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Luật Ban hành văn bản 
QPPL của HĐND, UBND 
năm 2004 (Luật năm 2004) 

quy định về quy trình xây dựng 
văn bản từ đề xuất, sáng kiến, 
soạn thảo, xem xét cho đến 
ban hành và công bố văn bản 
QPPL, mà chưa tách bạch giữa 
quy trình xây dựng chính sách 
và quy trình soạn thảo văn bản. 

Khắc phục thực tế đó, 
nhằm không ngừng nâng cao 
chất lượng xây dựng văn bản 
QPPL, Luật Ban hành văn bản 
QPPL năm 2015 (Luật năm 
2015), bổ sung quy trình xây 
dựng chính sách trước khi 
soạn thảo văn bản QPPL. Đối 
với địa phương, trong số 04 
trường hợp ban hành nghị 
quyết QPPL của HĐND tỉnh, thì 
có tới 03 trường hợp phải thực 
hiện quy trình chính sách, đó 
là: Ban hành nghị quyết để quy 
định chính sách, biện pháp thi 
hành Hiến pháp, luật, văn bản 
cấp trên; Biện pháp phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh địa phương; Biện pháp 
đặc thù phù hợp với điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Tức là, trước khi bắt 
tay vào xây dựng và thông qua 

dự thảo văn bản QPPL, thì phải 
trải qua quy trình xây dựng 
chính sách. 

Quy trình này được thiết 
kế gồm hai giai đoạn với tám 
bước, cụ thể: Giai đoạn một: 
Lập đề nghị xây dựng Nghị 
quyết (quy trình chính sách), 
với 6 bước (xây dựng nội dung 
chính sách, đánh giá tác động 
chính sách; lập hồ sơ đề nghị 
xây dựng nghị quyết; tổ chức 
lấy ý kiến đề nghị; thẩm định 
đề nghị xây dựng nghị quyết và 
trình thông qua đề nghị); Giai 
đoạn hai gồm 02 bước: Thường 
trực HĐND tỉnh xem xét; thường 
trực HĐND tỉnh chấp thuận, 
phân công soạn thảo.

Như vậy, thẩm định đề 
nghị xây dựng nghị quyết là 
bước thứ năm trong giai đoạn 
một của quy trình xây dựng 
chính sách, một quy trình mới 
trong quy trình xây dựng văn 
bản QPPL tại địa phương. Sản 
phẩm của hoạt động thẩm 
định được thể hiện qua báo 
cáo thẩm định, báo cáo này 
phải làm rõ được những vấn đề 
quan trọng như: Xem xét, đánh 
giá về sự cần thiết ban hành 
nghị quyết; sự phù hợp của nội 

dung chính sách với đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà 
nước; tính hợp hiến, hợp pháp, 
tính thống nhất của chính sách 
với hệ thống pháp luật và tính 
khả thi, tính dự báo của nội 
dung chính sách, các giải pháp 
và điều kiện đảm bảo thực hiện 
chính sách dự kiến trong đề 
nghị xây dựng nghị quyết....và 
đặc biệt, báo cáo thẩm định 
phải thể hiện rõ ý kiến của Sở 
Tư pháp rằng đề nghị xây dựng 
nghị quyết đủ hoặc chưa đủ 
điều kiện trình UBND tỉnh xem 
xét, quyết định. 

Nhận thức rõ ý nghĩa, 
tầm quan trọng của hoạt động 
thẩm định, trong quá trình xây 
dựng nghị quyết của HĐND 
tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã chỉ 
đạo Phòng Xây dựng và Kiểm 
tra văn bản QPPL nghiên cứu, 
đề xuất cách thức tổ chức thực 
hiện, đảm bảo hoạt động thẩm 
định phải được tiến hành bài 
bản, khoa học, nghiên cứu, chắt 
lọc cho ý kiến về từng vấn đề 
một cách khách quan, toàn diện. 

Tuy nhiên, việc triển khai 
một nhiệm vụ hoàn toàn mới, 
lại là một nhiệm vụ có tính 
chất phức tạp như xây dựng 

Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyếT
 và Thực Tiễn Triển khai Thực hiện Tại Tỉnh Bắc kạn

                              Hồ THị Kim NgâN
                                                                                                        Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn 

Nếu như thẩm định dự thảo văn bản QPPL là một nhiệm vụ mang tính truyền thống, có bề 
dầy và đã tạo được nề nếp trong quy trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, thì 
thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là một nhiệm vụ hết sức mới mẻ đối với Sở Tư pháp và là 
một trong những điểm mới cơ bản của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 
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chính sách hẳn là một thách 
thức không nhỏ. Nhưng với 
sự chủ động trong tiếp cận 
nhiệm vụ, Sở Tư pháp tổ chức 
triển khai nhiệm vụ này ngay 
từ khi Luật có hiệu lực. Theo 
đó, một mặt vừa cùng với các 
cơ quan chuyên môn xác định 
các trường hợp cụ thể cần phải 
thực hiện quy trình chính sách, 
hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề 
nghị, đặc biệt là xây dựng báo 
cáo đánh giá tác động chính 
sách, một mặt nghiên cứu cách 
thức hiệu quả để tổ chức thực 
hiện việc thẩm định và lên báo 
cáo thẩm định đề nghị xây 
dựng nghị quyết.

 Tuy có những khó khăn, 
lúng túng bước đầu, nhưng 
rất nhanh chóng, đến tháng 
10/2016, Sở Tư pháp Bắc Kạn 
đã ban hành những báo cáo 
thẩm định đầu tiên và cho đến 
nay, sau hai năm triển khai thực 
hiện, đã thực hiện thẩm định 
100% đề nghị xây dựng nghị 
quyết thuộc đối tượng phải 
thực hiện quy trình chính sách. 

Để có được báo cáo thẩm 
định, ngay sau khi nhận được 
hồ sơ đề nghị, phòng chuyên 
môn đã nghiên cứu, đưa ra 
những nhận định bước đầu 
và tham mưu tổ chức họp Hội 
đồng tư vấn thẩm định với sự 
tham gia của đại diện Sở Tài 
chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và Văn phòng 
UBND tỉnh. Các cuộc họp Hội 
đồng tư vấn đều diễn ra với 
chất lượng tốt, những ý kiến 
tham gia đi sâu đánh giá từng 
nội dung chính sách, đặc biệt 

quan tâm đến tính khả thi và 
các điều kiện để đảm bảo thực 
hiện chính sách trên thực tế. 
Căn cứ vào kết quả cuộc họp 
Hội đồng tư vấn, Sở Tư pháp 
tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện 
dự thảo báo cáo thẩm định, gửi 
thành viên Hội đồng tư vấn 
cho ý kiến và ban hành báo cáo 
thẩm định chính thức. 

Qua hai năm triển khai 
thực hiện nhiệm vụ cho thấy, 
kết quả hoạt động thẩm định 
đã được cơ quan chuyên môn 
nghiên cứu, hoàn thiện hồ 
sơ đề nghị và là tài liệu quan 
trọng giúp UBND tỉnh, xem xét 
quyết định có trình hay không 
trình thường trực HĐND tỉnh 
xem xét, quyết định việc xây 
dựng dự thảo nghị quyết. Đây 
là những kết quả bước đầu hết 
sức quan trọng, đánh dấu một 
bước chuyển từ nếp xây dựng 
văn bản QPPL theo Luật năm 
2004 sang đáp ứng quy trình 
xây dựng văn bản QPPL nghiêm 
ngặt và chặt chẽ của Luật năm 
2015. Qua đó góp phần nâng 
cao chất lượng xây dựng chính 
sách tại địa phương.

Nhưng cũng cần thẳng 
thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh 
những kết quả đã đạt được, 
hoạt động xây dựng chính sách 
nói chung, thẩm định đề nghị 
xây dựng nghị quyết nói riêng 
còn bộc lộ những vướng mắc, 
hạn chế nhất định, trong đó 
có những bất cập xuất phát từ 
quy định của luật và có những 
khó khăn, hạn chế từ chính 
thực tiễn tổ chức thực hiện tại 
địa phương, cụ thể:

Hiện nay, phạm vi nghị 
quyết của HĐND tỉnh phải 
thực hiện quy trình chính sách 
là rộng, trong khi trên thực tế 
nhiều nghị quyết chỉ quy định 
biện pháp thi hành, trong đó 
chủ yếu quy định về biện pháp 
tổ chức thực hiện, không làm 
phát sinh chính sách mới. Điều 
này dẫn đến, cơ quan chủ trì đề 
nghị, cơ quan thẩm định lúng 
túng khi xác định nội dung 
chính sách trong đề nghị xây 
dựng nghị quyết để chuẩn bị 
hồ sơ và tiến hành thầm định.

Việc lập hồ sơ đề nghị xây 
dựng nghị quyết của HĐND 
tỉnh mặc dù đầy đủ về thành 
phần nhưng nhiều hồ sơ chất 
lượng chưa đảm bảo, đặc biệt 
đối với báo cáo đánh giá tác 
động chính sách nhiều nội 
dung còn mang tính hình thức.

Phương pháp đánh giá 
chưa thực sự khoa học, dẫn 
đến nhiều nội dung chưa được 
đánh giá sát mức độ tác động 
của chính sách đến đời sống xã 
hội sau khi được ban hành. Khi 
đánh giá về các điều kiện đảm 
bảo để thực hiện nghị quyết 
thường chưa xác định được 
khả năng đáp ứng về kinh phí, 
nhất là đối với chính sách đặc 
thù tại địa phương. 

Đội ngũ công chức pháp 
chế tại các cơ quan chuyên 
môn hầu như chưa phát huy 
vai trò trong hoạt động xây 
dựng văn bản QPPL nói chung, 
trong quy trình xây dựng chính 
sách nói riêng...

Để việc thẩm định đề nghị 
xây dựng nghị quyết ngày càng 

(Xem tiếp trang 8)
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Rèn luyện phong cách công 
tác của cán bộ, nhất là 
của cán bộ lãnh đạo, cán 

bộ chủ chốt, người đứng đầu 
tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa 
phương theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh là yếu tố quan trọng để 
tăng cường năng lực lãnh đạo 
của đội ngũ cán bộ, góp phần 
củng cố khối đoàn kết nội bộ 
và tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Rèn luyện phong cách 
công tác của người đứng đầu là 
một yêu cầu thường xuyên, liên 
tục, có ý nghĩa quan trọng, nhằm 
khắc phục những khuyết điểm, 
hạn chế trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của mỗi địa phương, 
cơ quan, đơn vị; góp phần thực 
hiện “quyền hạn, trách nhiệm 
của người đứng đầu… đảm bảo 
thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách”. Để rèn luyện 
phong cách công tác của người 
đứng đầu, cần tập trung làm tốt 
một số giải pháp sau đây:

Một là,  tăng cường giáo 
dục, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của người đứng đầu về 
rèn luyện phong cách công tác. 
Chú trọng gắn việc thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị khóa XII về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
nói chung, chủ đề năm 2018 
về “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” nói riêng với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XII về “Tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ”, 
với Quy định số 47-QĐ/TW về 
“Những điều đảng viên không 
được làm” và Quy định số 101-
QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt các cấp”… Trong rèn luyện 
chú trọng các yêu cầu: 1) Cách 
làm việc dân chủ, sâu sát quần 
chúng nhưng quyết đoán, 
không theo đuôi quần chúng. 
2) Tư duy khoa học, độc lập, tự 
chủ, thể hiện tầm nhìn xa, trông 
rộng, sâu sát thực tiễn, làm việc 
có kế hoạch, có lộ trình phù 
hợp. 3) Trọng người tài; khéo sử 
dụng người phù hợp khả năng, 
sở trường, phù hợp điều kiện 
cụ thể của từng địa phương, cơ 
quan, đơn vị. 4) Cách làm việc 
tuân thủ nguyên tắc đi đôi với 
linh hoạt, sáng tạo trong lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện; tận tâm, tận lực thực hành 
nguyên tắc “dĩ công, vi thượng”. 
5) Tự mình nêu gương, dám 
nói, dám làm, nói đi đôi với làm 
trong công tác và cuộc sống 
đời thường; thống nhất giữa lý 
luận và thực tiễn.

Hai là,  phát huy vai trò, 
trách nhiệm cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền các cấp 
trong việc rèn luyện phong 
cách công tác của người đứng 
đầu theo chuẩn  mực đạo đức 
Hồ Chí Minh, phù hợp điều kiện 
địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Cấp ủy đảng, tổ chức đảng và 
chính quyền các cấp cần lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng hệ tiêu 
chí về phong cách công tác của 
người đứng đầu theo hướng 
đủ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực 
hiện, phù hợp với chức trách, 
nhiệm vụ của mỗi người; coi đó 
là cơ sở để mỗi người đứng đầu 
nỗ lực phấn đấu, đạt được và 
đó cũng là cơ sở để mỗi người 
“tự soi, tự sửa” những hạn chế, 
khuyết điểm của mình. Hệ tiêu 
chí này cũng là cơ sở để cấp 
dưới và quần chúng nhân dân 
giám sát, đánh giá phong cách 
công tác của người đứng đầu 
tại mỗi địa phương, cơ quan, 
đơn vị trong kiểm điểm công 
tác hằng năm (ở cả cơ quan và 
địa bàn cư trú); là một trong 

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

HỌC TẬP VÀ LÀm THEO TƯ TƯỞNg, ĐẠO ĐỨC PHONg CÁCH Hồ CHÍ miNH
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những tiêu chuẩn cần thiết để 
xem xét đánh giá, bổ nhiệm, đề 
bạt tiếp theo.

Định kỳ hoặc đột xuất lấy ý 
kiến của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức dưới quyền và 
quần chúng nhân dân về phong 
cách công tác của người đứng 
đầu ở một đơn vị, cơ quan cụ 
thể; qua đó, kịp thời phát hiện 
và phát huy ưu điểm, khắc phục 
khuyết điểm, giúp người đứng 
đầu nâng cao phong cách công 
tác công vụ. Chú trọng kiểm tra, 
giám sát người đứng đầu cấp 
ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội trong việc 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao gắn với 
rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo 
đức, lối sống theo nguyên tắc 
“hết lòng tôn trọng tập thể, phát 
huy dân chủ nội bộ; tuyệt đối 
không được độc đoán cá nhân, 
tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự 
cho phép mình đứng ngoài kỷ 
luật”(2). Đồng thời, đưa nội dung 
học tập, rèn luyện phong cách 
công tác của người đứng đầu 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
ở tất cả các khóa học, lớp học 
cho đối tượng cán bộ này.

