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Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật (sau đây gọi chung là Luật) được 
Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp 

thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Ngày 
11 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 1573/QĐ-TTg ban hành Kế 
hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, ngày 07/10/2015, Bộ 
Tư pháp ban hành Quyết định số 1785/QĐ-BTP 
ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 
Tư pháp. Để tìm hiểu rõ hơn về tình hình triển 
khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015 và các kế hoạch nêu trên 
tại tỉnh Bắc Kạn, cộng tác viên Bản tin Tư pháp 
Bắc Kạn đã có buổi gặp gỡ, phỏng vấn bà Hồ 
Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tư 
pháp tỉnh Bắc Kạn.

CTV: Xin chào bà, xin bà cho biết trong thời 
gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện những nội 
dung cơ bản gì để triển khai thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Bà Hồ Thị Kim Ngân:
Có thể nói, ngay từ sau khi Luật được ban 

hành, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã có những 
hoạt động triển khai đồng bộ, nhằm tạo sự chủ 
động ngay khi Luật có hiệu lực. Cụ thể là việc 
tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 
373/KH-UBND ngày 16/11/2015 về triển khai thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong 

đó xác định cụ thể các nội dung công việc, thời 

hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các 

cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức 

triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo bám sát kế hoạch triển khai thi hành Luật 

của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tư pháp, 

đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện thực 

tế tại địa phương. 

Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch này. Ngày 10/12/2015, UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật 

cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, 

ngành thuộc HĐND, UBND tỉnh; báo cáo viên 

pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện thường 

trực HĐND, UBND; Văn phòng HĐND - UBND và 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó giám đốc Phụ trách              
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
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Ngoài ra, để đảm bảo triển khai kịp thời, 
nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các quy định 
của Luật, góp phần nâng cao chất lượng công 
tác văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
tỉnh, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND 
ngày 11/5/2016 về triển khai thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã thực hiện việc 
rà soát các văn bản QPPL hiện hành do HĐND, 
UBND tỉnh ban hành liên quan đến Luật để đề 
xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 
hành mới các văn bản QPPL đảm bảo thi hành 
hiệu quả Luật; tham mưu, tổ chức thực hiện việc 
cập nhật văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính. Qua đó, bước đầu đã tổ chức triển 
khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất các quy định 
của Luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

CTV: Xin bà cho biết, trong thời gian tới, Sở 
Tư pháp tiếp tục tham mưu thực hiện những nội 
dung gì để việc triển khai thi hành Luật trên địa 
bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt nhất?

Bà Hồ Thị Kim Ngân:
Từ ngày 01/7/2016 Luật Ban hành văn bản 

QPPL năm 2015 có hiệu lực, với công tác chuẩn 
bị như đã nêu ở trên, nhiều cơ quan, đơn vị, địa 
phương đã thực sự chủ động trong triển khai 
thực hiện. Tuy nhiên, Luật Ban hành văn bản 
QPPL với rất nhiều điểm mới đặc biệt liên quan 
đến thẩm quyền ban hành văn bản và quy 
trình ban hành văn bản, nên trong thời gian tới 
cần tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh các hoạt 
động sau để việc triển khai thi hành Luật thực 
sự hiệu quả: 

Một là, tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy 
định của Luật trên phạm vi toàn tỉnh;  tổ chức tập 
huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây 
dựng, ban hành văn bản QPPL cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác xây dựng pháp luật ở các cấp; 

Hai là, rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, 
công chức nhằm nâng cao chất lượng công tác 
xây dựng văn bản QPPL.

Ba là, tiếp tục thực hiện việc rà soát các văn 
bản QPPL hiện hành liên quan đến Luật, trong 
đó đặc biệt chú trọng việc rà soát các văn bản có 
quy định về thủ tục hành chính và các chỉ thị là 
văn bản QPPL; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
ban hành mới các văn bản QPPL để phù hợp với 
quy định của Luật. 

CTV: Vậy để có thể thực hiện tốt những nhiệm 
vụ kể trên, các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần 
đảm bảo những yêu cầu gì?

Bà Hồ Thị Kim Ngân:
Để bảo đảm thực hiện tốt những nhiệm vụ 

kể trên, các ngành, các cấp cần quán triệt, nâng 
cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của 
công tác văn bản QPPL, xác định công tác này 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu trong chương trình công tác của ngành 
mình, địa phương mình để từ đó tập trung 
nguồn lực nâng cao chất lượng công tác này. 

Cùng với đó là việc đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong quá trình triển khai thực hiện Luật, đảm 
bảo thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố phải là người 
trực tiếp chỉ đạo công tác văn bản QPPL ở ngành, 
địa phương mình. Bảo đảm các điều kiện về đội 
ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ phù hợp với 
yêu cầu, nhiệm vụ quy định tại Luật, đồng thời 
tăng cường bố trí cơ sở vật chất để thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

CTV: Xin cảm ơn và chúc sức khỏe bà Hồ Thị 
Kim Ngân; chúc cho công tác xây dựng văn bản 
QPPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều 
thành công và có những đóng góp quan trọng cho 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương!

TTH 
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1. Hợp nhất hai Luật hiện hành về ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật

Trước đây, việc ban hành văn bản pháp luật 
đang được quy định tại hai Luật là Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Tuy 
cùng điều chỉnh về hoạt động xây dựng, ban 
hành văn bản pháp luật, nhưng nội dung của 
hai Luật này lại có những quy định không thống 
nhất, thậm chí mâu thuẫn nhau. Luật năm 2015 
được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển 
hai Luật hiện hành, hợp nhất thành một Luật áp 
dụng thống nhất cho việc xây dựng, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến 
địa phương.  

2. Về khái niệm quy phạm pháp luật và 
văn bản quy phạm pháp luật

Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng cả về lý luận 
và thực tiễn của khái niệm văn bản quy phạm 
pháp luật, nhằm khắc phục hạn chế trong việc 
phân biệt khái niệm văn bản quy phạm pháp 
luật với văn bản hành chính thông thường và 
những văn bản khác của cơ quan nhà nước được 
ban hành trong thời gian qua, Luật mới đã bổ 
sung khái niệm quy phạm pháp luật: Quy phạm 
pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt 
buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần 
đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi 

cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ 
quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định 
trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo 
đảm thực hiện (khoản 1 Điều 3), đồng thời hoàn 
thiện hơn khái niệm văn bản quy phạm pháp 
luật: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có 
chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo 
đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục 
quy định trong Luật này. Văn bản có chứa quy 
phạm, pháp luật nhưng được ban hành không 
đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục 
quy định trong Luật này thì không phải là văn 
bản quy phạm pháp luật (Điều 2).

3. Về thẩm quyền, nội dung hình thức 
văn bản quy phạm pháp luật

3.1. Về hình thức văn bản quy phạm pháp luật 
So với Luật năm 2008, Luật mới không quy 

định hình thức thông tư liên tịch giữa các Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chỉ thị 
của Ủy ban nhân dân các cấp là văn bản QPPL. 
Đối với nghị quyết liên tịch, chỉ giữ lại hình thức 
nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc 
hội hoặc Chính phủ với Đoàn chủ tịch Ủy ban 
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là văn bản 
QPPL. 

3.2. Về nội dung ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật

Luật năm 2015 đã xác định lại nội dung ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của các chủ 

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

Ngày 22 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật gồm 17 chương, 173 Điều với nhiều đổi mới quan 
trọng về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban biên tập Bản tin tư pháp, trân 
trọng giới thiệu tới bạn đọc một số điểm mới của Luật.
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thể có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật. Cụ thể như sau:

* Đối với Quốc hội: Điều 15 quy định rõ 
các trường hợp Quốc hội ban hành luật và 
nghị quyết.

Quốc hội ban hành luật để quy định: Tổ chức 
và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 
Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, 
chính quyền địa phương, đơn vị hành chính - 
kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội 
thành lập; quyền con người, quyền và nghĩa vụ 
cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do 
luật định; việc hạn chế quyền con người, quyền 
công dân; tội phạm và hình phạt; chính sách cơ 
bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà 
nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; 
chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, 
khoa học, công nghệ, môi trường; quốc phòng, 
an ninh quốc gia; chính sách dân tộc, chính sách 
tôn giáo của Nhà nước; hàm, cấp trong lực lượng 
vũ trang nhân dân; hàm, cấp ngoại giao; hàm, 
cấp nhà nước khác; huân chương, huy chương 
và danh hiệu vinh dự nhà nước; chính sách cơ 
bản về đối ngoại; trưng cầu ý dân; cơ chế bảo vệ 
Hiến pháp; vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 
Quốc hội.

Quốc hội ban hành nghị quyết để quy 
định: Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ 
chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương; thực hiện thí điểm một số chính sách 
mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội 
nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với 
quy định của luật hiện hành; tạm ngưng hoặc 
kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một 
phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các 
yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quyền con người, quyền công dân; 
quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp 
đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh 
quốc gia; đại xá; vấn đề khác thuộc thẩm quyền 
của Quốc hội.

* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành 
nghị quyết để quy định: Chi tiết điều, khoản, 
điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trên; chính sách, 
biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, 
luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 
nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển 
kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh 
ở địa phương; biện pháp có tính chất đặc thù 
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

* Ủy ban nhân dân ban hành quyết định để 
quy định: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao 
trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 
nhà nước cấp trên; biện pháp thi hành Hiến 
pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng 
cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc 
phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.

* Đối với nghị định của Chính phủ, Luật năm 
2015 bổ sung thẩm quyền ban hành nghị định 
để quy định: Các biện pháp cụ thể để tổ chức 
thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; 
những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền 
hạn của hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên.

Đồng thời, giới hạn nội dung ban hành 
của một số hình thức văn bản quy phạm pháp 
luật như: 

- Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với Đoàn chủ 
tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam được ban hành để quy định chi tiết những 
vấn đề được luật giao (Điều 18); 

- Thông tư liên tịch giữa Chánh án với Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành để quy 
định việc phối hợp giữa các cơ quan này trong 
việc thực hiện trình tự, thủ tục rút gọn (Điều 25); 
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- Riêng đối với văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã, Luật mới quy định cấp huyện và 
cấp xã chỉ được ban hành để quy định những 
vấn đề được luật giao (Điều 30).

4. Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 
người có thẩm quyền trong xây dựng, ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật năm 2015 bổ sung một điều (Điều 7) để 
quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 
người có thẩm quyền tham gia vào quá trình xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ 
khâu lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật, chủ trì, tham gia soạn thảo, thẩm định, 
thẩm tra, chỉnh lý, trình dự án, dự thảo đến ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, 
quy định cụ thể mối quan hệ về trách nhiệm 
giữa các chủ thể trong từng quy trình (chịu trách 
nhiệm trước ai?) và nội dung chịu trách nhiệm 
(chịu trách nhiệm về vấn đề gì?). 

Ngoài ra, Luật năm 2015 cũng quy định 
trong trường hợp dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật không bảo đảm về chất lượng, chậm 
tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp 
pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm 
pháp luật thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan 
trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm 
về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo 
mức độ mà xử lý theo quy định của pháp luật về 
cán bộ, công chức và quy định khác của pháp 
luật có liên quan.

5. Về các hành vi bị nghiêm cấm trong xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật năm 2015 bổ sung 01 điều quy định về 
các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 14), bao gồm: 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với 
Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên; ban hành văn 
bản không thuộc hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật; không đúng thẩm quyền, hình thức, 
trình tự, thủ tục quy định tại Luật này. 

Đặc biệt, khoản 4 Điều này quy định cấm 
các văn bản quy phạm pháp luật của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quy 
định thủ tục hành chính, trừ trường hợp được 
luật giao, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền, nghĩa 
vụ cơ bản của công dân theo tinh thần mới của 
Hiến pháp năm 2013.

6. Về quy trình xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật 

6.1. Bổ sung quy trình xây dựng chính sách
Luật bổ sung quy trình xây dựng, phân tích 

chính sách đối với luật, pháp lệnh và một số loại 
nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh. 

6.2. Sửa đổi một số quy định trong quy trình 
soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét, thông 
qua văn bản quy phạm pháp luật

- Bổ sung trách nhiệm của thành viên ban 
soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị 
quyết (khoản 4 Điều 54);

- Chỉnh sửa nội dung thẩm định, thẩm tra 
theo hướng bổ sung những nội dung cần thiết 
tập trung thẩm định, thẩm tra (điều kiện bảo 
đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm 
thi hành văn bản quy phạm pháp luật; việc lồng 
ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn 
bản,…); lược bỏ một số nội dung không phù hợp 
hoặc không cần thiết như thẩm định tính khả thi 
của dự thảo văn bản, sự cần thiết ban hành, đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản 
(khoản 3 Điều 58, Điều 65);

- Khẳng định rõ giá trị pháp lý của văn bản 
thẩm định, thẩm tra: Báo cáo thẩm định, thẩm 
tra ngoài việc thể hiện rõ ý kiến về những nội 
dung thẩm định, thẩm tra thì còn phải thể hiện 
rõ ý kiến về việc dự án, dự thảo đủ hoặc chưa đủ 
điều kiện trình (khoản 4 Điều 58, Điều 67);
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- Bổ sung quy trình xem xét, thông qua dự án 
luật tại ba kỳ họp Quốc hội đối với các dự án luật lớn, 
nhiều điều, khoản có tính chất phức tạp (Điều 76);

- Nâng cao vai trò của Chính phủ trong trình 
tự xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, dự 
thảo nghị quyết tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp 
Ủy ban thường vụ Quốc hội (khoản 7 Điều 74, 
khoản 3 Điều 75, khoản 1 Điều 77).

6.3. Đổi  mới quy trình xây dựng, ban hành 
văn bản pháp luật của một số chủ thể khác

a) Quy trình xây dựng, ban hành lệnh, quyết 
định của Chủ tịch nước: Chủ tịch nước có thể yêu 
cầu cơ quan đề nghị xây dựng lệnh, quyết định 
thảo luận về những vấn đề quan trọng của dự 
thảo lệnh, quyết định của Chủ tịch nước (khoản 
3 Điều 81). 

b) Quy trình xây dựng, ban hành quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: 

- Đối với quy trình xây dựng, ban hành quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ, Điều 97 của Luật 
mới đã quy định rõ nhiệm vụ của cơ quan chủ trì 
soạn thảo và nội dung, hồ sơ thẩm định đối với 
dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với quy trình xây dựng, ban hành 
thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ: Luật đã bổ sung một số cơ chế mới 
để kiểm soát tốt hơn chất lượng của thông tư, cụ 
thể như sau: 

+ Trong quá trình soạn thảo, bộ, cơ quan 
ngang bộ phải lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác 
động trực tiếp của văn bản, nêu những vấn đề 
cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý 
kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; 
tổng hợp, nghiên cứu, giải trình tiếp thu các ý kiến 
góp ý; đánh giá tác động văn bản, đánh giá thủ 
tục hành chính trong văn bản;

+ Đối với thông tư có quy định ảnh hưởng 
trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người 
dân, doanh nghiệp hoặc có tính đa ngành, đa lĩnh 
vực thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham 
gia của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các 

chuyên gia, nhà khoa học để thẩm định dự thảo 
thông tư. Nội dung và hồ sơ thẩm định được quy 
định cụ thể tại Điều 102 của Luật mới.

 c) Quy trình xây dựng ban hành nghị quyết 
liên tịch: bổ sung quy định “Trước khi ban hành, 
dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường 
vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được Hội 
đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra; 
dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phải được Bộ Tư pháp thẩm định” 
(khoản 4 Điều 109).

d) Quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cấp huyện: bổ sung 
quy định “Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm 
định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện” (khoản 1 Điều 134).

7. Về việc ban hành văn bản quy định 
chi tiết

Để nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ 
trì soạn thảo cũng như khắc phục tình trạng nợ, 
đọng văn bản quy định chi tiết, Luật năm 2015 
bổ sung nhiều quy định mới như:

- Quy định trách nhiệm của cơ quan, người 
có thẩm quyền trong việc chậm ban hành văn 
bản quy định chi tiết (khoản 6 Điều 7); 

- Bổ sung quy định: “Dự thảo văn bản 
quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình 
đồng thời với dự án luật, pháp lệnh” (khoản 1 
Điều 11);

- Giới hạn phạm vi giao ban hành văn bản 
quy định chi tiết, theo đó chỉ trong trường hợp 
văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên 
quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật mới có 
thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định chi tiết (khoản 1 Điều 11). So với Luật 
năm 2008, Luật năm 2015 không quy định 
trường hợp giao ban hành văn bản quy định 
chi tiết đối với những vấn đề chưa có tính ổn 
định cao./.

BAN BIÊN TẬP
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Ngày 14/5/2016, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Nghị định gồm 11 chương với 189 điều 

quy định chi tiết về  lập đề nghị xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động của 
chính sách; soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật; thể thức, kỹ thuật 
trình bày văn bản quy phạm pháp luật, trừ văn 
bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Công báo và 
niêm yết văn bản quy phạm pháp luật; dịch văn 
bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu 
số, tiếng nước ngoài; kiểm tra, xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật; bảo đảm nguồn lực xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Tuân thủ tinh thần của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015 là không ủy 
quyền tiếp việc ban hành văn bản quy định chi 
tiết, do đó, Nghị định đã quy định cụ thể đến 
mức cao nhất các điều, khoản mà Luật giao để 
sau khi ban hành có thể thi hành được ngay, hạn 
chế tối đa việc các bộ, ngành, địa phương ban 
hành văn bản hướng dẫn tiếp.

Đồng thời, để bảo đảm thi hành có hiệu quả 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015, Nghị định quy định một số biện pháp thực 
sự cần thiết thuộc thẩm quyền ban hành của 
Chính phủ như: Quy trình xây dựng chính sách 
trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, lập danh mục văn bản quy 
định chi tiết, thẩm định dự án, dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/7/2016 (cùng thời điểm có hiệu lực của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015). Kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, 
các văn bản quy phạm pháp luật sau đây sẽ hết 
hiệu lực: Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 
tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi 
tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 91/2006/
NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng  nhân dân, Ủy ban nhân dân; Nghị định 
số  40/2010/NĐ-CP  ngày 12 tháng 4 năm 2010 
của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định số  100/2010/NĐ-
CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về 
Công báo; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 
tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật./.

NGỌC LÂM

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
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Ngay trong những ngày đầu giành được 
độc lập và trong giai đoạn chiến tranh ác 
liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp, dù bộn bề công việc, song Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn coi công tác xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, 
quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 
Người đã thấy rõ và cảnh báo những bất cập, 
khuyết điểm, sai lầm, sa vào chủ nghĩa cá nhân của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang gây trở ngại 
cho công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc 
ta. Vì vậy, tháng 10/1947 Người đã cho ra đời tác 
phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” để mỗi cán 
bộ, đảng viên tự nhìn nhận, học tập và chủ động 
khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đó. Đồng 
thời, Người còn tập trung nêu rõ những biện pháp 
cần thiết để chữa trị những căn bệnh “nan y” này. 

 Xuyên suốt và cốt lõi trong tác phẩm “Sửa đổi 
lối làm việc” của Người là việc phải giáo dục, rèn 
luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng 
lực làm việc và tư cách đạo đức, thực sự là “công bộc” 
của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 
Đảng cũng là một thực thể xã hội, cán bộ, đảng viên 
của Đảng có nhiều ưu điểm và đạt nhiều thành tích, 
nhưng cũng có những khuyết điểm là: không giữ 
vững được tính cách mạng trong mỗi công việc của 

Đảng; thiếu chí công vô tư; không giữ được kỷ luật 
nghiêm từ cấp trên xuống cấp dưới; không gần dân, 
lắng nghe và gắn bó mật thiết với nhân dân, và nhất 
là không làm việc đến nơi đến chốn. 

