan 

đến việc thực hiện các thủ tục 

hành chính thuộc ngành tư 

pháp quản lý như: Phòng Tư 

pháp Chợ Mới và thành phố 

Bắc Kạn; Văn phòng Đăng ký 

đất đai tỉnh; Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện 

Chợ Đồn, huyện Chợ Mới và 

thành phố Bắc Kạn; UBND các 

xã, phường của thành phố Bắc 

Kạn, thị trấn Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới; đại diện lãnh đạo một 

số đơn vị có tài sản tịch thu 

chuyển đấu giá: Cục Quản lý thị 
trường, Chi cục Kiểm lâm, Công 
an thành phố Bắc Kạn, Công an 
huyện Pác Nặm; đại diện các tổ 
chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; 
đại diện Đoàn Luật sư; đại diện 
các tổ chức hành nghề công 
chứng; đại diện Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh; đại diện Liên minh 
Hợp tác xã tỉnh; và đại diện một 
số doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh cá thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu là 
đại diện một số cơ quan, doanh 
nghiệp đã tham luận về thực 
tiễn thi hành pháp luật trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản, công 

chứng, đăng ký biện pháp bảo 
đảm và các văn bản pháp luật 
khác có liên quan đến hoạt 
động đấu giá tài sản, công 
chứng như pháp luật về đất 
đai, xử lý vi phạm hành chính, 
quản lý, sử dụng tài sản công...
Trên cơ sở các ý kiến tham 
luận,  đại biểu dự hội nghị đã 
trực tiếp trao đổi, thảo luận, đặt 
ra một số câu hỏi, tình huống 
xảy ra trên thực tiễn và nêu số 
khó khăn, vướng mắc; đề xuất, 
kiến nghị các giải pháp để việc 
thi hành pháp luật đạt hiệu 
quả cao, đặc biệt là công tác 
phối hợp để tổ chức thi hành. 

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp 
phát biểu Khai mạc Hội nghị.

hội Nghị tọa đàm và đối thoại với doaNh Nghiệp, 
Người dâN về giải quyết thủ tục hàNh chíNh               

troNg lĩNh vực tư pháp
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Thực hiện Kế hoạch công 
tác tư pháp năm 2019, 
từ ngày 05/9/2019 đến 

ngày 10/9/2019, Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với 
Trường Trung cấp Luật Thái 
Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ hộ tịch cho công 
chức làm công tác hộ tịch trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  Chương trình bồi dưỡng 
nghiệp vụ hộ tịch cho công 
chức làm công tác hộ tịch 
cấp xã và cấp huyện gồm 10 
chuyên đề: Tổng quan về hộ 

Trong đó, nội dung thảo luận 
và câu hỏi xoay quanh các vấn 
đề như: Khó khăn trong việc 
tiếp nhận và giải quyết các hợp 
đồng giao dịch mà tổ chức, cá 
nhân không cung cấp đầy đủ 
các giấy tờ chứng minh quyền 
sở hữu, quyền sử dụng đối với 
tài sản; các giấy tờ của người đề 
nghị không thống nhất; thực 
trạng công tác tiếp nhận, giải 
quyết các thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực chứng thực bản 
sao, chứng thực hợp đồng, 
giao dịch thực hiện các quyền 
của người sử dụng đất; việc xây 
dựng phương án và xử lý đối 

với tài sản tịch thu; việc xử lý tài 
sản bị tịch thu do vi phạm hành 
chính nhưng giá trị nhỏ; việc 
quản lý tài sản tịch thu trong 
quá trình chờ xử lý theo quy 
định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng tài sản công; việc công 
chứng đối với các hợp đồng 
thế chấp quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất…

Trên cơ sở các nội dung 
thảo luận, phản ánh và câu 
hỏi, tình huống đặt ra của các 
đại biểu, đồng chí Hồ Thị Kim 
Ngân - Chủ trì hội nghị và lãnh 
đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Xây dựng, 
Ngân hàng nhà nước tỉnh đã 
trao đổi, giải đáp, hướng dẫn 
cho đại biểu dự hội nghị. Đồng 
thời trên cơ sở kiến nghị của 
các đại biểu dự hội nghị về 
vướng mắc từ quy định của 
pháp luật, Sở Tư pháp tổng 
hợp để kiến nghị Chính phủ, 
Quốc hội tiếp tục hoàn thiện 
pháp luật trong lĩnh vực tư 
pháp nói chung và các lĩnh 
vực khác nói riêng, thông qua 
công tác theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật và hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp./.