Ba là, phát huy tính chủ 
động, tự giác và đưa việc học 
tập, làm theo Bác của người 
đứng đầu địa phương, cơ quan, 
đơn vị các cấp trở thành nhu 
cầu tự thân, trở thành công việc 
thường xuyên, hằng ngày trên 
tinh thần: Học Bác mỗi ngày; 
học và làm theo Bác để lòng 
ta trong sáng hơn, để hướng 
lòng mình đến chí công vô 
tư… Tích cực, chủ động, tự giác 
của người đứng đầu trong học 

tập, làm theo phong cách công 
tác như Hồ Chí Minh yêu cầu 
là yếu tố quyết định hiệu quả 
của quá trình rèn luyện phẩm 
chất đạo  đức, lối sống. Trong 
đó, phương pháp tự học, tự rèn 
luyện phải kết hợp giữa học 
với hành, gắn lý luận với thực 
tiễn theo hướng cơ bản, thiết 
thực, vững chắc, toàn diện và 
chuyên sâu, phù hợp với chức 
trách, nhiệm vụ của bản thân 
và điều kiện thực tiễn của cơ 
quan, đơn vị, địa phương. Gắn 
việc tự học tập, rèn luyện với 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
được giao trên cơ sở vận dụng 
phù hợp, sáng tạo những kiến 
thức đã học vào giải quyết các 
nhiệm vụ thực tiễn ở cơ sở. Từ 
đó, kịp thời rút kinh nghiệm, 
“bao gồm cả kinh nghiệm thất 
bại và kinh nghiệm thành công. 
Rồi tổng kết và phổ biến những 
kinh nghiệm ấy cho khắp tất cả 
cán bộ, tất cả địa phương. Mỗi 
cán bộ, mỗi địa phương sẽ học 
những kinh nghiệm hay, tránh 
những kinh nghiệm dở, áp 
dụng những kinh nghiệm cũ 
vào những công việc mới”(3). 
Nâng cao hiệu quả việc rèn 
luyện phong cách công tác; 
nêu cao ý chí quyết tâm, tinh 
thần chủ động, biện pháp linh 
hoạt, sáng tạo, khắc phục và 
vượt qua mọi khó khăn trong 
mỗi cá nhân người đứng đầu 
để hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ được giao.

Bốn là, chủ động xây 
dựng, kịp thời biểu dương, tôn 
vinh những người đứng đầu 
mẫu mực về phong cách công 
tác và kiên quyết đấu tranh với 
các nhận thức, hành động sai 
trái, xa rời chuẩn mực phong 

cách công tác của người đứng 
đầu. Theo đó, phát huy vai trò 
các phương tiện, lực lượng 
tuyên truyền, với cách thể hiện 
đa dạng, phản ánh trung thực, 
kịp thời những định hướng 
chung và kết quả học tập, rèn 
luyện phong cách công tác của 
người đứng đầu ở tất cả các cấp, 
các ngành, nhất là những cách 
làm hay, những gương điển 
hình tiên tiến để khen thưởng, 
góp phần khích lệ phong trào, 
tạo niềm tin trong cuộc sống, 
tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 
Tiếp tục thúc đẩy phong trào 
thi đua học tập, làm theo Bác 
của đội ngũ người đứng đầu và 
trong đông đảo cán bộ, đảng 
viên, quần chúng nhân dân gắn 
với các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động tại địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Kịp 
thời phê phán những biểu hiện 
không đúng đắn của người 
đứng đầu, khắc phục bệnh 
quan liêu, mất dân chủ, những 
biểu hiện “miệng thì nói “phụng 
sự quần chúng”, nhưng họ làm 
trái ngược với lợi ích của quần 
chúng, trái ngược với phương 
châm và chính sách của Đảng 
và Chính phủ”(4) trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Việc rèn phong cách công 
tác của người đứng đầu tại đơn 
vị với tinh thần tiền phong, 
gương mẫu sẽ góp phần ngăn 
chặn, đẩy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ, thiết thực góp 
phần xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh./.

BBT (st)
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Đại diện chăm lo đời 
sống, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp 

chính đáng của đoàn viên 
và người lao động là nhiệm 
vụ trọng tâm của công đoàn 
các cấp nhằm bảo đảm an 
sinh xã hội, thúc đẩy kinh 
tế phát triển ở địa phương. 
Những năm qua, Công đoàn 
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
luôn tăng cường các hoạt 
động bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp chính đáng cho 
các công đoàn viên. Những 
kết quả mang lại là sự động 
viên, khích lệ tinh thần rất 
lớn cho các công đoàn viên, 
từ đó đảm bảo hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ chuyên 
môn tại đơn vị.

Thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở, ngay từ đầu 
năm, Ban Chấp hành Công 
đoàn Sở đã chủ động phối 
hợp với lãnh đạo Sở Tư pháp 
tổ chức Hội nghị công chức, 
viên chức. Hội nghị đã tập 
trung thảo luận góp ý vào 
các quy chế hoạt động của 
đơn vị, những hạn chế trong 

hoạt động chuyên môn, 
hoạt động Công đoàn nhằm 
phát huy tính dân chủ cho 
các đoàn viên công đoàn 
góp phần xây dựng Công 
đoàn vững mạnh. Công 
đoàn Sở đã tổ chức tập hợp 
các tâm tư, nguyện vọng, 
thu thập thông tin, lấy ý 
kiến đóng góp của cử tri (là 
đoàn viên công đoàn) đối 
với dự thảo Luật Cạnh tranh 
(sửa đổi) và những bất cập, 
hạn chế của các chính sách, 
pháp luật đang thực hiện 
tại địa phương và các giải 
pháp khắc phục tại Hội nghị 

tiếp xúc cử tri nơi làm việc 
của đại biểu Quốc hội khóa 
XIV. Các ý kiến, kiến nghị 
được Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh tiếp thu, ghi nhận, 
tổng hợp.

Công tác chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần cho  
công chức, viên chức, người 
lao động và tổ chức các 
hoạt động xã hội được Công 
đoàn Sở đặc biệt quan tâm 
chủ động phối hợp với lãnh 
đạo Sở. Trong 6 tháng đầu 
năm 2018 đã tổ chức nhiều 
hoạt động như: Tổ chức 
cho đoàn viên công đoàn 

CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP BẮC KẠN CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, 
LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

LƯU NgỌC Tâm
Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp 

Giao lưu bóng chuyền hơi giữa các Tổ công đoàn nhân dịp                     
kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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đi tham quan học tập kinh 
nghiệm tại Quảng Ninh và 
Thanh Hoá; tổ chức Giải cầu 
lông chào mừng kỷ niệm 
108 năm Ngày Quốc tế phụ 
nữ (08/3/1910 - 08/3/2018); 
tổ chức giải thể thao kỷ niệm 
128 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2018) và Chào mừng 
Đại hội Công đoàn tỉnh 
Bắc Kạn lần thứ IX nhiệm 
kỳ 2018 - 2023; thành lập 
và cử Đoàn vận động viên 
tham gia Giải bóng chuyền 
hơi chào mừng kỷ niệm 70 
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc (11/6/1948-11/6/2018) 
do Khối Nội chính tổ chức; 
duy trì việc thăm hỏi, động 
viên 20 lượt thân nhân và 
đoàn viên công đoàn khi 
ốm đau với tổng số tiền là 
2.000.000đ; thăm viếng việc 
hiếu 01 trường hợp là thân 
nhân đoàn viên công đoàn; 
thăm hỏi và tặng 6 suất 
quà cho các thương bệnh 
binh là thân nhân của đoàn 
viên công đoàn nhân Ngày 
thương binh liệt sĩ (27/7); 
thăm hỏi đoàn viên công 
đoàn có hoàn cảnh khó khăn 
dịp Tết Nguyên đán và tặng 
quà hộ gia đình khó khăn tại 
xã Đồng Phúc với tổng số 

tiền là 1.700.000đ; tham gia 
ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, 
quỹ thiên tai và ủng hộ nhân 
dân khắc phục hậu quả do 
thiên tai gây ra trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn; cử đoàn viên 
Công đoàn tham gia Giải 
Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ 
XVII năm 2018 và Chương 
trình Hành trình đỏ “Kết nối 
dòng máu Việt”, Ngày hội 
hiến máu tình nguyện “Bắc 
Kạn - Giọt hồng yêu thương” 
năm 2018…

Các chế độ chính 
sách đối với đoàn viên 
công đoàn được thực hiện 
thường xuyên, nghiêm túc, 
kịp thời, đúng quy định 
như chế độ tiền lương, tiền 
thưởng, các chế độ về bảo 
hiểm và các chế độ khác 
(thi nâng ngạch, làm thêm 
giờ, các chế độ của hợp 
đồng lao động…).

Bên cạnh đó, nhằm 
tăng cường hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục công chức, 
viên chức, người lao động, 
ngày 24/4/2018, Công đoàn 
Sở đã ban hành Kế hoạch 
số 31/KH-CĐ về công tác 
tuyên giáo và tuyên truyền 
kỷ niệm các ngày lễ lớn, 
sự kiện lịch sử trong năm 
2018. Theo đó, các nội dung 
được tập trung triển khai 

là: Thường xuyên tuyên 
truyền chủ trương, đường 
lối của Đảng đến đoàn viên 
công đoàn; tổ chức học tập 
chuyên đề  “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 
và phong cách Hồ Chí Minh”; 
vận động đoàn viên tích cực 
học tập, nâng cao trình độ 
lý luận chính trị, văn hoá, 
chuyên môn, kỹ năng, nghề 
nghiệp, ý thức chấp hành 
pháp luật, nội quy, quy chế 
cơ quan; tiếp tục thông tin, 
tuyên truyền phòng, chống 
HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, 
mại dâm, phòng chống tác 
hại thuốc lá, tuyên truyền về 
an toàn giao thông… 

Với những kết quả đạt 
được trong công tác chăm 
lo, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên và người lao động 
trong thời gian qua, công 
đoàn viên thuộc Sở ngày 
càng tin tưởng vào tổ chức 
công đoàn, tích cực, hăng 
hái tham gia, hưởng ứng các 
phong trào, hoạt động góp 
phần nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và thành tích 
chung của Công đoàn Sở./.
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Bắc Kạn hiện có hơn 
86.000 thanh niên, 
chiếm gần 30% dân số 

và trên 40% tổng số lao động 
của địa phương, trong đó, 
thanh niên nông thôn chiếm 
trên 70%, thanh niên đi làm 
ăn xa chiếm tỷ lệ cao. Để nâng 
cao nhận thức, hiểu biết về 
pháp luật cho đoàn viên thanh 
niên (ĐVTN), thời gian qua Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ 
đạo các cấp bộ Đoàn triển khai, 
tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật với nhiều hình thức.

Trong 6 tháng đầu năm 
2018, công tác tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật 
cho ĐVTN được Đoàn Thanh 
niên quan tâm thực hiện thông 
qua hoạt động tuyên truyền 
Luật nghĩa vụ quân sự, Luật 
giao thông đường bộ, Luật hôn 
nhân gia đình, tuyên truyền 
phòng chống tội phạm, ma 
tuý, mại dâm, HIV/AIDS, tổ chức 
cho ĐVTN ký cam kết không 
buôn bán, tàng trữ pháo nổ 
trong dịp tết Nguyên đán. Kết 
quả, đã tổ chức được trên 200 
buổi thu hút hơn 3.500 ĐVTN 
tham gia.

 Tỉnh đoàn Bắc Kạn tiếp 
tục chỉ đạo các cơ sở kiện toàn 
củng cố nâng cao chất lượng 
lực lượng cốt cán chính trị 
trong nắm bắt, phản ánh và 
định hướng tư tưởng, dư luận 
xã hội cho đoàn viên, thanh 
niên đồng thời kiện toàn đội 
ngũ báo cáo viên pháp luật cấp 
tỉnh của Đoàn giai đoạn 2018 - 
2022 gồm có 20 đồng chí. Đội 
ngũ báo cáo viên pháp luật đã 
thường xuyên, tích cực tuyên 
truyền phổ biến các văn bản 
pháp luật cho ĐVTN. 

Bên cạnh đó, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Biên 
tập trang thông tin điện tử của 
Đoàn cấp tỉnh đăng tải chuyên 

mục văn bản quy phạm pháp 
luật của cổng thông tin Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong đó cập 
nhật các văn bản pháp luật liên 
quan đến các lĩnh vực của đời 
sống; Tỉnh đoàn tổ chức Hội 
nghị lấy ý kiến góp ý, sửa đổi 
bổ sung Luật Thanh niên cho 
gần 200 cán bộ Đoàn chủ chốt; 
tuyên truyền, phổ biến dự thảo 
Luật Thanh niên trên website 
“doanthanhnienbackan.vn” và 
các phương tiện thông tin đại 
chúng của tỉnh.

Cùng với việc tổ chức các 
hoạt động đó, công tác phối 
hợp với các ban, ngành tổ chức 
tuyên truyền phổ biến giáo 

Tỉnh đoàn Bắc kạn đa dạng hÓa hÌnh Thức 
Tuyên Truyền, phỔ Biến, giáo dỤc pháp luậT 

cho đoàn viên, Thanh niên

 Tuyên truyền phòng chống ma túy cho ĐVTN tại huyện Chợ Mới.
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dục pháp luật được duy trì. 
Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội 
tổ chức 10 lớp tuyên truyền về 
phòng chống ma tuý, mại dâm, 
mua bán người và lao động 
trái phép ở nước ngoài tại các 
xã trên địa bàn tỉnh. Các lớp 
tuyên truyền thu hút trên 500 
ĐVTN và nhân dân tham gia; 
phối hợp Công an tỉnh tổ chức 
tuyên truyền phòng chống ma 
túy tại huyện Chợ Mới thu hút 
200 ĐVTN tham gia.

Tuy đã đạt được một số 
kết quả tích cực trong công tác 
tuyên truyền nhưng hiện nay 
vẫn còn một bộ phận thanh 

niên thiếu ý thức chấp hành 
pháp luật; vi phạm pháp luật 
và mắc các tai, tệ nạn xã hội; 
số thanh niên nông thôn được 
tuyên truyền, tìm hiểu pháp 
luật chưa nhiều.

Để nhiều hình thức tuyên 
truyền giáo dục pháp luật hiệu 
quả đến với ĐVTN và hưởng 
ứng ngày pháp luật Việt Nam 
9/11, thời gian tới Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn dự kiến sẽ phối 
hợp với Trung ương Đoàn và 
các sở, ban, ngành trong tỉnh 
tổ chức Ngày hội thanh niên 
với an toàn giao thông, các 
lớp tuyên truyền phòng chống 
tác hại của thuốc lá cho ĐVTN, 

tuyên truyền về công tác dân 
số và thành lập câu lạc bộ “Gia 
đình trẻ”, chỉ đạo các cấp bộ 
Đoàn trong toàn tỉnh đổi mới 
tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền nhằm phát huy vai trò 
xung kích của tổ chức Đoàn 
tham gia các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật từ đó góp phần từng 
bước nâng cao nhận thức, kỹ 
năng, ứng xử pháp luật trong 
đời sống tuổi trẻ cũng như 
ý thức chấp hành pháp luật, 
hành động “sống và làm việc 
theo hiến pháp, pháp luật” của 
cộng đồng./. 