Bảy mươi năm đã trôi qua, từ khi tác phẩm 
ra đời, những lời giáo dục, nhắc nhở của Người đã 
góp phần quan trọng giáo dục nên một đội ngũ 
cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đóng góp tích cực 
vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với thời gian cũng như những thay đổi 
của tình hình thực tiễn, nhất là trong thời kỳ đổi 
mới, những tác động của mặt trái cơ chế thị trường 
đang đặt ra cho chúng ta những vận hội và thách 
thức mới. Đó là sự phát triển nhanh về kinh tế - xã 
hội dẫn đến sự chênh lệch, phân hóa về lợi ích và 
thu nhập mà chúng ta chưa có cơ chế quản lý điều 
tiết phù hợp, hiệu quả. Mặt khác những biểu hiện 
trì trệ, quan liêu, thiếu trách nhiệm và thoái hóa, 
biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên có 
chiều hướng gia tăng và trở thành nguy cơ đe dọa 
sự tồn vong của Đảng, của chế độ. 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, 
nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cũng như công tác 
xây dựng hệ thống chính trị. Nhưng trước những 
thách thức, khó khăn và yêu cầu ngày một cao của 
quá trình hội nhập, phát triển, chúng ta đang bộc 
lộ nhiều yếu kém, tụt hậu so với cả nước, nhất là 
chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh thấp (PCI); quá trình lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
xã hội còn bộc lộ hạn chế cần được khắc phục; tốc 
độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp; tiến độ giải ngân 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn trái 
phiếu chính phủ và các chương trình mục tiêu quốc 
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gia chậm, hiệu quả chưa cao; tình trạng khai thác 
lâm sản, khoáng sản trái phép tiềm ẩn những yếu 
tố phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác 
cán bộ còn nhiều bất cập từ công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng cho đến quá trình tuyển dụng, đào tạo, 
bồi dưỡng, quản lý, sắp xếp bộ máy; việc thực thi 
kỷ cương, kỷ luật cũng như chính sách đãi ngộ còn 
nhiều hạn chế đã và đang làm nảy sinh nhiều loại 
bệnh của chủ nghĩa cá nhân, như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra đó là: do nhận thức tư tưởng chưa 
đúng, mắc bệnh chủ quan, hẹp hòi, ưa dùng cánh 
hẩu, kéo bè kéo cánh, phá vỡ khối đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng, giữa Đảng và nhân dân; ưa ba 
hoa, nói dông dài, cẩu thả... Những căn bệnh trên 
nếu không được chấn chỉnh, kiên quyết và kiên trì 
khắc phục sẽ làm xói mòn lòng tin của nhân dân, 
suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng, gây trở ngại cho 
quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Phát huy thành tích đã đạt được, từng bước 
khắc phục hạn chế, yếu kém, tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về 
xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức học 
tập và kiểm điểm Chuyên đề 2016 về Tác phẩm 
“Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn 
với cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Trước mắt, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ 
cải cách hành chính từ quy trình xây dựng, ban 
hành đến áp dụng văn bản luật; đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, cơ cấu tổ chức bộ máy; nâng 
cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đảm 
bảo tính chuyên nghiệp; giáo dục, khắc phục tình 
trạng sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, 
vô cảm, thiếu trách nhiệm trước yêu cầu chính 
đáng của người dân. Đổi mới công tác quản lý quy 
hoạch, bổ nhiệm, tổ chức, giao nhiệm vụ, đánh giá, 
thanh tra, kiểm tra, tạo ra động lực phát triển cho 
bản thân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực; 
hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công, 
xây dựng chính quyền điện tử….

Mỗi cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục chỉ 
đạo nghiên cứu, học tập, kiểm điểm nghiêm túc 
chuyên đề phù hợp với đặc điểm của mỗi cơ quan, 
đơn vị. Trước hết mỗi cấp ủy viên, thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt quy định nêu 
gương; xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của 
người đứng đầu; gương mẫu học tập và kiểm điểm 
bản thân, gương mẫu đăng ký học tập và làm theo 
Bác, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ; 
niêm yết công khai nội dung đăng ký việc làm 
theo Bác cụ thể để cán bộ, đảng viên và nhân dân 
theo dõi, giám sát, góp ý.

Kiên quyết “Sửa đổi lối làm việc” gắn với cải 
cách hành chính, tập trung mọi nguồn lực để thực 
hiện tốt Chương trình hành động của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-
2020) với 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước 
chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 
cao chất lượng công vụ; cải thiện chỉ số PCI; xây 
dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư 
vào nông, lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng công cộng 
và một số dịch vụ công.

Ba là, nâng cao đời sống dân cư khu vực nông 
thôn, giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây 
dựng nông thôn mới theo phương châm “dân làm, 
nhà nước hỗ trợ”.

Bốn là, phát triển nông nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương 
hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường. Tập trung 
trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để 
nâng cao giá trị kinh tế rừng.

***
Những lời dạy của Người gần 70 năm qua về 

sửa đổi lối làm việc đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 
Những trăn trở và chỉ dẫn của Người về xây dựng 
Đảng cầm quyền ngày càng có ý nghĩa lớn lao 
trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế nhằm tăng cường xây dựng Đảng, 
chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh 
trong giai đoạn cách mạng mới./.

PHẠM HUY HOÀNG
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
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Sau tái lập tỉnh (ngày 01/01/1997), mặc dù phải 
đối mặt với bộn bề khó khăn chung của cả tỉnh 
là thiếu thốn cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ còn 
nhiều hạn chế… Nhưng với ý nghĩa, tầm quan trọng 
là cung cấp dịch vụ công, chứng nhận tính xác thực, 
hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản 
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 
khi tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp 
phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật, phòng ngừa rủi 
ro, tranh chấp ở địa phương, ngày14/02/1997, Ban Tổ 
chức chính quyền tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 
số 41/QĐ-TCCQ về việc thành lập các phòng thuộc Sở 
Tư pháp, trong đó có Phòng Công chứng Nhà nước 
(nay là Phòng Công chứng số 01, trụ sở hiện tại ở 
thành phố Bắc Kạn).

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và để đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng 
tăng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban 
hành các Quyết định: số 756/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 
thành lập Phòng Công chứng số II (trụ sở đặt tại thị 
trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn); số 22/QĐ-UBND ngày 
07/01/2011 thành lập Phòng Công chứng số III (trụ sở 
đặt tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới). Các Phòng 
Công chứng được thành lập và hoạt động đến nay đã đi 
vào nền nếp, tạo hành lang pháp lý an toàn, ổn định, có 
uy tín, chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng 
của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, đóng góp tích 
cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, 
cùng với sự cố gắng của đội ngũ công chức, viên 
chức, nhân viên của các Phòng Công chứng, công tác 
công chứng trên địa bàn tỉnh trong những năm qua 
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong giai 

đoạn từ 2013 - 2015, các Phòng Công chứng đã thực 
hiện công chứng được 11.204 việc, với số phí công 
chứng thu 2.340.402.000đ, nộp ngân sách Nhà nước 
1.140.033.000đ. Kết quả này khẳng định rằng, hoạt 
động của các Phòng Công chứng đã thực sự tạo được 
niềm tin trong nhân dân, vị trí, vai trò quan trọng của 
hoạt động công chứng ngày càng được khẳng định 
rõ hơn trong đời sống xã hội. 

Tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được và từng bước 
đưa hoạt động công chứng hướng đến là dịch vụ phục 
vụ người dân, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ 
những khó khăn, hạn chế, bất cập về thể chế, nâng cao 
chất lượng của hoạt động công chứng thời gian tới và 
để thuận tiện khi tham gia các hoạt động công chứng 
hợp đồng, giao dịch tại địa phương, tác giả bài viết xin 
giới thiệu tới độc giả Bản tin Tư pháp Bắc Kạn một số 
quy định về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch 
theo Luật Công chứng năm 2014. 

Thứ nhất, về hồ sơ yêu cầu công chứng
- Đối với hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo 

sẵn, Khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 quy 
định hồ sơ yêu cầu công chứng bao gồm các giấy tờ 
sau: “Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin 
về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung 
cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ 
chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ 
sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ; dự 
thảo hợp đồng, giao dịch; bản sao giấy tờ tùy thân của 
người yêu cầu công chứng; bản sao giấy chứng nhận 
quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay 
thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp 
luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 
trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài 
sản đó; bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, 
giao dịch mà pháp luật quy định phải có”. 

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
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Các bản sao được quy định ở trên phải là bản 
chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, 
chính xác như bản chính và không phải chứng thực 
(trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp 
đồng, giao dịch thì người yêu cầu công chứng phải 
xuất trình bản chính các giấy tờ để công chứng viên 
đối chiếu).

- Đối với hợp đồng, giao dịch do công chứng 
viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công 
chứng: Theo quy định trừ “dự thảo hợp đồng, giao 
dịch” hồ sơ yêu cầu công chứng vẫn bao gồm các giấy 
tờ trên, đồng thời, phải nêu nội dung, ý định giao kết 
hợp đồng, giao dịch.

- Ngoài ra, đối với việc công chứng các văn bản 
liên quan đến thừa kế như công chứng văn bản thỏa 
thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn 
bản từ chối nhận di sản thì hồ sơ yêu cầu công chứng 
bao gồm thêm giấy tờ sau: 

+ Trường hợp thừa kế theo pháp luật, phải có 
giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản 
và người được hưởng di sản theo quy định của pháp 
luật về thừa kế. 

+ Trường hợp thừa kế theo di chúc, phải có bản 
sao di chúc. 

+ Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh 
người để lại di sản đã chết.

Thứ hai, công chứng hợp đồng thế chấp bất 
động sản

“(1) Việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động 
sản phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công 
chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi có bất động sản.(2) Trường hợp một bất động 
sản đã được thế chấp để bảo đảm thực hiện một nghĩa 
vụ và hợp đồng thế chấp đã được công chứng mà sau 
đó được tiếp tục thế chấp để bảo đảm cho một nghĩa 
vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép thì các hợp 
đồng thế chấp tiếp theo phải được công chứng tại tổ 
chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng 
thế chấp lần đầu. Trường hợp tổ chức hành nghề công 
chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt 
động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công 
chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang 
lưu trữ hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp tiếp theo 
đó” (Điều 54).

Thứ ba, công chứng hợp đồng ủy quyền
“(1) Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, Công 

chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ 
quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của 
việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.(2) Trong trường 
hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng 
đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền 
yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú 
công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu 
cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công 
chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất 
thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền”(Điều 55).

