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Buổi lễ vinh dự được đón các 
đồng chí lãnh đạo, nguyên 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ: Đồng chí Nông Đức 
Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng cộng 
sản Việt Nam; đồng chí Vương 
Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Phó Thủ tướng Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; đồng chí Phạm Gia Khiêm 
- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

Dự buổi lễ có các đồng chí: 
Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính 
Trung ương; Hà Ngọc Chiến - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ 
tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; 
Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cùng đại diện các ban, bộ, 
ngành Trung ương; đoàn đại biểu 
các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, 
Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao 
Bằng, Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng 
Sơn, thành phố Hà Nội, thành phố 
Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Bắc Kạn, dự buổi 
lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn 
Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh 
ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ 
tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo 
tỉnh qua các thời kỳ; cán bộ lão 
thành cách mạng, anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, bà mẹ 
Việt Nam anh hùng; lãnh đạo các 
sở ban ngành, đoàn thể, huyện 
thành phố, các doanh nghiệp 
trung ương và địa phương cùng 
đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đọc diễn văn Kỷ niệm 
20 năm tái lập tỉnh, đồng 
chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy 
khẳng định: Sau 20 năm từ một 

tỉnh chậm phát triển, đến nay 
tỉnh Bắc Kạn đã có sự đổi thay, 
chuyển mình vươn lên, đạt được 
nhiều thành quả đáng khích lệ. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân 20 năm qua tăng 11,5%/
năm. Thu ngân sách tăng bình 
quân 19,8%/năm; năm 2016, số 
thu tăng gấp 31 lần so với năm 
1997. Thu nhập bình quân đầu 
người năm 2016 đạt 26,5 triệu 
đồng, tăng 21 lần so với năm 
1997. Cơ cấu kinh tế của tỉnh 
chuyển dịch theo hướng tích 
cực. Sản xuất nông - lâm nghiệp 
phát triển khá toàn diện, tăng cả 

Tỉnh Bắc Kạn Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Tái Lập Tỉnh 
(01/01/1997 - 01/01/2017)

Tối 29/12/2016, tại Quảng trường Nhà văn hóa tỉnh, tỉnh Bắc Kạn long trọng 
tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017) và đón nhận 
Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đ/c Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt             
lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
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quy mô, năng suất và hiệu quả 
với tốc độ tăng trưởng bình quân 
đạt 7,3%/ năm. Lương thực bình 
quân đầu người tăng hơn 2 lần. 
Tuy đạt được những thành tựu 
quan trọng, nhưng trước mắt, 
Bắc Kạn vẫn còn nhiều khó khăn, 
thách thức. Để thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc 
Kạn tiếp tục phát huy tính tự lực, 
tự cường, đồng thời, tranh thủ 
sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của 
Đảng, nhà nước và sự chia sẻ của 
các địa phương, gắn với sự năng 
động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều 
hành của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền. Phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân, tính tiên 
phong, gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên,  xây dựng quê hương 
Bắc Kạn ngày càng phát triển...

Tại buổi lễ, ghi nhận những 
thành tựu mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt 
được, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân 
chương Độc lập hạng Nhất cho 
nhân dân và cán bộ tỉnh Bắc Kạn 
đã có thành tích đặc biệt xuất sắc 
trong công tác, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Bước vào giai đoạn phát 
triển mới, Phó Thủ tướng Chính 
phủ đề nghị, Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cần 
tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng 
tạo, đồng thời chủ động nắm 
bắt cơ hội, phát huy được các 
lợi thế so sánh, tạo ra những bứt 

phá mới để phát triển kinh tế - xã 
hội, rút ngắn khoảng cách chênh 
lệch về trình độ phát triển với 
các tỉnh trong khu vực và trong 
cả nước; trong đó tập trung thực 
hiện tốt một số nội dung: Tập 
trung phát huy thế mạnh phát 
triển ngành công nghiệp khai 
thác, chế biến khoáng sản, vật 
liệu xây dựng, nông - lâm nghiệp 
và phát triển du lịch tương xứng 
với tiềm năng; thực hiện hiệu 
quả các chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững 
theo chuẩn nghèo đa chiều và 
xây dựng nông thôn mới gắn 
liền với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, phát triển kinh tế nông 
thôn. Đẩy mạnh cải cách hành 
chính gắn với sắp xếp, kiện toàn 
tổ chức bộ máy và cán bộ, cải 
thiện thứ hạng chỉ số cạnh tranh 
cấp tỉnh; tăng cường công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tinh thần Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với 
việc học tập, làm theo tư tưởng, 
đạo đức và tác phong Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại…

Với truyền thống cách mạng 
và những thành tích xuất sắc đã 
đạt được trong 20 năm qua, đồng 
chí Phó Thủ tướng Chính phủ tin 
tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp 
tục đoàn kết, đổi mới, năng động, 
sáng tạo, khai thác có hiệu quả 
tiềm năng, lợi thế, tạo những bứt 
phá mới trong phát triển kinh tế - 
xã hội, hoà nhịp cùng sự phát triển 
chung của đất nước.

Tại Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày 
tái thành lập tỉnh, cùng với Huân 
chương Độc lập hạng Nhất của 
Chủ tịch nước trao tặng, tỉnh Bắc 
Kạn vinh dự đón Bằng xếp hạng Di 
tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu 
(ATK) Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, 
tỉnh Bắc Kạn của Thủ tướng Chính 
phủ trao tặng.