NgUyễN DUyêN

hiệu quả, góp phần nâng cao 
chất lượng đề nghị xây dựng 
nghị quyết và chất lượng văn 
bản QPPL của địa phương, đòi 
hỏi cơ quan tư pháp tiếp tục 
nghiên cứu, tham mưu tổ chức 
tốt hoạt động thẩm định, đồng 
thời tham mưu triển khai đồng 
bộ những giải pháp sau:

Thứ nhất, không ngừng 
nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh về vai trò của việc 
thực hiện quy trình chính sách, 
trong nâng cao chất lượng 
văn bản QPPL, góp phần hoàn 
thiện thể chế, khuyến khích 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương. Từ đó, quan 
tâm chỉ đạo hoạt động xây 
dựng hồ sơ đề nghị đảm bảo 
yêu cầu, chất lượng; xác định 
đúng vấn đề thực tiễn cần giải 
quyết bằng chính sách pháp 
luật, từ đó xây dựng, lựa chọn 
giải pháp để giải quyết vấn đề 
thực tiễn. Đồng thời, quan tâm, 
củng cố kiện toàn đội ngũ công 
chức pháp chế, phát huy vai trò 
của đội ngũ này trong công tác 
xây dựng văn bản QPPL.

Thứ hai, Sở Tư pháp tiếp 
tục tham mưu hướng dẫn kịp 
thời những khó khăn, vướng 
mắc trong thực tiễn tổ chức 
thực hiện tại địa phương. 

Thứ ba, trên cơ sở thực 
tiễn triển khai thực hiện, kiến 
nghị tiếp tục hoàn thiện các 

quy định của Luật về xây dựng 
chính sách và thẩm định đề 
nghị xây dựng nghị quyết, theo 
hướng xác định lại phạm vi cần 
thực hiện quy trình chính sách 
và xử lý trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức liên quan trong 
việc không đảm bảo quy trình 
chính sách theo quy định.

Với những kết quả đã đạt 
được và nhận thức đầy đủ về 
những khó khăn vướng mắc, 
sẽ giúp Sở Tư pháp nghiên 
cứu tổ chức thực hiện các giải 
pháp nhằm thực hiện ngày một 
tốt hơn nhiệm vụ thẩm định 
đề nghị xây dựng nghị quyết, 
tạo dựng thành một nhiệm vụ 
mang tính nề nếp và chất lượng, 
góp phần nâng cao chất lượng 
văn bản QPPL tại địa phương./.

Thẩm định...
                   (Tiếp theo trang 2)
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Bắc Kạn là một tỉnh miền 
núi với tỷ lệ người dân 
tộc thiểu số chiếm trên 

80%, còn nhiều khó khăn về 
kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở 
hạ tầng, giao thông, trình độ 
dân trí và các lĩnh vực về phát 
triển văn hóa, y tế, giáo dục, 
tiếp cận thông tin thị trường và 
ứng dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật còn nhiều hạn chế.  
Chính vì vậy, những năm qua 
công tác dân tộc nói chung 
và công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật đến 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số nói riêng là nhiệm vụ quan 
trọng được các cấp, các ngành 
và chính quyền địa phương 
trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Với vai trò là cơ quan 
thường trực của Hội đồng phối 
hợp, phổ biến giáo dục pháp 
luật tỉnh, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2018, theo đó việc 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật cho đồng bào dân tộc 
thiểu số luôn được xác định 
là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, xuyên suốt thực 
hiện. Ngoài ra, UBND tỉnh còn 
ban hành Quyết định số 261/
QĐ-UBND ngày 12/02/2018 

ban hành Kế hoạch thực hiện 
Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật và 
tuyên truyền, vận động đồng 
bào vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2017 - 2021” 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 
2018, nhằm xác định các nhiệm 
vụ tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật cụ thể cho đồng bào dân 
tộc thiểu số tại địa phương.

Trên cơ sở Quyết định, 
Kế hoạch của UBND tỉnh, các 
ngành, đơn vị, địa phương trên 
địa bàn tỉnh tích cực triển khai 
việc tuyên truyền, phổ biến cho 
đồng bào dân tộc thiểu số, nội 
dung tuyên truyền là các văn 
bản pháp luật liên quan trực 
tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ 
của người dân như Luật Lâm 
nghiệp, Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo, Bộ luật Dân sự, Bộ luật 
tố tụng dân sự, Luật tiếp công 
dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 
cáo, Luật phòng chống tham 
nhũng, Luật phòng chống ma 
túy, Luật phòng chống Bạo lực 
gia đình, Luật Bình đẳng giới, 
Luật Đất đai, Luật Hôn nhân 
và gia đình, Luật Bảo hiểm xã 
hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật 
Trợ giúp pháp lý... và các Nghị 
định, Thông tư hướng dẫn thi 
hành các văn bản luật. Hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật được triển khai bằng 
nhiều hình thức nhằm hướng 
về cơ sở, đưa thông tin đến với 
đồng bào dân tộc thiểu số, như 
thông qua các chương trình 
phát thanh tiếng dân tộc, các 
ấn phẩm, báo, tạp chí chuyên 
đề phản ánh về lĩnh vực công 
tác dân tộc miền núi, xây dựng 
các câu lạc bộ tuyên truyền 
pháp luật, tổ chức tốt các hội 
nghị dành cho đồng bào các 
dân tộc thiểu số và người có 
uy tín, tập huấn kiến thức pháp 
luật, thi tìm hiểu pháp luật, 
thông qua hoạt động trợ giúp 
pháp lý... đã đem lại hiệu quả 
thiết thực, tạo điều kiện cho 
người dân được tư vấn pháp 
luật và giải quyết những thắc 
mắc về pháp lý. 

Công tác thông tin, tuyên 
truyền chủ trương, đường lối 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước nói chung 
và các chính sách dân tộc luôn 
được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, sự phối hợp của 
các ban, ngành trong hệ thống 
chính trị. Cụ thể một số kết 
quả tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho đồng bào dân 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 
CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH BẮC KẠN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
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tộc thiểu số trong 6 tháng đầu 
năm 2018 là: Ban Dân tộc lồng 
ghép với các đợt tuyên truyền 
chính sách dân tộc tổ chức phổ 
biến giáo dục pháp luật cho 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
đối tượng người có uy tín được 
09 cuộc với hơn 819 lượt người 
tham dự; Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh phối hợp 
với Ban Dân tộc tỉnh biên soạn 
tài liệu và mở các lớp tập huấn 
cho 238 người có uy tín thuộc 
các huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh về kỹ năng hòa giải 
ở cơ sở; nguyên tắc tổ chức, 
hoạt động hòa giải ở cơ sở; 
chính sách của Nhà nước về 
hòa giải ở cơ sở; Ban Dân vận 
Tỉnh uỷ tổ chức các đoàn công 
tác xuống cơ sở nắm tình hình 
quần chúng nhân dân, tình 
hình về các “đạo lạ” và tổ chức 
bất hợp pháp Dương Văn Mình, 
phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh 
tuyên truyền về chính sách dân 
tộc cho đội ngũ người có uy tín 
của tỉnh được 02 lớp với hơn 
200 đại biểu tham gia; tuyên 
truyền vận động các nguồn 
lực giúp đỡ xã Địa Linh, huyện 
Ba Bể trong công tác xây dựng 
Nông thôn mới thăm nắm tình 
hình thực hiện hương ước 
thôn, tổ phố và các quy định 
của địa phương (hỗ trợ xây 
dựng được 10 nhà tiêu hợp vệ 
sinh), phối hợp với Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh thực hiện công 
tác dân vận tại thôn Khuổi 
Nộc, xã Lương Thượng, huyện 

Na Rì; Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh - Sở Tư 
pháp thực hiện 30 cuộc tuyên 
truyền, truyền thông cho 1.204 
lượt người tham dự, tiếp nhận 
và thụ lý 96 vụ việc/96 người 
có đơn đề nghị trợ giúp pháp 
lý, trong đó có 74 người là dân 
tộc thiểu số...

Phát huy những kết quả 
đạt được, nhằm đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian tới cấp ủy, chính 
quyền các cấp, ngành cần:

Một là, tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
trong công tác phổ biến, giáo 
dục nâng cao nhận thức, ý thức 
pháp luật cho đồng bào dân 
tộc thiểu số.

Hai là, tổ chức các lớp bồi 
dưỡng, nâng cao chất lượng 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật đảm bảo 
về phẩm chất, năng lực chuyên 
môn, kỹ năng truyền đạt, am 
hiểu tâm lý tập quán của đồng 
bào, đặc biệt chú trọng đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên 
là người địa phương thông 
thạo tiếng dân tộc của từng 
đồng bào các dân tộc.

Ba là, đổi mới, đa dạng 
hóa nội dung, hình thức 
tuyên tuyền, phổ biến pháp 
luật, trong đó lựa chọn hình 
thức biên soạn tài liệu, cung 

cấp thông tin tập trung vào 
trọng tâm, ngắn gọn, người 
dân dễ hiểu, dễ nhớ khi tiếp 
cận với các nội dung chính 
sách, pháp luật.

Bốn là, tăng cường nâng 
cao chất lượng công tác trợ 
giúp pháp lý, các câu lạc bộ 
pháp luật, các hoạt động đối 
thoại với nhân dân, sân khấu 
hóa công tác tuyên truyền qua 
các tiểu phẩm, hội thi tìm hiểu 
pháp luật, phát huy hiệu quả 
tuyên truyền trên các kênh 
thông tin đại chúng và ứng 
dụng công nghệ thông tin.

Năm là, quan tâm, bố trí 
hợp lý kinh phí, cơ sở vật chất, 
nguồn nhân lực cho công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
theo quy định.

Cùng với sự vào cuộc 
của các cấp chính quyền, địa 
phương tin chắc rằng công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
sẽ có thêm nhiều kết quả, qua 
đó, góp phần củng cố lòng 
tin của đồng bào các dân tộc 
vào Đảng, chính quyền, nâng 
cao nhận thức và ý thức chấp 
hành chính sách pháp luật của 
Nhà nước, đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa khu dân cư, 
xây dựng nông thôn mới, tạo 
môi trường thuận lợi để tăng 
gia, sản xuất, vươn lên xóa đói, 
giảm nghèo./.

NgUyễN Diễm
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Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2017 (có hiệu lực từ ngày 
01/01/2018) làm rõ bản 

chất của hoạt động trợ giúp 
pháp lý là giúp người được trợ 
giúp pháp lý giải quyết các vụ 
việc cụ thể (Điều 2). Bên cạnh 
đó, Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2017 đã nâng tiêu chuẩn Trợ 
giúp viên pháp lý tương đương 
với tiêu chuẩn Luật sư (Đã được 
đào tạo nghề luật sư hoặc được 
miễn đào tạo nghề luật sư; đã 
qua thời gian tập sự hành nghề 
luật sư hoặc tập sự trợ giúp 
pháp lý). Đồng thời, yêu cầu đối 
với đội ngũ Trợ giúp viên pháp 
lý tập trung thực hiện vụ việc 
tố tụng thông qua quy định 
“Trợ giúp viên pháp lý không 
thực hiện vụ việc tham gia tố 
tụng trong thời gian 02 năm 
liên tục sẽ bị miễn nhiệm, trừ 
trường hợp do nguyên nhân 
khách quan” (Điểm d khoản 1 
Điều 22)

Có thể thấy, nâng cao chất 
lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, 

đặc biệt là chất lượng vụ việc 
tham gia tố tụng đối với các Trợ 
giúp viên pháp là nhiệm vụ hết 
sức quan trọng trong giai đoạn 
hiện nay.

Những năm gần đây, tỷ 
lệ Trợ giúp viên pháp lý của 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước tỉnh Bắc Kạn tham 
gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho 
người được trợ giúp pháp lý 
ngày càng tăng, số vụ việc đạt 
chất lượng tốt chiếm tỷ lệ cao. 
Cụ thể kết quả đánh giá chất 
lượng vụ việc tham gia tố tụng 
trong thời gian qua như sau: 

Năm 2016:  Đánh giá chất 
lượng 65 vụ việc. Trong đó, số 
vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý 
thực hiện là 57 vụ việc (chiếm 
93,8% tổng số vụ việc), vụ việc 
đạt chất lượng tốt là 53 vụ việc 
(chiếm 92,98% số vụ việc do Trợ 
giúp viên pháp lý thực hiện).

Năm 2017: Đánh giá chất 
lượng là 185 vụ việc. Trong 

đó, số vụ việc do Trợ giúp viên 
pháp lý thực hiện là 178 vụ việc 
(chiếm 96,21% tổng số vụ việc), 
vụ việc đạt chất lượng tốt là 137 
vụ việc (chiếm 76,97% số vụ 
việc do Trợ giúp viên pháp lý 
thực hiện). 

6 tháng đầu năm 2018: 
Đánh giá chất lượng 38 vụ việc. 
Trong đó, Trợ giúp viên pháp lý 
thực hiện là 37 vụ việc (chiếm 
97,37% tổng số vụ việc), vụ việc 
đạt chất lượng tốt là 32 vụ việc 
(chiếm 86,49 % số vụ việc do Trợ 
giúp viên pháp lý thực hiện).

Qua đánh giá chất lượng 
vụ việc cho thấy, đa số các vụ 
việc trợ giúp pháp lý theo hình 
thức tham gia tố tụng đã góp 
phần bảo vệ tốt nhất quyền 
và lợi ích hợp pháp của người 
được trợ giúp pháp lý, đồng 
thời đáp ứng các tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng vụ việc 
trợ giúp pháp lý quy định tại 
Thông tư số 02/2013/TT-BTP, 
cụ thể: Tạo điều kiện thuận lợi 

GiẢi pháp nâng cao chất lượng  
vụ việc tham gia tố tụng

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sau khi tổng kết 8 năm thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, ngày 01/6/2015, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp 
lý giai đoạn 2015 - 2025, đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động trợ giúp pháp lý là “Nâng 
cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong đó 
chú trọng vụ việc tham gia tố tụng…”. 
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cho người được trợ giúp pháp 
lý tiếp cận, trình bày và cung 
cấp thông tin về vụ việc trợ 
giúp pháp lý; toàn diện và kịp 
thời; phù hợp với pháp luật và 
đạo đức xã hội, đáp ứng trình 
tự, thủ tục thực hiện trợ giúp 
pháp lý; sự hài lòng của người 
được trợ giúp pháp lý.