Thứ tư, công chứng di chúc 
“(1) Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công 

chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu 
cầu công chứng di chúc.(2) Trường hợp công chứng 
viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc 
mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ 
được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc 
lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng 
ép thì Công chứng viên đề nghị người lập di chúc làm 
rõ, trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối 
công chứng di chúc đó. Trường hợp tính mạng người lập 
di chúc bị đe dọa thì người yêu cầu công chứng không 
phải xuất trình đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 
40 của Luật này nhưng phải ghi rõ trong văn bản công 
chứng.(3) Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó 
người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy 
bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu 
bất kỳ Công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước 
đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công 
chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức 
hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó”(Điều 56).

Ngoài ra, Luật Công chứng năm 2014 còn quy 
định về thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân 
chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối 
nhận di sản, công chứng bản dịch... Hy vọng, với việc 
hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện như 
hiện nay, hoạt động công chứng trong phạm vi cả 
nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng 
sẽ ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả cao trong 
thời gian tới./.

NGỌC HOA
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Ngày 20/11/2014, Quốc hội đã thông qua 
Luật Hộ tịch, theo đó Luật có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/01/2016. Việc Quốc hội 

ban hành Luật Hộ tịch đã góp phần đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, minh bạch, hiện đại gắn kết 
với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng 
ký và quản lý hộ tịch; bảo đảm lợi ích của người 
dân và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
hộ tịch.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn gặp 
những vướng mắc nhất định, khi mà hiện nay 
chúng ta chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc 
gia về hộ tịch, do đó đòi hỏi phải có sự hướng dẫn, 
chỉ đạo của Bộ Tư pháp để tổ chức thực hiện thống 
nhất trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về xác định và ghi vào nội dung 
trong Giấy khai sinh đối với trường hợp đăng ký 
theo nơi đang thực tế sinh sống.

Tại khoản 4 Điều 5 Luật Hộ tịch quy định “Cá 
nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng 
ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh 
sống”. Tuy nhiên, theo các quy định về thẩm quyền 
đăng ký hộ tịch cũng như các mẫu biểu hộ tịch 
đều quy định là “Nơi cư trú” của cá nhân.

Tại Điều 12 Luật Cư trú thì “Nơi cư trú của công 
dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên 
sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú 
hoặc nơi tạm trú”. Như vậy, “Nơi cư trú” chỉ bao gồm 
nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà không có quy 
định đối với trường hợp “Nơi đang sinh sống” và 
trên thực tế “Nơi đang sinh sống” có thể trùng với 
nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, nhưng trong 
nhiều trường hợp thì không trùng. 

Nhiều trường hợp người đề nghị đăng ký hộ 
tịch không có nơi cư trú là thường trú hoặc tạm trú 
mà hiện tại chỉ là “nơi đang sinh sống” mà có phát 
sinh các yêu cầu về đăng ký hộ tịch (ví dụ đăng ký 
khai sinh cho con đẻ), thì trong các giấy tờ, biểu 

mẫu hộ tịch sẽ ghi như thế nào? Và như vậy có mâu 
thuẫn với các quy định của Luật Hộ tịch liên quan 
đến xác định thẩm quyền đăng ký?

Thứ hai, việc xác định ngày, tháng sinh trong 
Giấy khai sinh đối với trường hợp đăng ký lại mà 
các giấy tờ, hồ sơ cá nhân không xác định ngày, 
tháng sinh mà chỉ ghi năm sinh.

Ví dụ: Một người sinh năm 1940, nay do nhu 
cầu cá nhân đề nghị đăng ký lại việc sinh, trong 
khi các giấy tờ nhân thân như Sổ hộ khẩu, Chứng 
minh nhân dân và các giấy tờ khác đều chỉ ghi năm 
sinh là 1940.

Trong trường hợp này khi xác định ngày, 
tháng sinh (bao gồm cả phần số và phần ghi bằng 
chữ) sẽ thực hiện như thế nào? Xác định ngày, 
tháng sinh là ngày 1 tháng 1 năm 1940 hay xác 
định ngày, tháng sinh là một thời gian khác theo 
lời khai của người dân (thậm chí nhiều trường hợp 
người dân còn không nhớ ngày, tháng sinh của 
mình). Đây cũng là một vướng mắc phát sinh từ 
thực tiễn khi mà hiện nay chưa có hướng dẫn cụ 
thể đối với nội dung này.

Thứ ba, ghi chú việc thay đổi, cải chính hộ 
tịch vào mặt sau của Giấy khai sinh.

Tại đoạn 2 Điều 28 Luật Hộ tịch quy định 
“Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến 
Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công 
chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính 
hộ tịch vào Giấy khai sinh…..”. Việc quy định này áp 
dụng đối với những trường hợp người đề nghị 
thay đổi, cải chính hộ tịch còn Giấy khai sinh bản 
chính hoặc được “Cấp lại bản chính Giấy khai sinh”.
Tuy nhiên, trên thực tiễn hiện nay nhiều trường 
hợp đề nghị thay đổi, cải chính hộ tịch không còn 
Bản chính Giấy khai sinh mà chỉ có bản sao trích 
lục hộ tịch và không rơi vào trường hợp đăng ký 
lại việc sinh theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 
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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. Vậy vấn đề đặt ra là Giấy khai sinh 
(bản sao) này có được sử dụng để làm căn cứ thực 
hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch không? nếu 
được thì sẽ ghi chú nội dung thay đổi, cải chính hộ 
tịch như thế nào? Đây là vấn đề cần hướng dẫn và 
làm rõ. Bởi nếu là bản chính thì mặt sau có mẫu để 
cán bộ làm công tác hộ tịch ghi các nội dung thay 
đổi, cải chính hộ tịch, còn đối với bản sao trích lục 
thì không có mẫu. 

Thứ tư, việc xác nhận tình trạng hôn nhân đối 
với các trường hợp cá nhân là người đang cư trú tại 
các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang.

Theo quy định tại Điều 16 Luật Cư trú: 
“1. Nơi cư trú của người đang làm nghĩa vụ 

quân sự hoặc đang phục vụ có thời hạn trong Công 
an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân.

2. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân 
quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, 
hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên 
chức Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó 
đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy 
định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này”.

Hiện nay, theo quy định của Luật hộ tịch, mọi 
trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
đều là UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc 
bên nữ mà không có sự phân biệt đối với những 
trường hợp “sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc 
phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ 
quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức 
Công an nhân dân ” có nơi cư trú tại đơn vị, dẫn đến 
nhiều trường hợp UBND cấp xã khi xác định tình 
trạng hôn nhân để cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân rất khó khăn và phải mất rất nhiều thời 
gian, thủ tục để thực hiện nội dung này.

Thứ năm, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng 
ký khai sinh khi không thống nhất với nội dung 
trong Giấy khai sinh đối với các trường hợp đã có 
hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

Hiện nay có rất nhiều trường hợp cá nhân 
đã có hồ sơ, giấy tờ (như các văn bằng, chứng chỉ, 
học bạ, sổ hộ khẩu…) và các giấy tờ này đều thống 
nhất với nội dung trong Giấy khai sinh (kể cả bản 
chính và bản sao) nhưng lại không thống nhất với 
nội dung trong sổ Đăng ký khai sinh. Trong trường 
hợp này có thực hiện việc điều chỉnh Sổ đăng ký 
khai sinh hay không để thống nhất với Giấy khai 
sinh và các giấy tờ khác của cá nhân. Bởi hiện nay 
quy định khi cán bộ làm công tác hộ tịch ghi vào 
sổ hộ tịch mà bị sai thì phải thực hiện sửa ngay tại 
thời điểm đăng ký, nhưng trong những trường hợp 
này đã qua nhiều thời gian, cá nhân đã có nhiều 
giấy tờ, hồ sơ cá nhân và người làm công tác hộ 
tịch trước đây đã đăng ký thì nay đã chuyển công 
tác khác hoặc nghỉ theo chế độ. 

Thứ sáu, việc xác định điều kiện kết hôn 
đối với những trường hợp ghi chú việc kết hôn 
theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP.

Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP quy định trường hợp nếu thấy yêu cầu ghi vào 
Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện theo quy 
định thì Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo 
cáo Chủ tịch UBND cấp huyện ký bản chính trích 
lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP không quy định việc phỏng vấn 
việc ghi chú kết hôn, dẫn đến trong thực tiễn khi 
thực hiện ghi chú việc kết hôn mà bên nam hoặc 
bên nữ là người nước ngoài không đến nộp hồ sơ 
thì rất khó khăn trong việc xác định họ có đủ điều 
kiện về kết hôn không, đặc biệt là việc xác định về 
điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật 
Hôn nhân và Gia đình năm 2014 mà cụ thể là điều 
kiện về sự tự nguyện kết hôn và xác định năng lực 
hành vi dân sự. 

Với những vướng mắc nêu trên, để việc triển 
khai thực hiện Luật Hộ tịch được thuận lợi, thống 
nhất rất cần những hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp.

NGUYỄN HÒA 
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Để đánh giá kịp thời, 
khách quan, toàn diện 
kết quả thực hiện nhiệm 

vụ trên tất cả các lĩnh vực của 
công tác tư pháp 6 tháng đầu 
năm, triển khai công tác 6 tháng 
cuối năm 2016, ngày 11/7/2016, 
Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị 
trực tuyến sơ kết công tác tư 
pháp 6 tháng đầu năm và triển 
khai công tác 6 tháng cuối năm 
2016 ở 64 điểm cầu: Điểm cầu 
Trung ương - điểm cầu chính và 
điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Tham dự Hội nghị có Phó 
Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao Nguyễn Thúy Hiền, Thứ 
trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai 
và đại diện nhiều cơ quan, tổ 
chức khác ở Trung ương và địa 
phương. Về phía Bộ Tư pháp có 
Bộ trưởng Lê Thành Long, các 
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, 
Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Tiến 
Dũng, đại diện các đơn vị thuộc 
Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án 
các địa phương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu 
Bắc Kạn có đồng chí Hồ Thị Kim 
Ngân - Phó Giám đốc phụ trách 
Sở Tư pháp; các đồng chí Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện 
lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội 
vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, 
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành 
án dân sự, Đoàn Luật sư, Hội Luật 
gia, Hội Công chứng viên, Phòng 
tư pháp cấp huyện; Trưởng các 
Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp 
và một số công chức Tư pháp - 
Hộ tịch cấp xã.