NGUYỄN HOÀ

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ CHứC LỚP BồI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HỘ TỊCH CHO CÔNG CHứC 
LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Các học viên được trao chứng chỉ tại Lễ bế giảng.
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Thực hiện Kế hoạch liên 
ngành số 255/KHLN-
STP-HLHPN ngày 

05/7/2019 của Sở Tư pháp và 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về 
thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, trợ giúp 
pháp lý, tư vấn pháp luật 
cho phụ nữ hòa giải ở cơ sở 
và lồng ghép giới trong xây 
dựng văn bản pháp luật năm 
2019, ngày 27/8/2019, Sở Tư 
pháp đã tổ chức Hội nghị tập 
huấn kiến thức, kỹ năng cho 
đội ngũ người làm công tác 
tư vấn pháp luật thuộc Trung 
tâm tư vấn pháp luật tỉnh; trợ 
giúp viên pháp lý thuộc Trung 
tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh; Luật sư thuộc Đoàn 
Luật sư tỉnh; đại diện Hội liên 
hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện Hội 
liên hiệp phụ nữ các huyện, 

thành phố; đại diện Hội liên 
hiệp phụ nữ các xã, thị trấn 
thuộc huyện Bạch Thông và 
huyện Chợ Mới.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

tịch và quản lý nhà nước về hộ 
tịch; đạo đức và trách nhiệm 
của công chức tư pháp - hộ tịch 
trong đăng ký, quản lý hộ tịch; 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong đăng ký, quản lý hộ tịch; 
đăng ký khai sinh; đăng ký kết 
hôn và cấp giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân; đăng ký giám 
hộ, nhận cha, mẹ, con; đăng ký 
thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 
tịch, xác định lại dân tộc; ghi vào 

sổ hộ tịch việc hộ tịch của công 
dân; đăng ký khai tử; đăng ký 
nuôi con nuôi và viết thu hoạch 
cuối khóa. Chương trình bồi 
dưỡng có sự phối hợp tham gia 
giảng dạy của các giảng viên 
của Trường Trung cấp Luật Thái 
Nguyên, Bộ Tư pháp và báo cáo 
viên của Sở Tư pháp.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, 
nhà trường đã tổ chức lễ bế 
giảng và trao chứng chỉ cho các 

học viên. Tham dự Lễ bế giảng 
có đồng chí Phạm Quốc Trung - 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Tiến 
sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Phó 
Hiệu trưởng Trường Trung cấp 
Luật Thái Nguyên. Kết quả: 143 
học viên tham gia bồi dưỡng 
đều hoàn thành chương trình 
và được Trường Trung cấp Luật 
Thái Nguyên cấp Chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ hộ tịch./.

NGỌC ÁNH

HỘI NGHỊ TẬP HUấN KIẾN THứC, KỸ NĂNG CHO ĐỘI NGŨ               
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TƯ VấN PHÁP LUẬT, TRỢ GIúP PHÁP LÝ               

VÀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch số 
45/KH-UBND ngày 
22/01/2019 của UBND 

tỉnh về công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ 
sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2019; 
Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 
04/01/2019 của Sở Tư pháp 
về theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật năm 2019, sáng ngày 
04/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bắc 
Kạn đã tổ chức Hội nghị tọa đàm 
thi hành pháp luật về hoà giải ở 
cơ sở. Dự và chủ trì Hội nghị có 
đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp và đồng 
chí Phạm Huy Hoàng - Phó Chủ 
tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh, có gần 70 đại biểu 
là đại diện Lãnh đạo Phòng Tư 
pháp các huyện, thành phố; một 
số Công chức Tư pháp - Hộ tịch 
trên địa bàn tỉnh; một số Hoà 
giải viên ở cơ sở trên địa bàn 

thành phố Bắc Kạn; đại diện các 
phòng chuyên môn của Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
và Sở Tư pháp. 

Tại Hội nghị, với hơn 20 
ý kiến, tham luận của các đơn 
vị đã xoay quanh các vấn đề 
thực hiện các quy định của 
pháp luật về hoà giải ở cơ sở 

như: công tác phối hợp của 
các cơ quan, tổ chức trong 
công tác hoà giải ở cơ sở tại địa 
phương; hoạt động củng cố, 
kiện toàn Tổ hoà giải, Hoà giải 
viên ở cơ sở; việc bố trí nhân 
lực, hỗ trợ kinh phí cho các Tổ 
hoà giải, Hoà giải viên ở cơ sở; 
thủ tục thanh toán kinh phí 

Hội ngHị tọa đàm tHi HànH pHáp luật 
về Hoà giải ở cơ sở

Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu 
khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội 
nghị đồng chí Lưu Ngọc Tâm - 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 
đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh mục 
đích của Hội nghị là nhằm tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp 
luật cho đối tượng là phụ nữ và 

trẻ em gái; nâng cao nhận thức 
về bình đẳng giới, hiểu biết pháp 
luật, ý thức chấp hành pháp luật 
đặc biệt là trong bảo vệ quyền 
của phụ nữ và trẻ em gái.