Trong các vụ việc tham gia 
tố tụng, Trợ giúp viên pháp lý 
đã tham gia các hoạt động tố 
tụng theo quy định của pháp 
luật tố tụng từ thời điểm người 
được trợ giúp pháp lý yêu cầu, 
tiếp xúc với người có yêu cầu, 
với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan để thu thập thông 
tin, tài liệu và thực hiện các hoạt 
động nghiệp vụ khác. Bản luận 
cứ bào chữa hoặc bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp cho người 
được trợ giúp pháp lý phản 
ánh khách quan về vụ việc trợ 
giúp pháp lý; đưa ra được quan 
điểm, luận cứ xác đáng và cơ 
sở pháp lý cần áp dụng để giải 
quyết vụ án được chính xác, 
khách quan và đúng pháp luật, 
bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích 
hợp pháp của người được trợ 
giúp pháp lý.

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, khi thực hiện các vụ 
việc theo hình thức tham gia 
tố tụng, vẫn còn những tồn tại, 
hạn chế sau: 

 Một số trường hợp Trợ 
giúp viên pháp lý chưa giải 
thích đầy đủ quy định về trợ 

giúp pháp lý dẫn đến người 
được trợ giúp pháp lý nhận 
thức chưa đầy đủ về quyền 
được trợ giúp pháp lý, cho rằng 
thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp 
lý rườm rà, phức tạp, đã không 
yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc 
rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Chất lượng các vụ việc 
tham gia tố tụng chưa đồng 
đều. Trong một số vụ việc, Trợ 
giúp viên pháp lý chưa chủ 
động gặp gỡ, làm việc với 
người được trợ giúp pháp lý 
hoặc người thân thích của họ 
để thu thập các thông tin, tài 
liệu liên quan đến vụ việc trợ 
giúp pháp lý khi cần thiết; chưa 
thực hiện việc tư vấn pháp luật 
liên quan đến vụ việc, đưa ra 
các giải pháp bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp để người được 
trợ giúp pháp lý lựa chọn.

Vẫn còn một số ít trường 
hợp, Trợ giúp viên pháp lý trích 
dẫn sai tên điều luật trong bản 
luận cứ bào chữa, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người 
được trợ giúp pháp lý.

Nguyên nhân khách quan 
của tình trạng trên là hoạt 
động tham gia tố tụng được 
quy định trong nhiều văn bản 
Bộ Luật Hình sự, Bộ luật Tố 
tụng hình sự, Bộ Luật Dân sự, 
Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố 
tụng hành chính. Bên cạnh đó, 
giữa hệ thống văn bản trong 
lĩnh vực tố tụng và trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý còn có sự 

chưa tương thích như: chưa có 
biểu mẫu, hướng dẫn về việc 
cử Trợ giúp viên pháp lý tham 
gia tố tụng trong giai đoạn tin 
báo, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp cho người bị tố giác, 
người bị kiến nghị khởi tố... 
Ngoài ra, quy định về thời gian 
tham gia tố tụng trong Thông 
tư hướng dẫn cách tính thời 
gian thực hiện và thủ tục thanh 
toán chi phí thực hiện vụ việc 
trợ giúp pháp lý chưa khuyến 
khích Trợ giúp viên pháp lý 
tham gia đầy đủ các hoạt động 
tố tụng, đảm bảo chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý.

Về mặt chủ quan, đội 
ngũ Trợ giúp viên pháp lý của 
Trung tâm đa phần còn trẻ, 
kinh nghiệm thực tiễn tham 
gia tố tụng chưa nhiều; một 
số trợ giúp viên pháp lý bị chi 
phối bởi các công việc hành 
chính của Trung tâm, chưa 
có nhiều thời gian để nghiên 
cứu tìm hiểu các văn bản pháp 
luật chuyên sâu trong lĩnh vực, 
vụ việc tham gia tố tụng. Bên 
cạnh đó, vẫn còn một số trợ 
giúp viên pháp lý chưa chủ 
động trong việc tự học tập, 
nghiên cứu học hỏi để nâng 
cao trình độ chuyên môn, kỹ 
năng thực hiện vụ việc trợ giúp 
pháp lý. 

Để nâng cao chất lượng 
vụ việc tham gia tố tụng của 
Trợ giúp viên pháp lý trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn, tác giả xin đề 
xuất một số giải pháp như sau:
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Thứ nhất, tăng cường 
năng lực cho Trợ giúp viên 
pháp lý

Chú trọng nâng cao trình 
độ chuyên môn cho đội ngũ 
Trợ giúp viên pháp lý, đảm bảo 
100% các trợ giúp viên pháp lý 
tham gia khóa đào tạo nghề 
luật sư (trừ trường hợp được 
miễn đào tạo theo quy định 
của Luật Luật sư).

Hằng năm, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc 
Kạn tổ chức tập huấn, nâng 
cao kỹ năng thực hiện trợ giúp 
pháp lý, chú trọng kỹ năng 
tham gia tố tụng; tổ chức cho 
Trợ giúp viên pháp lý tham gia 
học hỏi, rút kinh nghiệm, tại 
các phiên tòa; cử Trợ giúp viên 
pháp lý tham gia các lớp tập 
huấn do Sở Tư pháp, Cục Trợ 
giúp pháp lý và các cơ quan có 
thẩm quyền tổ chức.

Thứ hai, nâng cao ý thức 
tinh thần trách nhiệm cho Trợ 
giúp viên pháp lý

Thường xuyên đánh giá 
chất lượng vụ việc tham gia tố 
tụng; đảm bảo công tác đánh 
giá chất lượng thực chất, có 
hiệu quả, qua đánh giá chất 
lượng làm rõ những hạn chế 
tồn tại trong vụ việc, yêu cầu 
Trợ giúp viên pháp lý khắc 
phục. Lấy kết quả đánh giá chất 
lượng vụ việc là một tiêu chí 
đánh giá xếp loại viên chức và 
bình xét thi đua, khen thưởng.
Qua đó góp phần thúc đẩy Trợ 

giúp viên pháp lý nâng cao ý 
thức tinh thần trách nhiệm: 
Tự giác nghiên cứu các quy 
định pháp luật, học tập nâng 
cao trình độ năng lực chuyên 
môn, học hỏi, trao đổi với đồng 
nghiệp, người có kinh nghiệm 
tham gia tố tụng; Khi tham gia 
tố tụng, Trợ giúp viên pháp lý 
thực hiện đầy đủ quy định của 
pháp luật tố tụng và pháp luật 
trợ giúp pháp lý, chủ động gặp 
gỡ trao đổi thông tin với người 
được trợ giúp pháp lý, thu thập 
tài liệu chứng cứ, nghiên cứu 
đầy tài liệu, văn bản pháp luật 
có liên quan đến vụ việc, góp 
phần bảo vệ tốt nhất quyền 
và lợi ích hợp pháp của người 
được trợ giúp pháp lý.

Thứ ba, tăng cường công 
tác phối hợp thực hiện trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động 
tố tụng

Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn giữ 
mối liên hệ thường xuyên với 
các cơ quan tiến hành tố tụng; 
thụ lý và phân công người thực 
hiện trợ giúp pháp lý ngay sau 
khi nhận được thông báo của 
cơ quan, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng về yêu cầu 
trợ giúp pháp lý của người bị 
bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị 
cáo, người bị hại là người được 
trợ giúp pháp lý theo quy định 
của Luật trợ giúp pháp lý năm 
2017; Lấy ý kiến của cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng và các cơ quan tổ 

chức cá nhân có liên quan về 
chất lượng, thái độ, tác phong 
của Trợ giúp viên pháp lý trong 
quá trình tham gia tố tụng.

Thứ tư, hoàn thiện quy 
định pháp luật về trợ giúp 
pháp lý đảm bảo tương thích 
với quy định của pháp luật về 
tố tụng

Đề nghị Bộ Tư pháp cần 
sớm ban hành Thông tư hướng 
dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 
trong đó quy định biểu mẫu, 
hướng dẫn về việc cử Trợ giúp 
viên pháp lý tham gia tố tụng 
trong giai đoạn tin báo, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho 
người bị tố giác, người bị kiến 
nghị khởi tố… 

Đồng thời, sửa đổi Thông 
tư hướng dẫn cách tính thời 
gian thực hiện và thủ tục thanh 
toán chi phí thực hiện vụ việc 
trợ giúp pháp lý (Thông tư số 
18/2013/TT-BTP, Thông tư số 
05/2017/TT-BTP), bổ sung quy 
định về thời gian tham gia tố 
tụng trong giai đoạn tin báo 
đối với các vụ án hình sự; Sửa 
đổi cách tính thời gian tham 
gia tố tụng đảm bảo phù hợp, 
khuyến khích người thực hiện 
trợ giúp pháp lý hoạt động 
tham gia đầy đủ vào quá trình 
giải quyết vụ việc, bảo đảm 
tốt nhất quyền và lợi ích hợp 
pháp của người được trợ giúp 
pháp lý./.

PHƯƠNg BẰNg
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Quyền được trợ giúp 
pháp lý là một quyền 
cơ bản trong hệ thống 

quyền con người nói chung. Đó 
là những yêu cầu chính đáng 
của cá nhân hoặc nhóm người 
nhất định về việc được tiếp cận 
hệ thống dịch vụ pháp lý miễn 
phí dựa trên quy định của pháp 
luật. Bộ luật Tố tụng hình sự 
năm 2015 (Bộ luật TTHS) có một 
số quy định đề cập vấn đề bảo 
đảm quyền được trợ giúp pháp 
lý cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định tư 
cách của Trợ giúp viên pháp lý 
trong tham gia tố tụng hình sự. 
Ghi nhận Trợ giúp viên pháp lý 
là người bào chữa tại Điểm d 
Khoản 2 Điều 72 Bộ luật TTHS: 
“2. Người bào chữa có thể là...) Trợ 
giúp viên pháp lý trong trường 
hợp người bị buộc tội thuộc đối 
tượng được trợ giúp pháp lý”; là 
người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của người bị tố giác, 
người bị kiến nghị khởi tố tại 
Điểm d Khoản 2 Điều 83 Bộ luật 
TTHS: “2. Người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người bị tố 
giác, người bị kiến nghị khởi tố 
có thể là...d) Trợ giúp viên pháp 
lý”; là người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của bị hại, đương 
sự tại Điểm d Khoản 2 Điều 84 
Bộ luật TTHS: “2. Người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của bị 
hại, đương sự có thể là…d) Trợ 
giúp viên pháp lý”.

Quy định mở rộng diện 
người bào chữa là Trợ giúp viên 
pháp lý không chỉ tạo điều kiện 
thuận lợi để bảo vệ tốt hơn 
quyền, lợi ích hợp pháp của 
người bị buộc tội và các đối 
tượng khác là người thuộc diện 
được trợ giúp pháp lý nói riêng 
mà còn phù hợp với nhu cầu 
và điều kiện thực tiễn hiện nay. 
Quy định này đã khắc phục hạn 
chế trong thời gian qua, hoạt 
động tham gia tố tụng của Trợ 
giúp viên pháp lý chỉ được quy 
định trong Luật Trợ giúp pháp 
lý và văn bản hướng dẫn thi 
hành, Thông tư liên tịch, trong 
khi đó Trợ giúp viên pháp lý 
đều không có thẻ luật sư nên 
khó khăn trong việc tiếp cận 
và bảo vệ quyền lợi cho người 
được trợ giúp pháp lý.

Thứ hai, quy định trách 
nhiệm cơ quan, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng trong 
thông báo, giải thích và bảo 
đảm thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của người tham gia tố tụng. 
Theo đó cơ quan, người có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng 
có trách nhiệm thông báo, giải 
thích và bảo đảm thực hiện 
quyền được trợ giúp pháp lý.

Trong trường hợp người 
bị buộc tội, người bị hại thuộc 
diện được trợ giúp pháp lý 
thì cơ quan, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng có 
trách nhiệm giải thích cho họ 
quyền được trợ giúp pháp lý. 
Nếu họ đề nghị được trợ giúp 

pháp lý thì cơ quan, người có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng 
thông báo cho Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà nước. Việc 
thông báo, giải thích phải 
được ghi vào biên bản (Điều 
71 Bộ luật TTHS).

Thứ ba, Bộ luật TTHS cũng 
chia sẻ trách nhiệm thực hiện 
bào chữa theo án chỉ định cho 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước. Theo Điều 76 Bộ luật 
TTHS quy định thì Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý Nhà nước cử 
Trợ giúp viên pháp lý, luật sư 
bào chữa cho người thuộc diện 
được trợ giúp pháp lý trong 
trường hợp: Bị can, bị cáo về 
tội mà Bộ luật hình sự quy định 
mức cao nhất của khung hình 
phạt là 20 năm tù, tù chung 
thân, tử hình; người bị buộc tội 
có nhược điểm về thể chất mà 
không thể tự bào chữa; người 
có nhược điểm về tâm thần 
hoặc là người dưới 18 tuổi nếu 
người bị buộc tội, người đại 
diện hoặc người thân thích của 
họ không mời người bào chữa 
mà cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng yêu cầu đề 
nghị cử người bào chữa cho họ.

 Quy định này rất cần thiết, 
hoàn toàn phù hợp, thống nhất 
với quan điểm, mục đích nâng 
cao số người được trợ giúp 
pháp lý trong các vụ án hình 
sự theo quy định của pháp luật 
về trợ giúp pháp lý mới được 
ban hành. Bởi Luật Trợ giúp 
pháp lý năm 2017 đã mở rộng 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN ĐƯỢC TRỢ GIÚP 
PHÁP LÝ TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
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đối tượng thuộc diện được trợ 
giúp pháp lý, trong đó có nhiều 
đối tượng thuộc diện án chỉ 
định: Trẻ em, người bị buộc 
tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 
tuổi, người bị buộc tội thuộc 
hộ cận nghèo, người khuyết 
tật có khó khăn về tài chính, 
người từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuổi là bị hại có khó khăn 
về tài chính. Đây là những đối 
tượng yếu thế, gặp rất nhiều 
khó khăn, cần được trợ giúp 
pháp lý nếu như gặp vướng 
mắc về pháp luật.

Thứ tư, Bộ luật TTHS có 
nhiều quy định mới đảm bảo 
cho người bào chữa trong đó 
có người thực hiện trợ giúp 
pháp lý tham gia tố tụng bào 
chữa cho người được trợ giúp 
pháp lý thuận lợi trong quá 
trình tham gia tố tụng hình sự. 
Cụ thể như sau:

- Ở Bộ luật Tố tụng hình 
sự năm 2003, thời điểm sớm 
nhất mà người bào chữa tham 
gia tố tụng là từ khi có quyết 
định tạm giữ. Tuy nhiên, Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 2015 đã 
thể hiện sự tiến bộ khi quy định 
thời điểm sớm nhất mà người 
bào chữa tham gia tố tụng là từ 
khi người bị bắt có mặt tại trụ sở 
của cơ quan điều tra, cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiến hành 
một số hoạt động điều tra.