Các đại biểu tham dự Hội 
nghị đã được nghe báo cáo tóm 
tắt kết quả công tác tư pháp 6 
tháng đầu năm và nhiệm vụ 
trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 
tháng cuối năm 2016; báo cáo 
tóm tắt chuyên đề “Kết quả triển 
khai thi hành Luật hộ tịch 6 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2016”; báo cáo tóm 
tắt chuyên đề “Tình hình triển 
khai thi hành Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và văn 
bản hướng dẫn thi hành”. Đồng 
thời, tại các điểm cầu nhiều địa 
phương đã thẳng thắn nêu lên 

những vướng mắc, khó khăn 
trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành 
Long ghi nhận: Trong 6 tháng 
đầu năm 2016, toàn ngành 
Tư pháp đã cố gắng thực hiện 
các công việc đã đề ra, bám 
sát những nhiệm vụ trọng tâm 
của Bộ, Ngành, đóng góp vào 
các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Bên cạnh những kết 
quả đạt được, Bộ trưởng đã nêu 
những vấn đề còn tồn tại, hạn 
chế như tình trạng nợ văn bản 
vẫn còn, đặc biệt là Thông tư 
của các Bộ, Ngành ở Trung ương; 
một số sự cố trong công tác xây 
dựng văn bản thời gian qua mà 
Bộ Tư pháp phải xử lý và chịu 
một phần trách nhiệm; công tác 
thi hành án dân sự chưa thật sự 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
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bền vững; một số vướng mắc trong công tác trong 
bổ trợ tư pháp vẫn còn tồn tại... 

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng yêu 
cầu các đơn vị thuộc Bộ sớm có ý kiến để góp phần 
tháo gỡ các khó khăn của địa phương; đồng thời 
chỉ đạo: Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp 
tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 
đã đề ra và sẵn sàng xử lý những vấn đề mới phát 
sinh. Trong đó, cần lưu ý tới công tác xây dựng, thi 
hành pháp luật, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 
thực hiện tốt các quy định về đánh giá chính sách 

trong 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, nỗ lực 
hoàn thành các chỉ tiêu của thi hành án dân sự. Đặc 
biệt, Bộ trưởng yêu cầu địa phương phải quan tâm 
nhiều hơn tới công tác thanh tra, kiểm tra, lưu ý tới  
các lĩnh vực mà dư luận xã hội đang quan tâm, từ đó 
nâng cao chất lượng công tác tư pháp và tạo được 
niềm tin của người dân đối với các hoạt động của 

Bộ, ngành Tư pháp./.
NGUYỄN DIỄM

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Đoàn kiểm tra 
của Bộ Tư pháp do bà Nguyễn Thị Mai - 
Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư 

pháp làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Tư 
pháp tỉnh Bắc Kạn nhằm kiểm tra, nắm bắt tình 
hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại 
địa phương. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 
có đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Chi cục quản lý thị trường, Chi cục 
kiểm lâm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố 
Bắc Kạn, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tư 
pháp đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả tổ 
chức triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/
NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Đề 
án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu 
giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 

2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghe báo 
cáo của Sở Tư pháp và qua trao đổi, phân tích, làm 
rõ những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong 
hoạt động bán đấu giá, Bà Nguyễn Thị Mai đã ghi 
nhận những kết quả đạt được của tỉnh Bắc Kạn 
trong thời gian qua; đồng thời, tổng hợp và nghiên 
cứu những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đại 
diện các cơ quan có liên quan, tham mưu cho lãnh 
đạo Bộ có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho địa phương. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động bán đấu 
giá tài sản trong thời gian tới, đồng chí Phó Cục 
trưởng Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp 
tiếp tục chủ động, phối hợp các cơ quan thực 
hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 
17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ 
quy định về bán đấu giá tài sản và Đề án đấu giá 
viên tại địa phương đảm bảo hiệu quả; thực hiện 
việc thanh tra, kiểm  tra thường xuyên và xử phạt 
nghiêm các hành vi vi phạm về trình tự, thủ tục 
bán đấu giá tài sản, hành vi vi phạm của tổ chức 
bán đấu giá; rà soát, thống kê và công bố danh 
sách đấu giá viên của Trung tâm dịch vụ bán đấu 
giá tài sản tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của 
UBND tỉnh; chủ động tổ chức các buổi tập huấn, 
tuyên truyền pháp luật về bán đấu giá tài sản cho 
các cơ quan, ban, ngành liên quan, nghiệp vụ bán 
đấu giá cho Đấu giá viên./.

                    HOA LÊ
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Ngày 14/3/2016, Bộ Tư 
pháp và Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

đã ký kết Quy chế phối hợp 
số 721/QC-BTP-BLĐTBXH về 
phối hợp công tác giải quyết 
việc nuôi con nuôi đối với trẻ 
em đang được chăm sóc, nuôi 
dưỡng tại các cơ sở trợ giúp 
xã hội. Để triển khai thực hiện 
Quy chế phối hợp trên với 
chuyên đề tăng cường công 
tác xác định cơ sở trợ giúp xã 
hội trong việc giải quyết nuôi 
con nuôi nước ngoài, ngày 
17/6/2016, Cục Con nuôi - Bộ 
Tư pháp đã phối hợp với Cục 
Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội với Tổ 
chức UNICEF tổ chức Hội nghị 
tại tỉnh Bắc Kạn. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo - 
Cục trưởng Cục Con nuôi - Bộ Tư 
pháp và đồng chí Tô Đức - Cục 
phó Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội 
đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự 
Hội nghị bao gồm các đại biểu 
của Sở Tư pháp, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội và một 
số Cơ sở nuôi dưỡng của 14 tỉnh, 
thành phố.

Hội nghị đã được nghe 
Lãnh đạo Cục Con nuôi và 
Cục Bảo trợ xã hội báo cáo 

các chuyên đề về đánh giá 
tình hình giải quyết việc nuôi 
con nuôi tại các cơ sở trợ giúp 
xã hội được chỉ định; đánh 
giá thực trạng công tác phối 
hợp và giới thiệu nội dung 
Quy chế phối hợp số 721/
QC-BTP-BLĐTBXH; dự thảo lộ 
trình và nội dung kế hoạch 
công tác phối hợp trong giải 
quyết việc nuôi con nuôi 
nước ngoài. Tại Hội nghị các 
đại biểu cũng tham gia thảo 
luận và phát biểu ý kiến với 
các nội dung liên quan đến 
công tác chỉ định cơ sở nuôi 
dưỡng được phép cho trẻ 
em làm con nuôi nước ngoài 
và công tác phối hợp trong 

giải quyết việc nuôi con nuôi 
nước ngoài.

Qua các ý kiến đề xuất, 
kiến nghị tại Hội nghị của các 
địa phương, đại diện Cục Con 
nuôi và Cục Bảo trợ xã hội đã 
trao đổi, giải đáp những thắc 
mắc của các đại biểu. Đồng 
thời, Lãnh đạo hai Cục cũng 
cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ 
hơn nữa giữa cơ quan Tư pháp 
và Lao động - Thương binh 
và Xã hội đảm bảo các trẻ em 
sống ở các cơ sở nuôi dưỡng 
trên toàn quốc được tiếp cận 
cơ hội tìm gia đình thay thế 
phù hợp, kịp thời theo quy 
định của pháp luật./.

NGỌC ÁNH
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Chiều ngày 10/8/2016, Sở 
Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ 
chức Hội nghị giao ban 

công tác Tư pháp 6 tháng đầu 
năm và triển khai công tác 6 
tháng cuối năm 2016. 

Tham dự và chỉ đạo 
Hội nghị có đồng chí Lý Thái 
Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở, 
Trưởng, Phó các phòng chuyên 
môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 
đại diện lãnh đạo các Sở: Tài 
chính, Thông tin và Truyền 
thông; Trưởng phòng Tư pháp 
các huyện, thành phố. 

Tại Hội nghị, các đại biểu 
được nghe dự thảo báo cáo sơ 
kết tình hình thực hiện công 
tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, 
phương hướng nhiệm vụ, giải 
pháp thực hiện công tác Tư 
pháp 6 tháng cuối năm 2016. 
Theo đó, 6 tháng đầu năm 
công tác Tư pháp được triển 
khai đồng bộ, toàn diện, đạt 
nhiều kết quả quan trọng trên 
tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh 
đó vẫn còn một số khó khăn, 
tồn tại, hạn chế như: Các đơn 
vị sự nghiệp gặp khó khăn 
trong hoạt động do được giao 
kinh phí tự chủ cao; công chức 
phụ trách bộ phận một cửa cấp 
huyện kiêm nhiệm vì phải thực 
hiện nhiều nhiệm vụ chuyên 
môn khác; cán bộ đầu mối kiểm 
soát thủ tục hành chính chưa 

ổn định, thường xuyên thay đổi 
công tác; chất lượng rà soát thủ 
tục hành chính chưa thực sự 
hiệu quả… Các đại biểu tham 
dự hội nghị đã trao đổi, thảo 
luận sôi nổi và thẳng thắn nhìn 
nhận những vướng mắc, khó 
khăn, đồng thời, đưa ra đề xuất, 
kiến nghị, biện pháp nhằm thực 
hiện hiệu quả nhiệm vụ tư pháp 
tại đơn vị, địa phương.

 Phát biểu tại Hội nghị, 
đồng chí Lý Thái Hải - Chủ tịch 
UBND tỉnh đánh giá cao những 
kết quả toàn Ngành Tư pháp 
đã đạt được trong 6 tháng đầu 
năm 2016 và yêu cầu tập trung 
triển khai một số nhiệm vụ 
trong những tháng cuối năm 
như: Khẩn trương có giải pháp 
để tháo gỡ khó khăn cho các 
đơn vị sự nghiệp có thu nhằm 

đảm bảo chi phí hoạt động. 
Nghiên cứu đề xuất chuyển đổi 
loại hình hoạt động của Phòng 
Công chứng theo chủ trương 
xã hội hóa; có ý kiến tích cực 
trong việc bổ sung biên chế 
cho Phòng Tư pháp các huyện, 
thành phố đảm bảo ít nhất 03 
biên chế. Đôn đốc các ngành, 
các cấp trong thực hiện rà soát, 
đơn giản hóa thủ tục hành 
chính báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh trước ngày 15/9/2016; 
tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong giải 
quyết công việc và trong thực 
hiện thủ tục hành chính… góp 
phần đưa nhiệm vụ cải cách 
hành chính và cải cách tư pháp 
của địa phương đạt hiệu quả 
cao hơn trong thời gian tới./.