Tại Hội nghị các học viên 
đã được nghe báo cáo viên 
của Sở Tư pháp và Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh truyền đạt 
các chuyên đề về kỹ năng trợ 
giúp pháp lý, tư vấn pháp luật 
cho đối tượng là phụ nữ và 
trẻ em gái; kỹ năng về phòng 
chống xâm hại tình dục và bạo 
lực gia đình./.

HƯƠNG CHANH

21



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Được sự nhất trí của 
UBND tỉnh,  ngày 
29/8/2019, Hội Công 

chứng viên tỉnh Bắc Kạn đã tổ 
chức Đại hội bất thường. Đến 
dự và chỉ đạo Đại hội, đồng 
chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp khẳng định vai trò, tầm 
quan trọng của hoạt động 
công chứng đối với quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị 
trong thời gian tới, công chứng 
viên của các tổ chức hành nghề 
công chứng trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn, đưa 
hoạt động công chứng ngày 
càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đại hội bất thường Hội 
Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn 
đã tiến hành bầu kiện toàn 
Ban Chấp hành, Hội đồng 
thi đua khen thưởng, kỷ luật 
của Hội. Theo đó, Ban Chấp 
hành Hội Công chứng viên 

tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 
2021 gồm: Đồng chí Cao Văn 
Lượng - Trưởng Phòng Công 
chứng số 2 tỉnh Bắc Kạn làm 
Chủ tịch Hội; Đồng chí Nguyễn 
Lê Thanh - Trưởng Văn phòng 
Công chứng Lê Thanh làm Phó 
Chủ tịch; Đồng chí Triệu Trung 
Hiền - Phó Trưởng phòng phụ 

trách phòng Công chứng số 3 
tỉnh Bắc Kạn làm Ủy viên. Đại 
hội bầu bổ sung đồng chí Triệu 
Đức Hoạt - Công chứng viên 
Phòng Công chứng số 3 tỉnh 
Bắc Kạn làm thành viên Hội 
đồng khen thưởng và kỷ luật 
của Hội./.

HƯƠNG CHANH

Đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
Tư pháp (người thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp 
hành Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HộI cÔNG cHứNG VIÊN TỈNH bẮc KẠN 
Tổ cHức ĐẠI HộI bẤT THƯỜNG

hỗ trợ cho Hoà giải viên; các 
quy định liên quan đến phạm 
vi hoà giải, căn cứ hoà giải, 
việc lập biên bản hoà giải và 
công tác khen thưởng, động 
viên... những tồn tại, hạn chế 
và vướng mắc, đồng thời kiến 
nghị, đề xuất hoàn thiện các 

chính sách pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở. 

Sau Hội nghị, Sở Tư pháp 
sẽ tổng hợp những ý kiến 
đóng góp và tham luận của 
các đại biểu để báo cáo UBND 
tỉnh, Bộ Tư pháp nhằm kịp thời 
kiến nghị để điều chỉnh, sửa 

đổi, hoàn thiện các chính sách 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở, 
góp phần nâng cao chất lượng 
và hiệu quả công tác hoà giải ở 
cơ sở tại các thôn, bản, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới./.

NGUYỄN DIỄM

22



Ngày 24/9/2019, Sở 
Tư pháp tổ chức 
Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ về đăng ký biện 
pháp bảo đảm cho đại 
diện các sở, ngành, đơn vị: 
Tài Nguyên và Môi trường, 
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; 
Văn phòng đăng ký đất đai 
tỉnh; Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai các huyện, 
thành phố; Phòng Tư pháp 
các huyện, thành phố và đại 
diện một số công chức tư 
pháp hộ tịch các xã, phường, 
thị trấn; các tổ chức hành 
nghề công chứng và đại 
diện các tổ chức tín dụng 
trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội 
nghị đồng chí Phạm Quốc 
Trung - Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp nhấn mạnh mục đích 
của Hội nghị là nhằm nâng 
cao kiến thức pháp luật về 
đăng ký biện pháp bảo đảm. 
Đồng thời đây cũng là dịp 
để các cơ quan, đơn vị có 
liên quan được trao đổi, thảo 