Bộ luật Tố tụng Hình sự 
năm 2015 bổ sung quy định 
người bị giữ trong trường hợp 
khẩn cấp, người bị bắt cũng 
có quyền tự bào chữa hoặc 
nhờ người khác bào chữa cho 
mình (Điểm g Khoản 1 Điều 58 
BLTTHS năm 2015). Như vậy, 
theo quy định này thời điểm 

Trợ giúp viên pháp lý tham gia 
tố tụng để bào chữa cũng sớm 
hơn. Nếu như trước đây, người 
bào chữa được tham gia bảo 
vệ quyền lợi cho người bị buộc 
tội từ khi bị tạm giữ thì theo 
Bộ luật Tố tụng Hình sự mới, 
người bào chữa được tham gia 
tố tụng và bảo vệ quyền lợi cho 
người bị buộc tội ngay từ khi bị 
giữ trong trường hợp khẩn cấp, 
người bị bắt. Quy định như vậy 
không chỉ nhằm thực hiện tốt 
hơn việc bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp cho người bị buộc 
tội mà còn là một trong những 
giải pháp để hạn chế oan, sai 
ngay từ đầu. 

- Bộ luật Tố tụng hình sự 
năm 2015 đã mở rộng quyền 
của người bào chữa. Người 
bào chữa có quyền được gặp, 
hỏi người bị bắt, người bị tạm 
giữ, bị can, bị cáo. Quy định này 
triệt tiêu việc những người có 
thẩm quyền gây khó khăn cho 
người bào chữa khi muốn gặp 
người được mình bào chữa. 
Một số quy định mới khác cũng 
đã cho thấy một bước tiến lớn 
góp phần nâng cao chất lượng 
tranh tụng như: Sau mỗi lần lấy 
lời khai, hỏi cung của người có 
thẩm quyền kết thúc thì người 
bào chữa có thể hỏi người bị 
bắt, bị tạm giữ, bị can. Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 2003 quy 
định người bào chữa muốn 
biết về thời gian, địa điểm hỏi 
cung bị can thì phải đề nghị với 
cơ quan điều tra báo trước. Bộ 
luật Tố tụng hình sự năm 2015 
đã đặt trách nhiệm cho cơ quan 
có thẩm quyền trong việc báo 
trước về thời gian, địa điểm lấy 
lời khai, hỏi cung và thời gian, 

địa điểm tiến hành hoạt động 
điều tra khác cho người bào 
chữa, tránh việc những người 
có thẩm quyền chậm trễ, gây 
khó khăn cho người bào chữa 
đối với nội dung này.

- Việc lựa chọn người bào 
chữa, thủ tục đăng ký bào chữa 
trong Bộ luật Tố tụng hình sự 
năm 2015 được quy định chi 
tiết, cụ thể và thuận lợi để đảm 
bảo quyền bào chữa của người 
bị buộc tội.

Việc Bộ luật Tố tụng Hình 
sự năm 2015 quy định các điều 
luật bảo đảm quyền được trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động 
điều tra, giải quyết các vụ án 
hình sự, là một công cụ quan 
trọng bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân theo tinh 
thần Hiến pháp 2013. Khắc 
phục tình trạng bỏ sót nhu cầu 
trợ giúp pháp lý trong đó bao 
gồm người thuộc diện được 
trợ giúp pháp lý, nhất là với 
người dân tộc thiểu số, người 
sống ở vùng sâu, vùng xa trình 
độ dân trí hạn chế chưa thể 
nhận biết, tiếp cận với thông 
tin, hoạt động trợ giúp pháp 
lý. Những điểm mới, những 
quy định trên thể hiện sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước ta, 
thể hiện sự nghiêm minh của 
pháp luật; đẩy mạnh công tác 
thực thi pháp luật và bảo đảm 
quyền con người, đặc biệt là 
quyền được trợ giúp pháp lý 
từ nghĩa vụ thực thi của các cơ 
quan tố tụng, người tiến hành 
tố tụng và người áp dụng pháp 
luật trong tố tụng hình sự./.

   Lê HồNg giaNg
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Trong 6 tháng đầu năm 
2018, trên cơ sở bám 
sát nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh và sự 
chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND 
tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
đã ban hành các kế hoạch hành 
động và tổ chức triển khai thực 
hiện đạt nhiều kết quả tích cực, 
cụ thể:

Công tác chỉ đạo, điều 
hành đã có những chuyển biến 
rõ nét, bảo đảm hiệu quả, thực 
chất. Ngay từ đầu năm Sở đã 
ban hành và tổ chức triển khai 
thực hiện Kế hoạch công tác 
tư pháp và Kế hoạch nhiệm 
vụ trọng tâm công tác tư pháp 
năm 2018, trong đó tập trung 
vào thực hiện 04 lĩnh vực: Nâng 
cao chất lượng xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật (QPPL) 
của tỉnh, thực hiện hệ thống 
hóa văn bản QPPL của tỉnh 
giai đoạn 2014 - 2018; Nâng 
cao hiệu quả công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật 
trong các lĩnh vực liên quan 
đến hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 
tác xã và bảo vệ rừng trên địa 
bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng 
hòa giải ở cơ sở, triển khai thực 
hiện quy định về xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật theo Kế hoạch số 
350/KH-UBND ngày 15/9/2017 
của UBND tỉnh; Tiếp tục củng 
cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức 

bộ máy và cán bộ thuộc ngành 
Tư pháp đảm bảo đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ được giao. Trong 
6 tháng đầu năm chỉ số cải cách 
hành chính của Sở được tăng 8 
bậc so với năm trước, Sở cũng 
thực hiện tốt các nhiệm vụ 
được UBND tỉnh giao, không 
có nhiệm vụ nào quá hạn. Việc 
tổ chức các Hội nghị, cuộc họp, 
đoàn công tác đi cơ sở và chế 
độ báo cáo được thực hiện 
kịp thời, hợp lý, đảm bảo tiết 
kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, 
chồng chéo. Công tác thanh 
tra, kiểm tra đối với các đơn vị 
cơ sở được chú trọng thực hiện 
thường xuyên.

Nhằm nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng văn 
bản QPPL, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức hội 
nghị tập huấn công tác văn 
bản QPPL cho lãnh đạo, công 

chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo, 
công chức các phòng chuyên 
môn thuộc UBND cấp huyện; 
lãnh đạo, công chức Tư pháp 
- Hộ tịch thuộc UBND cấp xã. 
Thông qua lớp tập huấn đã 
góp phần nâng cao nhận thức 
cho lãnh đạo và công chức các 
cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, vai 
trò của công tác xây dựng văn 
bản QPPL cũng như những quy 
định của Luật ban hành văn 
bản QPPL năm 2015 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, nhất 
là về yêu cầu, trình tự xây dựng 
văn bản QPPL.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở 
cũng đã tham mưu trình UBND 
tỉnh ban hành các kế hoạch về 
kiểm tra, rà soát văn bản QPPL 
năm 2018, kế hoạch hệ thống 
hóa văn bản QPPL trên địa bàn 
tỉnh kỳ 2014 - 2018, công bố 

kếT quả Thực hiện nhiệm vỤ của ngành Tư pháp Bắc kạn 
Trong 6 Tháng đầu năm 2018

Hội nghị tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
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danh  mục văn bản QPPL hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ và một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của HĐND, 
UBND tỉnh năm 2017. Tiến 
hành thẩm định 05 đề nghị xây 
dựng Nghị quyết của HĐND 
tỉnh; thẩm định 37 dự thảo văn 
bản QPPL (17 Nghị quyết, 20 
Quyết định); tham gia ý kiến đề 
nghị xây dựng văn bản QPPL 
đối với 28 dự thảo; tham gia ý 
kiến đối với 11 dự thảo văn bản 
QPPL. Nhìn chung các ý kiến 
tham gia góp ý, thẩm định của 
Sở Tư pháp đều được các đơn 
vị và UBND tỉnh đánh giá có 
chất lượng cao, góp phần quan 
trọng vào việc hoàn thiện nội 
dung dự thảo văn bản trước 
khi trình cấp có thẩm quyền 
ban hành theo quy định.

Công tác quản lý xử lý vi 
phạm hành chính và theo dõi 
thi hành pháp luật cũng đạt 
được nhiều kết quả tích cực qua 
6 tháng triển khai thực hiện. 
Bên cạnh việc tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành đầy đủ, 
kịp thời các kế hoạch về theo 
dõi thi hành pháp luật, quản lý 
xử lý vi phạm hành chính trên 
địa bàn tỉnh năm 2018 và tham 
gia ý kiến đối với các vụ việc 
phức tạp do UBND tỉnh giao, 
Sở cũng đã đẩy mạnh công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp thông qua nhiều hình 
thức như tổ chức hội nghị hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
tại huyện Ba Bể; xây dựng và tổ 
chức ký kết Chương trình phối 
hợp về theo dõi thi hành pháp 

luật giữa Sở Tư pháp và Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh; báo 
cáo kết quả rà soát những bất 
cập, chồng chéo, vướng mắc 
giữa các quy định của pháp 
luật liên quan đến việc tiếp cận 
đất đai của người dân và doanh 
nghiệp; tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch điều tra, 
khảo sát và thu thập thông tin 
về theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật năm 2018 trong lĩnh 
vực trọng tâm, liên ngành trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó 
có những lĩnh vực liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp.

Công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật được chú trọng 
thực hiện thường xuyên, Sở 
đã tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch về công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 
pháp luật; xây dựng và thực 
hiện hương ước, quy ước năm 
2018, tổ chức Hội nghị giới 
thiệu văn bản pháp luật mới 
năm 2018 cho lãnh đạo các Sở, 
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp 
cấp huyện; đội ngũ báo cáo 
viên pháp luật cấp tỉnh; thường 
xuyên tham mưu kiện toàn Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật và đội ngũ báo 
cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 
Tham mưu và tổ chức triển khai 
đầy đủ, kịp thời các đề án phổ 
biến, giáo dục pháp luật trên 
địa bàn tỉnh như Đề án tuyên 
truyền, phổ biến trong cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân 

dân về nội dung của Công ước 
chống tra tấn và pháp luật Việt 
Nam về phòng, chống tra tấn 
trên địa bàn tỉnh; Đề án “Đẩy 
mạnh phổ biến nội dung cơ 
bản của Công ước quốc tế về 
các quyền dân sự, chính trị 
(ICCPR) và pháp luật Việt Nam 
về các quyền dân sự, chính 
trị cho cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân”; Đề 
án “Tăng cường công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật nhằm 
nâng cao ý thức pháp luật cho 
thanh, thiếu niên giai đoạn 
2010 - 2015” đến năm 2020...; 
ban hành văn bản hướng dẫn 
các đơn vị thực hiện công 
tác hòa giải ở cơ sở; thường 
xuyên đôn đốc các cơ quan, 
đơn vị liên quan triển khai 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2018.

Công tác hành chính tư 
pháp và bổ trợ tư pháp được 
quan tâm triển khai thực hiện 
đồng bộ, toàn diện trên các 
lĩnh vực. Sở đã tham mưu trình 
UBND tỉnh ban hành Quyết 
định thay đổi tên của Trung 
tâm dịch vụ đấu giá tài sản 
để phù hợp với quy định của 
Luật Đấu giá tài sản và Quyết 
định chuyển địa điểm hoạt 
động của Phòng Công chứng 
số 2 từ huyện Ngân Sơn sang 
huyện Chợ Đồn. Sở đã tổ 
chức Hội nghị bồi dưỡng kiến 
thức về công tác giám định tư 
pháp cho các Giám định viên 
tư pháp, người giám định tư 
pháp theo vụ việc trên địa bàn 
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tỉnh; Điều tra viên thuộc Công 
an tỉnh và Công an các huyện, 
thành phố; Kiểm sát viên Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện 
kiểm sát nhân dân các huyện, 
thành phố; Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tỉnh và Tòa án nhân 
dân các huyện, thành phố 
cùng đội ngũ luật sư trên địa 
bàn tỉnh.

Hoạt động cấp phiếu lý 
lịch tư pháp được thực hiện tốt, 
đáp ứng yêu cầu của tổ chức và 
công dân, trong 6 tháng đầu 
năm Sở đã cấp phiếu lý lịch 
tư pháp số 1 cho 350 trường 
hợp, trong đó 01 trường hợp là 
người nước ngoài, cấp phiếu lý 
lịch tư pháp số 2 cho 11 trường 
hợp, tất cả các hồ sơ đều được 
giải quyết đúng hạn qua bộ 
phận một cửa của đơn vị.

Trung tâm TGPL đã thực 
hiện tiếp dân tại trụ sở 168 lượt 
người; tiếp nhận và thực hiện 
127 vụ việc/127 người có đơn 
yêu cầu TGPL. Tổ chức truyền 
thông về TGPL ở cơ sở tại 42 
điểm/42 xã, số lượt người tham 
dự: 1.729 người; cấp phát miễn 
phí 15.927 tờ gấp về TGPL.

Trung tâm Đấu giá tài 
sản thuộc Sở thực hiện đấu 
giá thành 56 hợp đồng, 
phụ lục, tổng giá khởi điểm: 
10.315.800.623,đ; tổng giá bán: 
10.619.435.000,đ; tổng chênh 
lệch: 303.634.377,đ. 03 phòng 
Công chứng thuộc Sở đã công 
chứng được 1.801 việc, thu 
529.110.000 đ phí công chứng; 
nộp ngân sách Nhà nước: 
211.644.000 đ.

Để lập thành tích chào 
mừng các sự kiện chính trị, 
lịch sử của đất nước, Kỷ niệm 
73 năm Ngày truyền thống 
ngành Tư pháp, hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ công tác, 
nhiệm vụ chính trị được giao, 
ngay từ đầu năm, Sở đã chỉ 
đạo xây dựng Kế hoạch công 
tác thi đua năm 2018 của toàn 
ngành với các nội dung thi 
đua cụ thể, thiết thực trên cơ 
sở chức năng, nhiệm vụ của 
mỗi phòng, đơn vị trực thuộc 
và thực hiện đầy đủ các nội 
dung, mục tiêu phong trào thi 
đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh 
phát động với khẩu hiệu: “Toàn 
ngành Tư pháp Bắc Kạn tiếp tục 
đổi mới lề lối làm việc, siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả thi hành pháp luật; 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, thi đua hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị được 
giao năm 2018”. Phát động và 
tổ chức cho công chức, viên 
chức, người lao động đăng ký 
danh hiệu, hình thức thi đua, 
đăng ký “Sáng kiến Tư pháp”, 
đăng ký xây dựng, nhân rộng 
điển hình tiên tiến. Ban hành 
Kế hoạch phát động phong 
trào thi đua theo chuyên đề 
“Ngành Tư pháp Bắc Kạn đoàn 
kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua 
đẩy nhanh tiến độ, nâng cao 
chất lượng, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tư 
pháp năm 2018”. 

Trên cơ sở những kết quả 
tích cực đã đạt được trong 6 
tháng đầu năm, Sở Tư pháp Bắc 

Kạn xác định nhiệm vụ trọng 
tâm trong 6 tháng cuối năm 
bao gồm: 

Một là, tiếp tục thực hiện 
tốt các nội dung, nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2018 theo Kế 
hoạch đã đề ra; tổ chức tốt công 
tác tổng kết cuối năm 2018.