 NGUYỄN DIỄM
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Thực hiện Kế hoạch số 

146/KH-UBND ngày 

30/5/2016 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Báo 

cáo viên pháp luật giỏi” tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ III năm 2016. 

Sáng ngày 10/8/2016, tại Hội 

trường tầng II Sở Tư pháp, Ban 

Tổ chức đã họp để triển khai 

tổ chức Hội thi. Tham dự có 

thành viên Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo và Tổ Thư ký Hội 

thi. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân 

- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư 

pháp - Trưởng Ban Tổ chức Hội 

thi, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp đồng chí 

Hồ Thị Kim Ngân - Trưởng Ban 

Tổ chức Hội thi thông qua Kế 

hoạch số 146/KH-UBND ngày 

30/5/2016 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức Hội thi “Báo cáo 

viên pháp luật giỏi” tỉnh Bắc 

Kạn lần thứ III năm 2016 và 

công bố các Quyết định số  

896/QĐ-UBND  ngày 21/6/2016 

của UBND tỉnh về việc thành 

lập Ban Tổ chức Hội thi, Quyết 

định số 1193/QĐ-UBND ngày 

01/8/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thay đổi Trưởng Ban 

Tổ chức Hội thi và Quyết định 

số 70/QĐ-BTC ngày 27/6/2016 

của Ban Tổ chức Hội thi về việc 

thành lập Ban Giám khảo và Tổ 

Thư ký Hội thi. Đồng thời, các 

thành viên Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi đã 

thảo luận và thống nhất về dự 

thảo Thể lệ Hội thi; Bộ câu hỏi 

phần thi kiến thức, gợi ý đáp 

án, phiếu chấm điểm và cách 

thức tổ chức, triển khai các 

hoạt động của Hội thi. 

Kết luận cuộc họp, đồng 

chí  Hồ Thị Kim Ngân - Trưởng 

Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: 

Hội thi “Báo cáo viên pháp luật 

giỏi” tỉnh Bắc Kạn lần thứ III 

năm 2016 là một hoạt động có 

ý nghĩa thiết thực nhằm nâng 

cao kiến thức pháp luật và kỹ 

năng phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho đội ngũ Báo cáo viên 

và tạo diễn đàn để các Báo 

cáo viên gặp gỡ, giao lưu, trao 

đổi kinh nghiệm trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; Đồng thời tăng cường sự 

quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ 

Đảng, chính quyền các cấp và 

các ngành, đoàn thể đối với 

đội ngũ Báo cáo viên pháp 

luật. Trên cơ sở các ý kiến thảo 

luận, góp ý tại cuộc họp, đồng 

chí yêu cầu Tổ Thư ký hoàn 

thiện các dự thảo để sớm trình 

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ban 

hành làm cơ sở cho các đơn vị, 

địa phương thực hiện./.
ĐINH ĐIỂN

18 Baûn tin Tö phaùp Baéc Kaïn



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Công chứng viên tỉnh 
Bắc Kạn là một tổ chức 
xã hội nghề nghiệp, 

được thành lập theo Quyết 
định 2045/QĐ-UBND ngày 
14/12/2015 của UBND tỉnh. 
Việc xây dựng và thành lập tổ 
chức Hội giúp hoạt động công 
chứng của tỉnh ngày càng 
chuyên nghiệp, hiện đại, góp 
phần quan trọng trong việc 
tiến tới thành lập Hiệp Hội 
Công chứng viên Việt Nam. Đặc 
biệt, sự ra đời của Hội sẽ góp 
phần tích cực trong việc bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng, 
hợp pháp của công chứng viên 
hành nghề tại Bắc Kạn, phát 
huy tính chủ động sáng tạo, 
không ngừng hoàn thiện về tổ 
chức và hoạt động trong cơ chế 
tự chủ, tự quản và góp phần hỗ 
trợ tích cực cho công tác quản 
lý Nhà nước về công chứng ở 
địa phương. Hiện toàn tỉnh có 
7 Công chứng viên đang hoạt 
động tại 5 đơn vị hành nghề 
công chứng.

Ngày 08/6/2016, Hội Công 
chứng viên tỉnh đã tổ chức Đại 
hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 - 
2021. Đến dự Đại hội có ông 
Lường Đức Thắng - Tỉnh ủy 
viên - Giám đốc Sở Tư pháp, các 
công chứng viên cùng toàn thể 
viên chức, nhân viên thuộc các 
tổ chức hành nghề công chứng 
trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã thực hiện các 
nội dung công việc quan trọng 
như công bố Quyết định của 
UBND tỉnh về việc thành lập 
Hội Công chứng viên tỉnh; thảo 
luận và thông qua Điều lệ và 
Phương hướng hoạt động của 
Hội, bầu Ban Chấp hành, Hội 
đồng thi đua khen thưởng, kỷ 
luật của Hội. 

Phát biểu tại Đại hội, 
lãnh đạo 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.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Hội Công chứng viên 
tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 
gồm 3 thành viên, trong đó 
Chủ tịch Hội là ông Dương 
Đức Bình - Trưởng Phòng 
Công chứng số 1, ông Nguyễn 
Lê Thanh - Trưởng Văn phòng 
Công chứng Lê Thanh là Phó 
Chủ tịch và 1 ủy viên là ông 
Cao Văn Lượng, Trưởng phòng 
Công chứng số 2. Đại hội 
cũng đã bầu Hội đồng thi đua 
khen thưởng và kỷ luật gồm 
03 thành viên, trong đó Chủ 
tịch Hội đồng là ông Nguyễn 
Lê Thanh - Trưởng Văn phòng 
Công chứng Lê Thanh./.

  LỆ TRANG

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc 
mừng BCH Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn khóa I.
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Vừa qua, ngày 22/5/2016, cử tri tỉnh Bắc Kạn 
đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là hoạt động được 
tiến hành theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân năm 2015 - đạo luật được 
sửa đổi, ban hành mới ngay sau khi Hiến pháp 
2013 có hiệu lực. 

Ngày 27/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn 
tổ chức công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 
- 2021. Theo công bố, toàn tỉnh có 228.097/229.047 
cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,88%; số đại biểu Quốc 
hội trúng cử đủ 6 đại biểu so với số lượng được ấn 
định. Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử 
đủ 50 đại biểu so với số lượng được ấn định. Số đại 
biểu cấp huyện trúng cử là 241/243 đại biểu. Số 
đại biểu cấp xã trúng cử chưa đủ theo số lượng ấn 
định, phải bầu thêm 39 đại biểu tại 22 đơn vị bầu. 
Ủy ban bầu cử tỉnh đã yêu cầu Ủy ban bầu cử cấp 

huyện chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã tổ chức bầu 
thêm theo đúng quy định.

Trong cuộc bầu cử này, Sở Tư pháp có đồng chí 
Hồ Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Sở trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; đồng chí 
Lê Thị Hương - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật trúng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh; 04 đồng chí đang công tác tại 
các Phòng Tư pháp trúng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân cấp huyện; 43 đồng chí là công chức Tư pháp - 
Hộ tịch trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Kết quả trên khẳng định sự rèn luyện, phấn 
đấu và uy tín của cán bộ, công chức ngành Tư pháp 
trong công tác, sinh hoạt ở địa phương. Từ vị trí người 
đại biểu Nhân dân, chắc chắn các cán bộ, công chức 
của Ngành sẽ góp công sức, trí tuệ của mình vào việc 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan 
quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng niềm tin 
của cử tri trên địa bàn tỉnh./. 

ĐINH ĐIỂN

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-STP ngày 
26/4/2016 của Sở Tư pháp về việc tổ chức 
các lớp tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2016, trong các ngày 26, 
27/5; 06, 08, 10, 17/6 và 01/7/2016. Sở Tư pháp 
đã tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát 
thủ tục hành chính cho 230 người là cán bộ làm 
đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 
UBND cấp xã.

Tại đợt tập huấn, Sở Tư pháp đã tập trung 
giới thiệu những thông tin tổng quan về công 
tác cải cách thủ tục hành chính, công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC bao gồm: Đánh giá tác động của thủ tục 
hành chính và lấy ý kiến, tham gia ý kiến đối với 
quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai 
TTHC; Rà soát TTHC; Hệ thống quản lý và đánh 
giá về kiểm soát thủ tục hành chính; Một số giải 
pháp và kinh nghiệm trong kiểm soát TTHC.

Thông qua đợt tập huấn, các cán bộ đầu mối 
được cung cấp kiến thức và nâng cao nghiệp vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính để trong thời gian 
tới, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên 
phạm vi toàn tỉnh sẽ có bước chuyển biến mới./.

ĐỒNG THỊ VÂN
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Thực hiện Kế hoạch 

số 186/KH-STP ngày 

08/7/2016 của Sở Tư 

pháp tỉnh Bắc Kạn về việc 

kiểm tra công tác đăng ký 

giao dịch bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn, trong 2 ngày (27 

và 28/7/2016), Sở Tư pháp đã 

phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc 

Kạn tổ chức kiểm tra công tác 

đăng ký giao dịch bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất tại Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Ba Bể và huyện 

Chợ Đồn. Đoàn kiểm tra do 

đồng chí Trần Đăng Khoa - 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm 

Trưởng đoàn. 