luận, nắm bắt thông tin, chia 
sẻ kinh nghiệm, những giải 
pháp thiết thực nhằm khắc 
phục khó khăn, vướng mắc 
trong trong quá trình thực 
hiện đăng ký thế chấp quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các học 
viên đã được nghe báo cáo 
viên của Sở Tư pháp và Văn 
phòng đăng ký đất đai tỉnh 
truyền đạt các chuyên đề 
về giới thiệu nội dung cơ 

bản và những điểm mới 
của các biện pháp bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ trong 
BLDS năm 2015; Nghị định 
số 102/2017/NĐ-CP ngày 
01/9/2017 của Chính phủ về 
đăng ký biện pháp bảo đảm; 
giới thiệu một số kỹ năng 
cần lưu ý khi thực hiện đăng 
ký thế chấp quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất 
bao gồm nhà ở hình thành 
trong tương lai./.

NGỌC ÁNH

Đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát 
biểu tại Hội nghị.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

sở tƯ pHáp tỔ cHỨc Hội ngHị tập HuẤn                   
ngHiỆp vỤ về đĂng KÝ BiỆn pHáp Bảo đảm
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Vừa qua, tại hội trường 
UBND thành phố Bắc 
Kạn, Đảng ủy Các cơ 

quan tỉnh đã tổ chức Hội thi 
“Dân vận khéo” năm 2019. Đến 
dự có đồng chí Ma Từ Đông 
Điền - Ủy viên Ban thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 
tỉnh; đồng chí Lý Quang Vịnh - 
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
cùng lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành của tỉnh.

Với chủ đề Hội thi:  “Bắc 
Kạn khéo làm công tác dân 
vận chính quyền và xây dựng 
nông thôn mới”, 14 đội thi đến 
từ các chi, đảng bộ trực thuộc 
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã 
cùng nhau tranh tài ở 3 phần 
thi: Phần chào hỏi, giới thiệu 
đội thi; phần xử lý tình huống 
và phần kiến thức thực tiễn. 
Hội thi là dịp giao lưu, học 
tập, trao đổi kinh nghiệm, 
nâng cao kỹ năng khéo làm 
công tác dân vận, vận động 
quần chúng của cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao 
động trong các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp; góp phần 
tuyên truyền và nhân rộng 

các điển hình, mô hình làm 
“Dân vận khéo”; phát huy 
những sáng kiến hay, sáng 
tạo trong thực hiện, duy trì và 
nhân rộng mô hình “Dân vận 
khéo”; thu hút sự quan tâm, 
phối hợp của các cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể và 
doanh nghiệp thực hiện tốt 
công tác dân vận.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ 
chức đã trao 01 giải nhất cho 
đội thi của Chi bộ Văn phòng 
Tỉnh đoàn Bắc Kạn; 02 giải nhì 
cho đội thi của Đảng bộ Sở Tư 
pháp và Đảng bộ Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam - Chi 
nhánh tỉnh Bắc Kạn (BIDV); 
03 giải ba cho các đội thi 
của  Đảng bộ Công ty Điện 

lực Bắc Kạn, Đảng bộ Cục 
Thuế tỉnh, Đảng bộ Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh; 08 giải khuyến 
khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức 
còn trao 03 giải phụ gồm: Đội 
có màn chào hỏi hay nhất 
(Đảng bộ Bảo hiểm xã hội 
tỉnh); đội có tiểu phẩm xuất 
sắc nhất (Chi bộ Văn phòng 
Tỉnh đoàn Bắc Kạn); đội có câu 
trả lời kiến thức thực tiễn hay 
nhất (Đảng bộ Sở Tài nguyên 
và Môi trường).

Đội thi của Chi bộ Văn 
phòng Tỉnh đoàn Bắc Kạn  sẽ 
đại diện cho Đảng ủy Các cơ 
quan tỉnh tham gia Hội thi 
“Dân vận khéo” năm 2019 cấp 
tỉnh diễn ra vào tháng 9./.

NGUYỄN DIỄM

Đại diện các đội thi nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức Hội thi.

Đảng ủy CáC Cơ quan tỉnh BắC Kạn tổ ChứC 
hội thi “Dân vận Khéo” năm 2019

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG
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Phần thi màn chào hỏi của Đội thi Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
tại Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019.

Phần thi tiểu phẩm của Đội thi Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
tại Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019.



Đ/c Lưu Ngọc Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao cờ lưu niệm của BTC                                                   
cho các đoàn tham gia Giải bóng chuyền hơi.

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc, nổi bật trong các phong trào thi đua.