Hai là, thực hiện thẩm định 
đúng thời hạn, có chất lượng 
dự thảo văn bản QPPL; tham 
gia ý kiến các dự thảo kịp thời, 
chất lượng; tăng cường công 
tác quản lý xử lý vi phạm hành 
chính và theo dõi thi hành pháp 
luật; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật, thực hiện có hiệu quả Kế 
hoạch số 350/KH-UBND ngày 
15/9/2017 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện quy 
định về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật trên địa bàn tỉnh, 
thực hiện các giải pháp nhằm 
nâng cao tỷ lệ hòa giải thành 
ở cơ sở. Tiếp tục triển khai thi 
hành Luật Công chứng năm 
2014, Luật Đấu giá tài sản năm 
2016, Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2017 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành, tăng cường công tác 
kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp 
vụ đối với hoạt động luật sư, tư 
vấn pháp luật, đấu giá tài sản, 
công chứng theo thẩm quyền.

Ba là, đẩy mạnh thực 
hiện cải cách hành chính, tăng 
cường ứng dụng công nghệ 
thông tin vào công tác quản lý 
điều hành và hoạt động chuyên 
môn nghiệp vụ của đơn vị./.

ĐỨC miNH
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Từ khi tái lập tỉnh tới nay, với sự quan tâm 
của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành 
Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, 

chính quyền, tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng nỗ 
lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, 
chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định và 
giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân ngày càng được nâng cao. 

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, 
hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh cũng có 
những bước phát triển nhất định. Để nâng cao 
nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động công 
chứng, tạo điều kiện cho hoạt động công chứng 
phát triển sâu rộng, với nhiệm vụ giúp UBND tỉnh 
Bắc Kạn thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước 
đối với hoạt động công chứng tại địa phương, 
những năm qua, Sở Tư pháp đã triển khai nhiều 
biện pháp nhằm phát triển hoạt động công 
chứng, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về công chứng trên 
địa bàn, quán triệt đến các cấp, các ngành, các 
tổ chức và đoàn thể xã hội, nhân dân về vị trí, 
vai trò của hoạt động công chứng thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài; tổ 
chức các hội nghị tập huấn... 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 04 tổ 
chức hành nghề công chứng với 07 công chứng 
viên, cụ thể: Thành phố Bắc Kạn có 02 tổ chức 
hành nghề công chứng bao gồm Phòng công 
chứng số 1 và Văn Phòng công chứng Lê Thanh; 
huyện Chợ Đồn có 01 tổ chức hành nghề công 
chứng là Phòng công chứng số II; huyện Chợ Mới 
có 01 tổ chức hành nghề công chứng là Phòng 
công chứng số III.

Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa 
bàn tỉnh kể từ khi được thành lập và đi vào hoạt 
động đến nay nhìn chung đã được ổn định, có 
uy tín, chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu công 
chứng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 
Nhiều người dân đã ý thức được sâu sắc vai trò, 
vị trí của hoạt động công chứng, coi các tổ chức 
hành nghề công chứng là sự lựa chọn hàng đầu 
khi có nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao 
dịch bởi các văn bản pháp lý được công chứng 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức 
trong giao dịch, đồng thời, đây là cơ sở pháp 
lý để giải quyết tranh chấp khi phát sinh. Cùng 
với nhiệm vụ công chứng, Luật Công chứng 
năm 2014 còn quy định bổ sung công chứng 
viên được chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; việc 
chứng thực được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về chứng thực. Kết quả công chứng, 
chứng thực tại các tổ chức hành nghề công 
chứng từ năm 2016 đến nay (đến 31/5/2018) 
như sau: Công chứng được 11.251 việc, thu phí 
2.971.639.947,đồng; chứng thực được 11.645 
việc, thu phí 41.894.000,đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động công chứng còn gặp phải những khó khăn, 
hạn chế. Đó là:

- Theo “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ 
chức hành nghề công chứng đến năm 2020” ban 
hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg 
ngày 29/12/2012 Thủ tướng Chính phủ thì đến 
năm 2020 cho phép Bắc Kạn được thành lập tối 
đa 14 tổ chức hành nghề công chứng, lộ trình 
cụ thể như sau: Giai đoạn 2011 - 2015 thành lập 
08 tổ chức hành nghề công chứng (bao gồm cả 

Thực Trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 
HOạT ĐỘNG CôNG CHứNG TRêN ĐỊa BàN TỉNH BắC KạN
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tổ chức hành nghề công chứng hiện có), giai 
đoạn 2016 - 2020 thành lập mới 06 tổ chức hành 
nghề công chứng. Tuy nhiên do điều kiện kinh 
tế - xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn nên hiện 
nay tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa phát triển được mạng 
lưới tổ chức hành nghề công chứng tại tất cả các 
địa bàn cấp huyện.

- So với các địa phương khác trong cả nước 
thì số lượng công chứng viên của tỉnh Bắc Kạn 
vẫn còn ít, với 07 công chứng viên, Phòng Công 
chứng số 2 chỉ có 01 công chứng viên nên hoạt 
động của đơn vị cũng gặp phải  những khó khăn 
nhất định.

- Theo Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 
11/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với 
chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên 
và thư ký thi hành án thì công chứng viên được 
hưởng 15% phụ cấp trách nhiệm theo nghề. Mức 
phụ cấp như vậy chưa tương xứng với tính chất 
đặc thù của nghề công chứng và trách nhiệm rất 
lớn của công chứng viên đối với văn bản mình 
công chứng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động công 
chứng góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương, trong thời gian tới cần tập trung 
thực hiện một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện chủ 
trương xã hội hóa hoạt động công chứng: 

Xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp nói 
chung trong đó có hoạt động công chứng là một 
chủ trương lớn của Nhà nước nhằm giảm sức ép 
cho các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp 
dịch vụ công, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu 
ngày càng lớn của người dân, đẩy mạnh cải cách 
tư pháp, giúp ổn định và phát triển đất nước. 
Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ 
Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 
2020 đã nêu rõ: “Xây dựng mô hình quản lý nhà 
nước về công chứng theo hướng Nhà nước chỉ tổ 
chức cơ quan công chứng thích hợp; có bước đi phù 
hợp để từng bước xã hội hóa công việc này”.   Việc 
cho phép thành lập các Văn phòng công chứng 

(thay vì thành lập thêm các Phòng công chứng) 
góp phần giảm bớt gánh nặng cho biên chế 
và ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu ngân 
sách của các địa phương, giải quyết công việc 
cho nhiều người lao động, đồng thời tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng 
cao nghiệp vụ, chất lượng phục vụ người dân 
của các công chứng viên. Phấn đấu phát triển 
được một mạng lưới các tổ chức hành nghề 
công chứng rộng khắp tại các địa bàn cấp 
huyện, phục vụ nhu cầu công chứng, chứng 
thực của người dân địa phương. 

Thứ hai, tiếp tục quan tâm, đào tạo chức 
danh công chứng viên:

Theo quy định, công chứng viên cung cấp 
dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện 
nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên 
tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh 
chấp. Thông qua hoạt động nghề công chứng, 
công chứng viên là người góp phần bảo vệ pháp 
luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
yêu cầu công chứng khi tham gia giao kết các 
hợp đồng, giao dịch tại các tổ chức hành nghề 
công chứng. 

Điều 22 của Luật Công chứng năm 2014 quy 
định “Văn phòng công chứng phải có từ hai công 
chứng viên hợp danh trở lên”. Vì vậy, để chuẩn bị 
đội ngũ công chứng viên cho việc thực hiện xã hội 
hóa hoạt động công chứng cũng như bổ sung đội 
ngũ công chứng viên cho các Phòng công chứng 
trên địa bàn tỉnh cần có sự quan tâm và đẩy mạnh 
hơn nữa trong công tác tạo nguồn công chứng 
viên, đảm bảo mỗi tổ chức hành nghề công chứng 
có từ 02 công chứng viên trở lên.

Thứ ba, xem xét tăng mức phụ cấp trách 
nhiệm đối với chức danh công chứng viên: 

Công chứng là một nghề đặc thù, công 
chứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật, trước khách hàng, thậm chí đến suốt đời 
về văn bản công chứng. Để mức phụ cấp tương 
xứng với tính chất đặc thù của nghề công chứng 
và trách nhiệm của công chứng viên đối với văn 
bản mình công chứng./.

HOÀNg NgỌC HOa
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Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), phát huy truyền 

thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp 
nghĩa” của dân tộc Việt Nam, ngày 26/7, đồng chí 
Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí 
Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở cùng các đồng 
chí đoàn viên công đoàn, thanh niên đến thăm và 
tặng 06 phần quà cho các thương, bệnh binh là thân 
nhân của các công chức, viên chức thuộc Sở.

Thay mặt cho toàn thể CBCCVC, NLĐ Sở Tư 
pháp, hai đồng chí lãnh đạo ân cần thăm hỏi sức 
khỏe, tặng quà các thương binh, bệnh binh; đồng 
thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những sự cống 
hiến, hy sinh xương máu của các thương binh, bệnh 
binh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, 
mong muốn các bác tiếp tục nỗ lực vươn lên trong 
cuộc sống, sống vui, sống khỏe và động viên các 

thành viên trong gia đình tiếp tục phát huy truyền 
thống gia đình Cách mạng, lao động học tập, công 
tác tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp, văn minh./.

  Lệ TraNg

TraNg TiN HOẠT ĐỘNg

lãnh đạo Sở Tư pháp Thăm hỏi, Tặng quà
gia đÌnh chính Sách nhân ngày Thương Binh liệT Sỹ

Nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp 
thời cập nhật quy định mới, xây dựng và hình 

thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp 
luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức 
tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 22/6/2018, 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND 
về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 
năm 2018” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Theo Kế hoạch, đối tượng dự thi là công dân 
Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc và học 
tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Trừ thành viên Ban 
Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của 
hệ thống phần mềm thi). Nội dung thi là các quy 
định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã được sửa 
đổi, bổ sung năm 2017, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
năm 2016, Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

Cuộc thi được tổ chức với hình thức thi trực 
tuyến bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trả 

lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi 
tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế 
sẵn (chi tiết về cách thức tham gia dự thi được 
thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi). Về 
giải thưởng gồm có: Giải tập thể (01 giải nhất,  02 
giải nhì, 03 giải ba, 04 giải khuyến khích) và giải cá 
nhân (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải 
khuyến khích).

Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 10 tháng 9 
đến ngày 10 tháng 10 năm 2018. 

Kế hoạch phân công trách nhiệm tổ chức thực 
hiện cụ thể cho các cơ quan đơn vị có liên quan. 
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc các sở, 
thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có kế 
hoạch triển khai cụ thể, nghiêm túc, đồng thời gửi 
kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Tư 
pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

THaNH THUÝ

UBND tỉNh BaN hàNh Kế hoạch tổ chức
cuộc Thi “TÌm hiểu pháp luậT Trực Tuyến năm 2018” Trên địa Bàn Tỉnh Bắc kạn
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Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-HĐPH ngày 
19/6/2018 về kiểm tra công tác phối hợp 
thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng năm 2018, vừa qua, Hội đồng phối 
hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành kiểm 
tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/
TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 
04/07/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn 
thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây 
viết tắt là Thông tư liên tịch số 11).

Hội đồng phối hợp đã tổ chức kiểm tra 03 
đơn vị. Đó là: Công an huyện Chợ Đồn, Toà án 
nhân dân huyện Chợ Đồn và Viện kiểm sát nhân 
dân huyện Chợ Đồn. Thành phần tham gia Đoàn 
kiểm tra liên ngành gồm có đại diện Sở Tư pháp, 
Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính và 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. Nội 
dung kiểm tra chủ yếu về kết quả phối hợp thực 
hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 
trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng 
trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp 
lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11; chất 
lượng tham gia tố tụng của đội ngũ người thực 
hiện trợ giúp pháp lý; những khó khăn vướng 
mắc, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình 
thực hiện.

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của các đơn 
vị về những kết quả triển khai thực hiện Thông 
tư liên tịch số 11, chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham 
gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, những hạn 
chế, bất cập trong quá trình phối hợp triển khai 
thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 
tụng trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, các 
thành viên của Đoàn kiểm tra đã phát biểu, nêu 

ý kiến thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề mà 
Đoàn kiểm tra quan tâm. Đồng thời, Đoàn kiểm 
tra cũng trực tiếp kiểm tra hồ sơ vụ việc, nơi niêm 
yết Bảng thông tin, Hộp tin trợ giúp pháp lý tại 
các đơn vị.

Qua kiểm tra cho thấy Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh đã chủ động triển khai 
nhiều hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận 
thức của người tiến hành tố tụng và người dân 
về quyền được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp 
lý. Trên cơ sở Kế hoạch hằng năm, Trung tâm đã 
thường xuyên tổ chức Hội nghị triển khai các văn 
bản mới liên quan (pháp luật về tố tụng hình sự, 
trợ giúp pháp lý và các văn bản liên quan) và kỹ 
năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong 
năm 2017, Trung tâm phối hợp cùng các cơ quan 
Công an, Tòa án, Viện kiểm sát tiến hành lắp đặt 
Hộp tin trợ giúp pháp lý tại trụ sở các cơ quan 
tiến hành tố tụng tại nơi người dân dễ quan sát 
và tiếp cận. Hộp tin được cung cấp Mẫu đơn đề 
nghị trợ giúp pháp lý, tài liệu thông tin về trợ 
giúp pháp lý cũng như cung cấp danh sách đội 
ngũ Trợ giúp viên, luật sư là Cộng tác viên để 
cung cấp cho người dân và người tiến hành tố 
tụng khi có nhu cầu.

Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng huyện 
Chợ Đồn, nhìn chung các ngành đã phối hợp trên 
cơ sở nhận thức được ý nghĩa hoạt động trợ giúp 
pháp lý cũng như trách nhiệm của mình. Yêu cầu 
khi tiến hành tố tụng, tiếp xúc với người bị tạm 
giữ, bị can, bị cáo và các đương sự phải kiểm tra 
xem có thuộc đối tượng không. Nếu có thì phải 
hướng dẫn trình tự thủ tục, tạo điều kiện cho đối 
tượng tiếp cận với cơ quan trợ giúp pháp lý. Các 
ngành Công an, Viện kiểm sát, Toà án đã tích cực 
chủ động phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý Nhà nước tỉnh và các Chi nhánh của Trung 
tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ Trợ giúp 
viên, luật sư - Cộng tác viên Trung tâm thực hiện 

TraNg TiN HOẠT ĐỘNg

BẮC KẠN: KIểM TrA LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHốI HỢP 
TrỢ GIúP PHÁP Lý TrONG HOẠT ĐộNG Tố TụNG
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nhiệm vụ. Qua hồ sơ các vụ việc đã thực hiện thể 
hiện các cơ quan tiến hành tố tụng đã thông báo 
lịch hỏi cung, xét xử kịp thời đến Trung tâm, Chi 
nhánh và người thực hiện trợ giúp pháp lý trong 
từng vụ việc cụ thể; Ghi rõ trong bản án, quyết 
định tên và các ý kiến, quan điểm của người thực 
hiện trợ giúp pháp lý. Bảo đảm về thời gian cũng 
như điều kiện làm việc để người thực hiện trợ 
giúp pháp lý hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 
quá trình thực hiện, các đối tượng bị tạm giữ, 
tạm giam và khởi tố tại ngoại đều được giải thích 
về quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng, đối với 
các trường hợp yêu cầu người bào chữa, cán bộ 
thụ lý vụ án hướng dẫn thủ tục để được trợ giúp 
pháp lý. Trong quá trình thực hiện các hoạt động 
tố tụng, Công an đã cấp Giấy chứng nhận người 
tham gia tố tụng cho gần 20 lượt. Tất cả các cơ 
quan tiến hành tố tụng sau khi được cung cấp đã 
tiến hành treo Bảng thông tin trợ giúp pháp lý 
tại đơn vị ở những nơi đông người đi lại, dễ quan 
sát, theo dõi. Nhìn chung đội ngũ Trợ giúp viên, 
luật sư - cộng tác viên Trung tâm có trách nhiệm 
với công việc được giao, cố gắng trong việc bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng. 

Nhiều vụ án hoạt động bào chữa, bảo vệ của luật 
sư, Trợ giúp viên được các cơ quan tiến hành tố 
tụng và đối tượng được trợ giúp đánh giá cao.

Qua kiểm tra, các thành viên Hội đồng liên 
ngành cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục tăng 
cường công tác phối hợp để nâng cao số lượng 
vụ việc trợ giúp pháp lý hơn nữa, đáp ứng nhu 
cầu trợ giúp pháp lý ngày càng tăng trên địa bàn 
huyện Chợ Đồn.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng 
Khoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt Đoàn 
kiểm tra đã có ý kiến kết luận, đánh giá cao công 
tác chuẩn bị và kết quả hoạt động phối hợp thực 
hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương. Đề nghị 
cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn 
nữa đến công tác trợ giúp pháp lý. Yêu cầu các 
cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường, chú trọng 
việc giải thích, hướng dẫn cho đối tượng thuộc 
diện về quyền và nghĩa vụ theo pháp luật trợ 
giúp pháp lý, nâng cao số lượng vụ việc trợ giúp 
pháp lý trên địa bàn.

                                        HOÀNg THU CHUNg

Ngày 08/8/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội 
nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 265 
đại biểu là lãnh đạo và công chức của phòng Tư 
pháp cấp huyện, lãnh đạo UBND và Công chức 
Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ 
trì Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám 
đốc Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các 
đồng chí báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt 
những nội dung cơ bản của các chuyên đề: Một 
số vấn đề chung về hòa giải ở cơ sở; Nội dung 
cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; Kỹ năng hòa giải ở cơ sở; 
Những vấn đề chung về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác 
quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn 
đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật. 

Thông qua Hội nghị, đã giúp cho các đại 
biểu nắm bắt và cập nhật thêm kiến thức về xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật, hòa giải ở cơ sở, góp phần thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ này tại địa phương./. 

L.T

TraNg TiN HOẠT ĐỘNg

Sở Tư pháp Bắc kạn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2018
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Sáng ngày 27/7/2018, Sở Tư pháp tổ chức 
Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng 
đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm 

vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí 
Hồ Thị Kim Ngân, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì 
Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó 
Giám đốc Sở; Trưởng, Phó trưởng các phòng, đơn 
vị thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, 
thành phố; Đại diện các tổ chức Bổ trợ tư pháp, 
Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Văn phòng Công 
chứng Lê Thanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các nhiệm vụ 
công tác tư pháp đã được triển khai sớm, toàn 
diện, đồng bộ và đạt được những kết quả tích 
cực. Đến nay đã tổ chức triển khai được 39/56 
nhiệm vụ theo Kế hoạch đặt ra, đạt tỉ lệ 69,6%, 
đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Các nhiệm 
vụ khác triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Tại Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả tham 
mưu thực hiện những nhiệm vụ của ngành trong 
công tác cải cách hành chính, theo dõi thi hành 
pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động công 
chứng, việc thực hiện nhiệm vụ bàn giao công 
tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện 
hương ước, quy ước, công tác hòa giải ở cơ sở 
và đề ra phương hướng hoạt động công tác tư 
pháp 6 tháng cuối năm 2018. 

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để 
các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, phản ánh, 
kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại 
cơ sở như trong công tác xây dựng kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp 
luật, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến 
lĩnh vực tư pháp; những vướng mắc trong quá 
trình thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật, quản 
lý đăng ký hộ tịch... Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở và 
đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở 
đã có giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc để giúp các huyện, thành phố thực hiện tốt 
hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim 
Ngân đã ghi nhận, biểu dương những kết quả 
Ngành Tư pháp Bắc Kạn đã đạt được trong 6 
tháng đầu năm 2018. Đồng thời, đồng chí yêu 
cầu toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt Văn 
bản số 1074/UBND-NCKSTT ngày 08/3/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác tư 
pháp năm 2018, các nhiệm vụ đã được xác định 
trong kế hoạch đầu năm, tổ chức triển khai thực 
hiện tốt cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 
năm 2018” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…./.

Lệ TraNg

Sở Tư pháp Bắc Kạn Tổ chức hội nghị Sơ KếT công Tác Tư pháp 6 Tháng đầu năm               
và Triển Khai Thực hiện nhiệm vụ công Tác 6 Tháng cuối năm 2018

TraNg TiN HOẠT ĐỘNg
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TraNg TiN HOẠT ĐỘNg

Sáng ngày 31/7/2018, Sở Tư pháp phối hợp 
với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức 
Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về 

xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Tham 
dự buổi Lễ có đồng chí Lưu Ngọc Tâm, Phó Giám 
đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Chương, 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
cùng đại diện các phòng chuyên môn có liên 
quan của 02 Sở. Tại buổi Lễ các đại biểu đã được 

Sở Tư pháp bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về hương ước, quy ước cho Sở văn hóa,

 Thể Thao và Du lịch

nghe báo cáo tình hình quản lý nhà nước về xây 
dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Lưu Ngọc 
Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định trong 
thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy 
ban nhân nhân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 
ước và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Công tác này đã góp phần nâng cao nhận thức 
của cộng đồng dân cư trong tự quản của cộng 
đồng, nhờ đó hương ước, quy ước trong thời 
gian qua đã góp phần tích cực trong việc điều 
chỉnh những mối quan hệ nội bộ trong phạm vi 
thôn, tổ, tiểu khu… 

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg 
ngày 08/5/2018 Thủ tướng Chính phủ về xây 
dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Công văn 
số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư 
pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, 
quy ước và Công văn số 3732/UBND-NCKSTT 
ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tham mưu tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 
ước, Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch thực hiện bàn giao nhiệm vụ này. Đồng chí 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tin tưởng rằng, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện tốt nhiệm 
vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng và 
thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ, đây 
là nhiệm vụ mới bước đầu sẽ có những khó 
khăn, Sở sẽ nỗ lực để thực hiện tốt Quyết định 
số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, 
quy ước và mong muốn, trong thời gian tới Sở 
Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã ký 
Biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và bàn 
giao các hồ sơ, tài liệu có liên quan./. 

  NHã UyêN

25



TraNg TiN HOẠT ĐỘNg

Bắc kạn họp Ban TỔ chức, TỔ Thư ký cuộc Thi “TÌm hiểu pháp luậT 
Trực Tuyến năm 2018” Trên địa Bàn Tỉnh Bắc kạn

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 
bồi thường nhà nước 

Sáng ngày 09/8/2018, 
Ban Tổ chức cuộc thi 
“Tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến năm 2018” tổ chức họp, 
đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
Hội đồng PBGDPL tỉnh, Trưởng 
Ban tổ chức cuộc thi chủ trì 
cuộc họp. 

Tại cuộc họp, các thành viên 
đã thảo luận và thống nhất các 
nội dung như: Dự thảo Thể lệ, 
câu hỏi, đáp án, thời gian phát 
động cuộc thi và một số nội 
dung liên quan đến tổ chức 
cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng 
chí Phó Chủ tịch tỉnh nhấn 
mạnh đây là một trong những 
hoạt động hưởng ứng Ngày 
pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
2018, cuộc thi nhằm cung cấp 
kiến thức pháp luật cơ bản, kịp 
thời cập nhật quy định mới, xây 
dựng và hình thành thói quen 
chủ động học tập, tìm hiểu 
pháp luật trong các tầng lớp 
nhân dân; nâng cao ý thức tuân 
thủ, chấp hành và bảo vệ pháp 
luật. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, 
đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp 
luật trong cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang 
nhân dân, học sinh, sinh viên, 
người lao động và nhân dân. 
Đồng chí ghi nhận những ý kiến 
góp ý của các thành viên Ban 
Tổ chức cuộc thi và đề nghị Tổ 
thư ký tổng hợp, hoàn thiện các 
dự thảo để trình Trưởng Ban Tổ 
chức cuộc thi ban hành, làm cơ 
sở cho các cơ quan đơn vị, địa 
phương triển khai, thực hiện./.

H.T

Ngày 09/08/2018, Sở 
Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
đã tổ chức Hội nghị 

tập huấn nghiệp vụ công tác 
bồi thường nhà nước cho 140 
đại biểu là công chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, 
thành phố và cán bộ, công 
chức của 122 xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 
Tham dự và chủ trì Hội nghị có 

đồng chí Phạm Quốc Trung - 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Hội nghị đã được nghe 
báo cáo viên pháp luật của 
Sở Tư pháp giới thiệu những 
điểm mới cơ bản của Luật trách 
nhiệm bồi thường của nhà 
nước năm 2017 và tập huấn kỹ 
năng, nghiệp vụ về giải quyết 
bồi thường nhà nước. Tại Hội 
nghị các đại biểu đã tập trung 
thảo luận các tình huống xảy 

ra trên thực tiễn, đồng thời 
nêu lên những khó khăn trong 
công tác bồi thường nhà nước. 

Thông qua Hội nghị tập 
huấn, đã góp phần trang bị kiến 
thức pháp luật, kỹ năng nghiệp 
vụ về công tác bồi thường của 
nhà nước, từ đó nâng cao trách 
nhiệm thực thi công vụ cho đội 
ngũ cán bộ, công chức trên địa 
bàn toàn tỉnh./.

HÀ miNH
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Thực hiện Kế hoạch số 154/

KH-UBND ngày 20/4/2018 

của UBND tỉnh về điều tra, 

khảo sát và thu thập thông tin 

về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2018 trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nhằm 

thu thập thông tin tình hình 

thi hành pháp luật về điều kiện 

đầu tư kinh doanh đối với các 

ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện, đồng thời tạo diễn 

đàn trao đổi, thảo luận cho các 

doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước chia 

sẻ những khó khăn, vướng mắc về điều kiện đầu 

tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội.

Ngày 20/7/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Tọa 

đàm về thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu 

quả thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; 

y tế; lao động, thương binh và xã hội. Tham dự, 

buổi tọa đàm có đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó 

Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện của các đơn vị 

như Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y 

tế; Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một 

số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã 

thảo luận về các quy định của pháp luật hiện 

hành về điều kiện đầu tư kinh doanh nói chung 

và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y 

tế, tài nguyên và môi trường, lao động thương 

binh và xã hội; Thẳng thắn chỉ ra thực trạng thi 

hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh 

hiện nay của tỉnh, cũng như những khó khăn, 

vướng mắc, bất cập mà doanh nghiệp đang 

gặp phải. Đồng thời đề xuất, kiến nghị cắt giảm 

các điều kiện đầu tư kinh doanh còn hạn chế 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước, cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi 

trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho 

doanh nghiệp./.
HiềN TriệU 

TraNg TiN HOẠT ĐỘNg

Sở Tư pháp TỔ chức Tọa đàm về Thực Trạng và Biện pháp 
nâng cao hiệu quả Thi hành pháp luậT về điều kiện đầu Tư 

kinh doanh Trong lĩnh vực: Tài nguyên và môi Trường; 
y Tế; lao động, Thương Binh và xã hội
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Thực hiện Kế hoạch số 226/KH - UBND ngày 
06/06/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tập 

huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính; 
lập hồ sơ giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi 
phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018. Ngày 
25, 30, 31 tháng 7 năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ 
chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm 
hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên 
địa bàn huyện Ba Bể và thành phố Bắc Kạn cho 
hơn 400 đại biểu là những người có thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính và công chức phụ 
trách công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Lãnh đạo UBND cấp 
huyện, thành phố; công chức thuộc phòng Tư 

pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 
Kinh tế Hạ tầng; lãnh đạo UBND cấp xã, công 
chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức địa chính, lực 
lượng công an cấp xã; lực lượng kiểm lâm trên 
địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được 
nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp, Sở 
Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh giới thiệu các chuyên đề về 
nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong 
các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, bảo vệ và phát 
triển rừng và nghiệp vụ về theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật; lập hồ sơ giám sát, giáo 
dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn 
trách nhiệm hình sự. 

TraNg TiN HOẠT ĐỘNg

Tập huẤn nghiệp vỤ xỬ phạT vi phạm hành chính
và Theo dÕi Thi hành pháp luậT năm 2018                                                                          

Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND của 
UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn 

bản QPPL và Kế hoạch số 60/KH-STP của Sở Tư 
pháp về kiểm tra công tác văn bản QPPL tại 
huyện Ba Bể và huyện Na Rì, ngày 23/7/2018 
Đoàn kiểm tra công tác văn bản QPPL Sở Tư 
pháp do đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám 
đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 
công tác văn bản tại huyện Ba Bể.

Việc kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt tình 
hình công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, 
rà soát văn bản QPPL, đặc biệt là nắm bắt tình 
hình ban hành kế hoạch, tiến độ triển khai 
thực hiện kế hoạch hệ thống hóa văn bản 
QPPL kỳ 2014-2018 tại địa phương. Trên cơ sở 
đó, đánh giá thực trạng, những kết quả đã đạt 
được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để kịp 

thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng 
mắc trong công tác văn bản QPPL, qua đó 
nâng cao chất lượng công tác văn bản QPPL 
trên địa bàn./.