Làm việc với Đoàn kiểm 

tra tại các huyện có: lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân huyện, đại 

diện Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, cán bộ và lãnh đạo của 

Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai. Qua kiểm tra cho 

thấy các Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai tại huyện Ba 

Bể, Chợ Đồn còn thiếu thốn 

về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị làm việc, nhân lực phục vụ 

công tác đăng ký giao dịch 

bảo đảm chưa đáp ứng yêu 

cầu nhưng đã luôn tích cực, 

chủ động trong việc thực hiện 

đăng ký giao dịch bảo đảm và 

cập nhật kịp thời các quy định 

mới của pháp luật. Nhờ đó, 

công tác đăng ký giao dịch bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất hầu 

hết đều tuân thủ các quy định 

của pháp luật hiện hành. Đồng 

thời, thông qua công tác kiểm 

tra đã kịp thời phát hiện những 

sai sót, khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện đăng 

ký giao dịch bảo đảm như: Một 

số hồ sơ đăng ký giao dịch bảo 

đảm chưa đúng, đầy đủ theo 

quy định của pháp luật, cán 

bộ thực hiện công tác đăng ký 

giao dịch bảo đảm còn thiếu 

chưa đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của người dân... 

Qua đó, đưa công tác 

đăng ký giao dịch bảo đảm đi 

vào nề nếp, góp phần phục vụ 

tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương.

THANH HẰNG

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Chợ Đồn.
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Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình 
Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt”, sáng 

ngày 18/7/2016, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, 
đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ công chức, viên 
chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn 

thành phố Bắc Kạn hân hoan hưởng ứng Ngày hội 
hiến máu “Bắc Kạn - Giọt hồng yêu thương”. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực 
nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu xảy 
ra trong các bệnh viện, Công đoàn Sở Tư pháp 

Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/HTCI ngày 
06/7/2016 của Hội thi cụm I về việc tổ 
chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2016, 

ngày 27/7/2016, tại Hội trường Thành ủy thành 
phố Bắc Kạn, Ban Tổ chức Hội thi cụm I đã tổ 
chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2016.

Tham gia vòng thi sơ khảo cụm I có 10 đội 
đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ 
Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn: Đảng Bộ Sở Tư pháp, 
Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh, Đảng bộ Văn 
phòng UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Sở Xây dựng, 
Đảng bộ Sở Nội vụ, Chi bộ Thanh tra tỉnh, Chi 
bộ Kho bạc Nhà nước, Chi bộ Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chi bộ 
Báo Bắc Kạn. Tại hội thi, các đội thi trải qua 3 
phần thi: Chào hỏi, phần kiến thức, phần thi 
tiểu phẩm. Nội dung các phần thi chủ yếu tập 
trung tìm hiểu tư tưởng, quan điểm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn 
giáo; quy chế dân chủ ở cơ sở.

Do có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện và 
nghiên cứu kỹ các nội dung câu hỏi gắn với việc 
liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình nên 

các phần thi của các đội thi khá sôi nổi, hấp dẫn 
người xem. Nhất là phần thi tiểu phẩm, nhiều 
đội đã xây dựng kịch bản tiểu phẩm mang tính 
thời sự như công tác cải cách thủ tục hành chính; 
công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án 
xây dựng đường giao thông, xây dựng nông 
thôn mới; vấn đề giải quyết khiếu nại tố cáo; hoà 
giải ở cơ sở...

Hội thi “Dân vận khéo” cụm I là dịp để đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận 
thức, rèn luyện kỹ năng giao tiếp với nhân dân 
và xử lý những tình huống, những vụ việc phát 
sinh trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó 
nhân rộng những mô hình, điển hình dân vận 
khéo trên các lĩnh vực.

Kết thúc vòng sơ khảo cụm I, Ban Tổ chức 
đã trao giải Nhất cho đội thi đến từ Chi bộ Báo 
Bắc Kạn; giải Nhì được trao cho đội thi của 
Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh; giải Ba được 
trao cho đội thi Hoa Pháp lý đến từ Đảng Bộ 
Sở Tư pháp. Đây cũng là ba đội có số điểm cao 
trong Hội thi được Ban Tổ chức lựa chọn tham 
dự Hội thi Dân vận khéo do Đảng uỷ Các Cơ 
quan tỉnh tổ chức, dự kiến vào tháng 8 năm 
2016./.

HOA LINH
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Ngày 26/7/2016, thay mặt lãnh đạo Sở 
Tư pháp, đồng chí Trần Đăng Khoa - 
Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí 

đại diện BCH Công đoàn, các phòng chuyên 
môn, các đơn vị trực thuộc Sở đã đến thăm 
hỏi, động viên và tặng 04 suất quà (mỗi suất 
trị giá 500.000 đồng) cho gia đình có công với 

cách mạng, thương, bệnh binh là thân nhân 
của công chức, viên chức đang công tác tại các 
đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó 
Giám đốc Sở đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, 
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với  
những công lao to lớn của các thế hệ cha anh 
đã cống hiến tuổi thanh xuân và một phần 
xương máu của mình để giành lại độc lập, tự 
do cho Tổ quốc và mong muốn các gia đình 
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, 
luôn là tấm gương sáng, động viên con cháu 
chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, 
tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, 
góp phần xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp./.

HOA LÊ

tỉnh Bắc Kạn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn 
viên Công đoàn đăng ký hiến máu tình nguyện, 
hưởng ứng Ngày hội hiến máu“Bắc Kạn - Giọt hồng 
yêu thương”. 

Với tinh thần, trách nhiệm tham gia các hoạt 
động xã hội nhất là phát huy những nghĩa cử cao 
đẹp, 16 đoàn viên Công đoàn Sở đã đăng ký tham 
gia hiến máu tình nguyện, trong đó có đồng chí 
Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở. Qua đó khẳng 
định tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ những 
“giọt hồng yêu thương” tới người bệnh và nhiệt 
tình góp sức cho Ngày hội hiến máu của các đoàn 
viên Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Kết thúc Ngày hội, 636 đơn vị máu hiến tặng 
của tỉnh Bắc Kạn được chuyển về Viện Huyết học 
- Truyền máu Trung ương, góp phần  khắc phục 

tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị trong 
bệnh viện hiện nay./.

NGUYỄN DIỄM

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Đ/c Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp                  
(người thứ nhất từ trái sang) tham gia Ngày hội hiến máu               

“Bắc Kạn - Giọt hồng yêu thương”.
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Trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn đã chú trọng 
đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên 
thanh niên (ĐVTN) qua đó nâng cao ý thức pháp luật 
cho ĐVTN, từng bước xây dựng lớp thanh niên sống, 
học tập và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an 
toàn giao thông trong ĐVTN là vấn đề rất quan trọng 
trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật được Đoàn Thanh niên các cấp đặc biệt quan tâm. 
Sự am hiểu về Luật Giao thông đường bộ cũng như ý 
thức chấp hành Luật đúng đắn sẽ tạo ra một thế hệ trẻ 
gương mẫu, đi đầu trong việc tuân thủ pháp luật về 
giao thông nói riêng và pháp luật nói chung.  

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật Giao 
thông đường bộ, rèn luyện kỹ năng thực hành giao 
thông an toàn cho ĐVTN thông qua các hội thi tìm 
hiểu, trò chơi, hoạt động văn hóa văn nghệ... Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã chủ trì, phối hợp với 
Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Ngày hội “Thanh 
niên với văn hóa giao thông” tại trường THPT Chợ Đồn 
(huyện Chợ Đồn). Với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao 
thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương 
của người thực thi công vụ” gắn với mục tiêu “Tính 
mạng con người là trên hết”, Ngày hội đã thu hút sự 
quan tâm, hưởng ứng của 1.200 ĐVTN. Với hình thức 
tuyên truyền thông qua thi “Rung chuông vàng” -  tìm 
hiểu kiến thức về an toàn giao thông,  thi “Thanh niên 
nông thôn lái xe an toàn”, triển lãm ảnh, tuyên truyền 
diễu hành cổ động về an toàn giao thông.

Tham gia thi “Rung chuông vàng” -  tìm hiểu kiến 
thức về an toàn giao thông có 100 ĐVTN trường THPT 
Chợ Đồn. Ban Tổ chức đã đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm 
tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông dành cho người 
đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy, xe 
máy điện… cho các thí sinh tham gia thi. Phần thi này đã 
mang lại không khí tưng bừng cho Ngày hội, có những 

giây phút hồi hộp, niềm vui chiến thắng. Qua mỗi câu 
hỏi, từng tình huống giao thông, từng ý nghĩa của các 
loại biển báo đã khắc sâu hơn vào trí nhớ của mỗi ĐVTN. 

Phần thi “Thanh niên nông thôn lái xe an toàn” 
với nội dung thi kỹ năng lái xe an toàn gồm 04 bài thi: 
Đi hình số 8, đi vạch đường thẳng, đi đường có vật 
cản, đi đường gồ ghề đã góp phần trang bị kỹ năng 
lái xe an toàn, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến Luật 
Giao thông đường bộ, xây dựng “Văn hoá giao thông” 
cho cán bộ, tuyên truyền viên, đoàn viên thanh niên...  

Ngày hội thực sự là một sân chơi tìm hiểu kiến 
thức pháp luật bổ ích, giúp cho ĐVTN tiếp cận với 
những kiến thức về an toàn giao thông một cách đầy 
đủ hơn; nâng cao nếp sống văn hóa của ĐVTN khi 
tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu các vụ tai 
nạn giao thông liên quan đến ĐVTN. Với vai trò nòng 
cốt của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh tỉnh Bắc Kạn và sự vào cuộc tích cực của các 
cấp, các ngành, nhà trường và các tầng lớp nhân dân, 
hy vọng sẽ có nhiều sân chơi, mô hình, công trình, 
phần việc của tuổi trẻ tham gia xây dựng môi trường 
văn hóa giao thông thân thiện, đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông./.

CÀ NGUYỄN DUYÊN
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

ĐVTN tham gia diễu hành tuyên truyền về                               
an toàn giao thông.
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Với mục tiêu “Xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, 
không có tội phạm ma túy, người nghiện ma 
túy” đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hưởng ứng tích cực. Bằng 
những hành động cụ thể, mỗi cơ quan, đơn vị đã tạo 
ra được môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ yên 
tâm học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, kinh 
tế có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân, cán bộ, công chức cũng như cán bộ, chiến 
sỹ LLVT tỉnh không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, 
do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, tình hình tệ 
nạn xã hội nói chung cũng như tệ nạn ma túy nói riêng 
vẫn diễn biến phức tạp, rất đáng quan ngại. Để xây 
dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, 
đơn vị, đồng thời chung tay ngăn chặn ma túy xâm 
nhập, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng dân 
cư, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh được Bộ Tư lệnh 
Quân khu 1 chỉ đạo làm điểm ra quân thực hiện Đề án 
“Xây dựng đơn vị an toàn, không có tội phạm ma túy, 
người nghiện ma túy”. 