            PHòNg XDVB

Kiểm Tra CôNg TÁC VăN BảN qUy PHẠm 
PHÁP LUẬT TẠi HUyệN Ba Bể
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Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, 
thảo luận với các báo cáo viên pháp luật nhằm 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành 
chính tại địa phương và giải quyết một số tình 
huống đã xảy ra trong thực tế.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán 
bộ là những người có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính và công chức phụ trách công 
tác quản lý xử lý vi phạm hành chính tại các cơ 
quan, đơn vị và các xã, phường, thị trấn trên địa 

tỉnh được trang bị thêm các kiến thức cơ bản về 
nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính và theo 
dõi thi hành pháp luật. Qua đó, giúp cho việc giải 
quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực 
hiện bảo đảm đúng theo quy định của Luật Xử 
lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật 
có liên quan; góp phần tích cực vào việc giữ gìn 
trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của Nhà nước, của công dân và các tổ chức trên 
địa bàn tỉnh./.

           PHaN DƯƠNg

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BTNN ngày 
16/4/2018 của Cục Bồi thường nhà nước 

về việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước 
năm 2018; văn bản số 210/BTNN-NV2 ngày 
16/7/2018 của Cục Bồi thường nhà nước về việc 
kiểm tra công tác bồi thường nhà nước tại tỉnh 
Bắc Kạn. Ngày 02/8/2018, Đoàn kiểm tra của Cục 
Bồi thường nhà nước do đồng chí Nguyễn Thị 
Tố Hằng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà 
nước làm trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn. Tham dự kiểm tra có đồng chí Hồ 
Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại 
diện lãnh đạo các đơn vị: Ban pháp chế Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Sở Nội Vụ, Sở Tài Chính, Thanh 
tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh. 

Đoàn kiểm tra đã được nghe đại diện lãnh 
đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
trình bày báo cáo về kết quả hoạt động quản lý 
nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên 
địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến 
kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian 
tới. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành 

cũng đã tham gia thảo luận và trao đổi về các 
nội dung liên quan đến việc triển khai, thực hiện 
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, 
những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong 
công tác triển khai, phối hợp thực hiện công tác 
bồi thường nhà nước tại các ngành, lĩnh vực trên 
địa bàn. 

Kết luận kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị 
Tố Hằng - Phó cục Trưởng Cục Bồi thường nhà 
nước thay mặt đoàn kiểm tra đã đưa ra những 
đánh giá về hoạt động tổ chức triển khai thực 
hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí nhấn mạnh Luật trách 
nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 có 
ý nghĩa hết sức quan trọng. Để Luật được thực 
thi, đầy đủ trong thực tiễn đòi hỏi các cơ quan, 
đơn vị, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 
luật; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 
quan liên quan nhằm triển khai kịp thời, đồng 
bộ, nghiêm túc, hiệu quả trong công tác bồi 
thường nhà nước./. 

HÀ miNH

cỤc Bồi Thường nhà nước kiểm Tra công Tác 
Bồi Thường nhà nước Trên địa Bàn Tỉnh Bắc kạn

TraNg TiN HOẠT ĐỘNg
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Thực hiện Kế hoạch 
công tác Tư pháp và 
Kế hoạch hoạt động 

trợ giúp pháp lý năm 2018, 
được sự quan tâm chỉ đạo 
của Sở Tư pháp, Cục Trợ giúp 
pháp lý, cùng với sự nỗ lực 
của tập thể công chức, viên 
chức tại đơn vị và sự cộng 
tác nhiệt tình của các cộng 
tác viên, sự phối hợp với các 
cơ quan, ban, ngành ở địa 
phương. Ngay từ đầu năm, 
Trung tâm trợ giúp pháp lý 
Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã 
triển khai thực hiện đồng bộ 
các nhiệm vụ được giao, xây 
dựng chương trình kế hoạch 
công tác, Kế hoạch số 72/
KH-UBND ngày 06/3/2018 
về Chiến lược phát triển trợ 
giúp pháp lý ở Việt Nam đến 
năm 2020, định hướng đến 
năm 2030 và Đề án đổi mới 
công tác trợ giúp pháp lý 
giai đoạn 2015 - 2025 trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Kế 
hoạch số 35/KH-STP ngày 
30/01/2018 về triển khai thi 
hành Luật Trợ giúp pháp lý 
năm 2017, với các nhiệm vụ 

cụ thể như: Nâng cao chất 
lượng vụ việc Trợ giúp viên 
pháp lý, chú trọng việc tham 
gia tố tụng của Trợ giúp viên 
pháp lý, phối hợp thực hiện 
trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng đạt hiệu quả, 
tăng cường công tác truyền 
thông về trợ giúp pháp lý, 
tăng cường năng lực cho đội 
ngũ người thực hiện trợ giúp 
pháp lý. Trong 6 tháng đầu 
năm 2018, công tác trợ giúp 
pháp lý đã đạt được những 
kết quả nhất định, góp phần 
nâng cao hiểu biết pháp 
luật, giúp người dân tiếp cận 

được với các dịch vụ pháp lý 
miễn phí. 

Trung tâm đã thực hiện 
tiếp nhận và giải quyết 127 
vụ việc/127 người có đơn đề 
nghị trợ giúp pháp lý, trong 
đó: Tham gia tố tụng 77 vụ 
việc, đại diện ngoài tố tụng 
01 vụ việc, tư vấn pháp luật 
49 vụ việc (tư vấn tại Trung 
tâm 09 vụ việc, tư vấn trụ sở 
các Chi nhánh 40 vụ việc) chủ 
yếu thuộc các lĩnh vực dân sự, 
hình sự, đất đai, hôn nhân gia 
đình, chính sách xã hội... Các 
vụ việc trên đã được Trung 
tâm kịp thời cử Trợ giúp viên 

Nhiều kết quả Nổi bật troNg côNg tác 
trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉNh bắc kạN 

6 tháNg đầu Năm 2018
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pháp lý, luật sư là cộng tác 
viên tham gia thực hiện bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
cho người được trợ giúp pháp 
lý đặc biệt là các vụ việc tham 
gia tố tụng. 

Một trong những giải 
pháp để nâng cao chất lượng 
trợ giúp pháp lý là công tác 
kiểm tra, đánh giá chất lượng 
vụ việc trợ giúp pháp lý. Số 
lượng vụ việc tham gia tố 
tụng được đánh giá trong 6 
tháng đầu năm là 77 vụ việc 
(chiếm 60,6% tổng số vụ 
việc). Các vụ việc đều được 
thực hiện theo đúng trình tự, 
thủ tục quy định của pháp 
luật, đánh giá chất lượng tốt. 
Người thực hiện trợ giúp pháp 
lý hài lòng về kết quả trợ giúp 
pháp lý do mình thực hiện 
cho người dân. Hoạt động trợ 
giúp pháp lý tại các cơ sở tạo 
điều kiện thuận lợi cho người 
dân sinh sống tại các địa bàn 
xa Trung tâm (đặc biệt là đối 
tượng nghèo, người dân tộc 
thiểu số thường trú tại vùng 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn) thực hiện quyền được 
trợ giúp pháp lý. 

Công tác truyền thông 
về hoạt động trợ giúp pháp 
lý cũng được chú trọng đẩy 
mạnh, Trung tâm đã ban 
hành Kế hoạch số 63/KH-
TGPL ngày 26/3/2018 truyền 

thông về trợ giúp pháp lý ở 
cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn. Khảo sát triển khai hoạt 
động truyền thông về trợ 
giúp pháp lý tại các xã thuộc 
các huyện Pác Nặm, Bạch 
Thông, Na Rì, Chợ Mới, Ngân 
Sơn, Chợ Đồn. Tổ chức truyền 
thông về hoạt động trợ giúp 
pháp lý, tư vấn pháp luật tại 
các thôn, bản, xã đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn tỉnh theo 
Quyết định số 32/2016/QĐ-
TTg ngày 08/8/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
chính sách trợ giúp pháp 
lý cho người nghèo, đồng 
bào dân tộc thiểu số tại các 
huyện nghèo, xã nghèo, thôn, 
bản đặc biệt khó khăn giai 
đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ 
vụ việc tham gia tố tụng có 
tính chất phức tạp hoặc điển 
hình (Quyết định số 32/2016/
QĐ-TTg) tại 42 điểm/42 xã, 
với số lượt người tham dự là 
1.729 người, cấp phát miễn 
phí 15.927 tờ gấp về trợ giúp 
pháp lý. Phối hợp với Phòng 
Văn hóa - Thông tin các huyện 
khảo sát để xây dựng, phát 
chuyên trang, chuyên mục về 
trợ giúp pháp lý bằng tiếng 
dân tộc trên Đài Truyền thanh 
xã... Có thể thấy từ khi Chính 
phủ ban hành Quyết định 
số 32/2016/QĐ-TTg thì công 
tác truyền thông về trợ giúp 

pháp lý càng được quan tâm, 
chú trọng hơn.

Bên cạnh đó, hoạt động 
phối hợp giữa Trung tâm 
với các cơ quan tiến hành tố 
tụng được tăng cường. Trên 
cơ sở thực hiện Thông tư liên 
tịch số 11/2013/TTLT- BTP-
BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC 
ngày 04/7/2013 của Bộ Tư 
pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Viện Kiểm sát nhân 
dân Tối cao, Tòa án nhân 
dân Tối cao hướng dẫn thực 
hiện một số quy định của 
pháp luật về trợ giúp pháp 
lý trong hoạt động tố tụng, 
Sở Tư pháp triển khai thực 
hiện hoạt động phối hợp liên 
ngành theo Kế hoạch số 44/
KH-HĐPH ngày 12/02/2018 
của Hội đồng phối hợp liên 
ngành về trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng tại 
địa phương. Các cơ quan 
tiến hành tố tụng đã giới 
thiệu người thuộc diện trợ 
giúp pháp lý đến Trung tâm, 
thực hiện đăng kí tham gia tố 
tụng cho Trợ giúp viên pháp 
lý đúng quy định pháp luật. 
Tuy nhiên, sự phối hợp về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động 
tố tụng vẫn có những khó 
khăn, tồn tại như: Các cơ quan 
thành viên của Hội đồng phối 
hợp liên ngành phối hợp còn 
chưa thật sự chặt chẽ, số vụ 
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việc các cơ quan tiến hành tố 
tụng giới thiệu đến Trung tâm 
còn việc còn ít, đa số vụ việc 
là do Trung tâm đề nghị và 
người dân tự yêu cầu. 

Cùng với hoạt động 
phối hợp, Trung tâm đã cung 
cấp, lắp đặt bảng thông tin 
trợ giúp pháp lý, hộp tin trợ 
giúp pháp lý cho UBND các 
xã trên địa bàn địa bàn tỉnh 
với số lượng 47 bảng thông 
tin, 42 hộp tin, 2.100 tờ gấp, 
840 mẫu đơn yêu cầu trợ giúp 
pháp lý, 84 bản danh sách trợ 
giúp viên pháp lý, luật sư là 
cộng tác viên của Trung tâm 
trợ giúp pháp lý. 

Ngoài ra, Trung tâm còn 
thực hiện tốt công tác cải cách 
hành chính, phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, ban 
hành các quy chế hoạt động, 
phát huy dân chủ trong hoạt 
động của Trung tâm, giao chỉ 
tiêu vụ việc tham gia tố tụng, 
phân công đánh giá chất 
lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, 
tuân thủ nghiêm túc các quy 
định của pháp luật về rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật 
và đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, cải cách tài chính công, 
ứng dụng công nghệ thông 
tin và công tác quản lý, sử 
dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, viên chức. 

Nhìn chung trong 06 
tháng đầu năm 2018, Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý nhà 
nước tỉnh Bắc Kạn đã đạt 
được những kết quả đáng ghi 
nhận trên tất cả các lĩnh vực 
hoạt động, đặc biệt là thực 
hiện trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tố tụng, hoạt động 
truyền thông pháp luật về trợ 
giúp pháp lý, trợ giúp pháp 
lý cho người khuyết tật. Chất 
lượng vụ việc trợ giúp pháp 
lý trong tham gia tố tụng, đại 
diện ngoài tố tụng, tư vấn 
pháp luật tiền tố tụng ngày 
càng được nâng cao, tạo được 
niềm tin trong nhân dân và 
đối với các cơ quan tiến hành 
tố tụng, cơ quan hành chính 
nhà nước khác. Hoạt động 
trợ giúp pháp lý về tận cơ sở 
vùng sâu, vùng xa, giúp người 
được trợ giúp pháp lý nâng 
cao hiểu biết về pháp luật, ý 
thức tôn trọng và chấp hành 
pháp luật, từ đó người dân 
tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình góp phần vào 
việc phổ biến, giáo dục pháp 
luật, bảo vệ công lý, bảo đảm 
công bằng xã hội, phòng 
ngừa, hạn chế tranh chấp và 
vi phạm pháp luật.

Trong 6 tháng cuối năm 
2018, Trung tâm trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc 
Kạn tiếp tục đẩy mạnh các 

hoạt động trợ giúp pháp lý 
nhằm đảm bảo cho mọi đối 
tượng được trợ giúp pháp lý 
có nhu cầu đều được giúp đỡ. 
Tổ chức các đợt truyền thông 
về trợ giúp pháp lý ở cơ sở. 
Triển khai các hoạt động theo 
hướng tập trung vụ việc trợ 
giúp pháp lý, trong đó chú 
trọng các vụ việc tham gia 
tố tụng, các vụ việc đại diện 
ngoài tố tụng, tư vấn pháp 
luật tại trụ sở, tư vấn pháp 
luật tiền tố tụng. Tăng cường 
phối hợp với các cơ quan tiến 
hành tố tụng, thu thập thông 
tin về vụ việc tố tụng. Tiếp tục 
tổ chức triển khai Kế hoạch 
thi hành Luật Trợ giúp pháp 
lý, Kế hoạch triển khai thực 
hiện Quyết định số 32/2016/
QĐ-TTg, Kế hoạch thực hiện 
Chiến lược, Kế hoạch thực 
hiện trợ giúp pháp lý cho 
người khuyết tật có khó khăn 
về tài chính. Phối hợp với 
Phòng Văn hóa - Thông tin các 
huyện xây dựng phát chuyên 
mục về trợ giúp pháp lý trên 
Đài truyền thanh xã. Tiếp tục 
thực hiện công tác tiếp công 
dân tại trụ sở, đánh giá chất 
lượng vụ việc trợ giúp pháp 
lý, thực hiện các công việc 
chuyên môn, nghiệp vụ và 
các công tác khác./.

HồNg aNH 
Trung tâm TGPL NN tỉnh Bắc Kạn
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ
xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.

Đc Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban 
Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018

phát biểu tại cuộc họp.

Quang cảnh một buổi truyền thông trợ giúp pháp lý. Đc Nguyễn Thị Tố Hằng - Phó Cục trưởng 
Cục Bồi thường Nhà nước phát biểu 

tại buổi làm việc với Sở Tư pháp.

Khách hàng đến công chứng
 tại Phòng Công chứng số 1.

Quang cảnh hội nghị học tập quán triệt 
Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 khóa XII.
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