Thực hiện Đề án này, Bộ CHQS tỉnh thành lập 
Ban Chỉ đạo 138 về phòng chống tội phạm và phòng 
chống ma túy của Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn 
vị, Ban CHQS các huyện, thành phố. Trong quá trình 
triển khai, tổ chức thực hiện, Bộ CHQS tỉnh quan tâm 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt cho 
100% cán bộ, chiến sỹ các văn bản, chỉ thị các cấp về 
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. 
Đặc biệt là đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 
số 26-NQ/TU ngày 20/01/2009 của Tỉnh ủy Bắc Kạn 
về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống và 
kiểm soát ma túy trên địa bàn, trong đó coi trọng vai 
trò của tổ chức Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ. Từ các 
tổ chức này, nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội thi, tọa 
đàm về tác hại của ma túy và cách phòng chống… 
được triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo 
cán bộ, chiến sĩ.  

Nét nổi bật trong quá trình thực hiện Đề án của 
các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS các huyện, thành 
phố là đều tham gia ký giao ước thi đua gắn với trách 
nhiệm của người đứng đầu. Qua đó, trách nhiệm của 
từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các 
đơn vị được nâng lên một bước.

Với đặc điểm các cơ quan, đơn vị trong LLVT 
có nhiều đầu mối công tác, đóng quân trải khắp 

địa bàn tỉnh; nhiều cơ quan, đơn vị, kho trạm đứng 
chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn về 
giao thông, ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, tình hình 
trật tự an ninh phức tạp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng… 
nên Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định công tác kiểm 
tra, giám sát và nắm bắt tình hình, diễn biến tư 
tưởng, chính trị nội bộ ở các đầu mối là khâu đột 
phá, quyết định. Thực hiện chủ trương này, hàng 
tháng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đều tổ chức kiểm 
tra, nắm tình hình, trên cơ sở đó phát hiện những 
biểu hiện vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở 
và điều chỉnh hành vi của từng cán bộ, chiến sĩ. 

Đến nay, tất cả 14/14 đầu mối cơ quan, đơn 
vị đều đã xây dựng tủ sách pháp luật, trong đó chú 
trọng trang bị các sách, tài liệu về tác hại của ma túy 
và cách đấu tranh, phòng ngừa. 10/10 cơ sở Đoàn 
trong LLVT tỉnh đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Ma 
túy có kiểm soát cuộc sống của bạn không? Cuộc sống 
của bạn, đơn vị của bạn không có chỗ dành cho ma 
túy?”; cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, hàng trăm tranh cổ 
động, băng zôn và nhiều hệ thống pa nô, áp phích 
tuyên truyền về phòng chống ma túy… Cùng với 
đó, theo định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho cán 
bộ, chiến sĩ; qua kiểm tra, không có trường hợp nào 
nghiện ma túy hay có biểu hiện liên quan đến ma 
túy. Trong các đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, các 
đơn vị, địa phương làm tốt công tác sàng lọc, tuyển 
chọn, 100% công dân nhập ngũ được xét nghiệm 
về ma túy qua đó tuyển chọn những công dân có 
đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và đạo đức vào phục vụ 
trong quân đội. Làm tốt công tác rà soát chất lượng, 
tiêu chuẩn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự 
vệ, dự bị động viên khi tập trung huấn luyện cũng 
như quá trình điều chuyển công tác. Qua kiểm tra, 
rà soát đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi 
phạm kỷ luật, pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội hoặc 
liên quan đến ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy, Trưởng tiểu 
ban phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy 
Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng 
cường công tác giáo dục, quản lý để mọi cán bộ, chiến 
sỹ tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng 
chống ma túy. Quyết tâm xây dựng môi trường văn 
hóa quân sự lành mạnh góp phần xây dựng cơ quan, 
đơn vị vững mạnh toàn diện”./.

 
                                         ĐỖ KIM TẬP

                                        Bộ CHQS Bắc Kạn
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1. Người thuộc diện trợ giúp pháp lý 
bao gồm:

1.1. Người nghèo: là người thuộc chuẩn 
nghèo theo quy định của pháp luật.

1.2. Người có công với cách mạng bao gồm: 
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 

khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
- Anh hùng Lao động trong thời kỳ 

kháng chiến.
- Thương binh, người hưởng chính sách 

như thương binh.
- Bệnh binh.
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học.
- Người hoạt động cách mạng, hoạt động 

kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
- Người hoạt động kháng chiến giải phóng 

dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
- Người có công giúp đỡ cách mạng.
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sỹ; con 

của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
1.3. Người già cô đơn không nơi nương tựa: 

Là người từ đủ 60 tuổi trở lên, sống cô đơn, 
không có nơi nương tựa.

1.4. Người khuyết tật: Là người bị khiếm 
khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị 
suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng 
tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp 
khó khăn; người bị nhiễm chất độc hóa học, bị 
nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa.

1.5. Trẻ em không nơi nương tựa: Là người 
dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.

1.6. Người dân tộc thiểu số thường trú tại 
vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ 
giúp pháp lý: Là người dân tộc thiểu số thường 
xuyên sinh sống (đã đăng ký thường trú, đã 
đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của Công an 
xã, phường, thị trấn) ở vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt khó khăn (xã, phường, thị trấn 
thuộc vùng khó khăn và xã, thôn, bản có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) theo quy 
định của pháp luật.

1.7. Nạn nhân theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống mua bán người.

1.8. Các đối tượng khác được trợ giúp pháp 
lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên. Cụ thể:

- Trẻ em được trợ giúp pháp lý theo Công 
ước quốc tế về quyền trẻ em: Là người dưới 
18 tuổi.

- Các đối tượng khác theo thỏa thuận bằng 
văn bản hoặc gia nhập nhân danh nhà nước 
hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều 
quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của 
pháp luật quốc tế.

2. Trình tự, thủ tục để được trợ giúp 
pháp lý

Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, nếu thuộc 
diện được trợ giúp pháp lý bạn nộp 01 bộ hồ sơ 
theo một trong những cách thức sau:

- Trực tiếp tại trụ sở, địa điểm làm việc của 
tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Khi gặp phải những vướng mắc pháp luật, hãy đến với trợ giúp pháp lý, tổ chức trợ giúp pháp 
lý sẽ giúp đỡ pháp lý miễn phí cho bạn. Bạn không phải trả lệ phí hay thù  lao dưới bất kỳ hình thức 
nào nếu bạn là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
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- Trực tiếp cho người thực hiện trợ giúp 
pháp lý (trong trường hợp thực hiện trợ giúp 
pháp lý bên ngoài trụ sở).

- Gửi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 
qua thư tín, bằng các hình thức khác. 

Hồ sơ gồm có các giấy tờ sau:
- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý.
- Bản phô tô các giấy tờ, tài liệu có liên quan 

đến vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có).
- Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp 

pháp lý.
3. Các hình thức trợ giúp pháp lý:
3.1. Tư vấn pháp luật.
Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên, Luật 

sư, Tư vấn viên pháp luật thực hiện tư vấn pháp 
luật cho người được trợ giúp pháp lý bằng việc 
hướng dẫn, giải đáp, đưa ra ý kiến, cung cấp 
thông tin pháp luật, giúp soạn thảo văn bản liên 
quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

3.2. Tham gia tố tụng.
Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư tham gia tố 

tụng hình sự để bào chữa cho người được trợ 
giúp pháp lý là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo 

hoặc để bảo vệ quyền lợi của người được trợ 
giúp pháp lý là người bị hại, nguyên đơn dân sự, 
bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan đến vụ án hình sự.

Trợ giúp viên pháp lý, luật sư tham gia 
tố tụng dân sự, tố tụng hành chính để bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp 
pháp lý trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

3.3. Đại diện ngoài tố tụng.
 Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện 

đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp 
pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình. Việc đại diện ngoài tố 
tụng được thực hiện trong phạm vi yêu cầu của 
người được trợ giúp pháp lý.

3.4. Các hình thức trợ giúp pháp lý khác.
Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện các 

hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được 
trợ giúp pháp lý bằng việc giúp đỡ họ hoà giải, 
thực hiện những công việc liên quan đến thủ 
tục hành chính, khiếu nại và các hoạt động khác 
theo quy định của pháp luật.

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 
tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Email: trungtamtgplbk@gmail.com

Điện thoại: 0281.3873.430; 0281.3812.821

2. Các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý
- Chi nhánh TGPL số 1 huyện Ngân Sơn
Địa chỉ: Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3874.994

- Chi nhánh TGPL số 2 huyện Chợ Đồn
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3841.542

- Chi nhánh TGPL số 3 huyện Ba Bể

Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3895.668

- Chi nhánh TGPL số 4 huyện Pác Nặm

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3893.868

- Chi nhánh TGPL số 5 huyện Na Rì

Địa chỉ: Tổ nhân dân Pò Đon, thị trấn Yến 

Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3886.685

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
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I Trợ giúp viên pháp lý

STT Họ và tên Điện thoại

1 Hoàng Thu Chung 0912.704.317

2 Sầm Văn Kính 0985.349.157

3 Lý Văn Trung 01685.709.828

4 Sầm Đức Tùng 0988.402.208

5 Hà Văn Tạ 01672.122.055

6 Dương Văn Cẩm 0948.112.545

7 Đỗ Thị Xuân 0904.096.095

II Luật sư là cộng tác viên

STT Họ và tên Địa chỉ

1 Trần Thị Kim Lân
Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Minh

Địa chỉ: Tổ 8A phường Đức Xuân,
Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2 Nông Văn Mỹ
Trưởng Văn phòng Luật sư Nông Văn Mỹ

Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Bằng Lũng,
 huyện Chợ Đồn, tỉnhBắc Kạn

3 Hà Trung Tuyến
Trưởng Văn phòng Luật sư Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 12 phường Đức Xuân,
Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4 Nông Đình Nhạ
Luật sư - Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 7 phường Đức Xuân,
Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
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