Kết thúc Lễ Kỷ niệm 20 năm 
tái lập tỉnh Bắc Kạn và đón nhận 
Huân chương Độc lập hạng Nhất 
là chương trình nghệ thuật với chủ 
đề “Bắc Kạn vững bước trên con 
đường mới”./.

Ban Biên tập

Chương trình biểu diễn nghệ thuật.
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Kết quả sau 5 năm thực 
hiện Chỉ thị số 03-CT/
TW ngày 14 tháng 5 năm 

2011 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay” đã có nhiều chuyển 
biến tích cực trên các mặt của 
đời sống xã hội. Tuy nhiên, 
trước yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn cách mạng mới, Bộ 
Chính trị đã ban hành Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 
năm 2016 đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Ngày 10 tháng 10 năm 2016, 
Ban Chấp hành Trung ương 
cũng đã ban hành Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) về 
tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Ban Chấp hành 

Trung ương đánh giá đúng tình 
hình và nguyên nhân; chỉ ra 
các biểu hiện chính của sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống; những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ đang có diễn biến 
hết sức phức tạp. Đồng thời, 
đưa ra mục tiêu, quan điểm, 
nhiệm vụ, giải pháp, trong đó 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp về 
giáo dục chính trị tư tưởng, tự 
phê bình và phê bình được đặt 
lên hàng đầu nhằm thực hiện 
có hiệu quả việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu 
tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng. Các cấp uỷ, tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên phải 
cam kết việc rèn luyện, giữ gìn 
phẩm chất đạo đức, chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
Thực hiện nghiêm túc quy định 
về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, trước hết là 
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 
và bí thư cấp uỷ các cấp. 

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
và Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng là yêu cầu cấp bách 
vừa mang tính lâu dài được 
cán bộ, đảng viên và nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh rất 
quan tâm, kỳ vọng. Thực hiện 
tốt nhiệm vụ trên sẽ góp phần 
quan trọng tiếp tục xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức 
và đạo đức, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, 
trong quy hoạch đủ năng lực, 
phẩm chất; chú trọng chỉnh 
đốn tác phong công tác của 
cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa 
bệnh thành tích, hình thức, 
phô trương, xây dựng hình 
ảnh người cán bộ, đảng viên 
gần dân, sát dân, lắng nghe, 
đối thoại với nhân dân, giản 
dị, khiêm tốn, tận tụy, trung 
thực và liêm khiết; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống và 

ĐẨY mạnh hỌc Tập VÀ LÀm ThEO TƯ TƯỞnG, 
ĐạO Đức, phOnG cách hỒ chÍ minh Gắn VỚi cÔnG Tác 

XÂY DỰnG, chỉnh ĐỐn ĐẢnG TRÊn ĐỊA BÀn Tỉnh
nguyễn Văn Du

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
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những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ; 
đẩy mạnh đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu.

Đảng ta nhấn mạnh: Phải 
làm cho cán bộ, đảng viên và 
quần chúng nhân dân nhận 
thức sâu sắc những nội dung 
cơ bản và giá trị to lớn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập 
và làm theo Bác thành công 
việc tự giác, thường xuyên 
của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền, tổ chức chính 
trị-xã hội các cấp, trước hết là 
đối với người đứng đầu và tiếp 
đến là cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, đoàn viên và 
hội viên. 

Đẩy mạnh tuyên truyền 
sâu rộng, thường xuyên, liên 
tục, có hệ thống bằng nhiều 
hình thức phong phú, sinh 

động các nội dung chủ yếu về 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân 
học tập và làm theo. Cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể các cấp 
cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ 
việc tổ chức học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh theo phương 
châm “trên trước, dưới sau”, 
“trong trước, ngoài sau”, “học đi 
đôi với làm theo”. Người đứng 
đầu phải gương mẫu xây dựng 
kế hoạch học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, 
đoàn viên, hội viên theo chức 
năng, nhiệm vụ của mình, xây 
dựng và báo cáo kết quả thực 
hiện kế hoạch với chi bộ hoặc 
tập thể cơ quan, đơn vị nơi 
công tác. Lấy kết quả học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh là một 
trong những tiêu chuẩn đánh 
giá, bình xét, phân loại cán bộ, 
đảng viên, tổ chức đảng hằng 
năm và cả nhiệm kỳ. 

Để việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ 
chức đảng, chính quyền, đoàn 
thể cần tập trung chỉ đạo, thực 
hiện chín nhiệm vụ sau:  

Một là, tổ chức học tập và 
xây dựng kế hoạch làm theo 
các nội dung chủ yếu về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ 
đạo việc đăng ký học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh đối với tập thể, 
cá nhân; việc thực hiện nêu 
gương của cán bộ chủ chốt các 
cấp theo Quy định số 1496-
QĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 
2013 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về trách nhiệm nêu gương 
của các đồng chí Tỉnh ủy viên 
và Quy định nêu gương của 
cấp ủy địa phương, đơn vị.  

Hai là, đưa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào 
chương trình, kế hoạch hằng 
năm của đảng bộ; gắn với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, giải 
quyết kịp thời, có hiệu quả 
những vấn đề bức xúc, nổi cộm 
của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, gắn thực hiện Chỉ 
thị 05 với việc thực hiện Nghị 

Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và 

chỉnh đốn Đảng (ngày 15/12/2016).

4



quyết Trung ương 4 (khóa XI) 
và Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, cùng với nhiệm vụ 
xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, xác định 
trách nhiệm của người đứng 
đầu, thực thi đạo đức công vụ. 
Hằng năm mỗi cấp ủy xác định, 
lựa chọn đăng ký những vấn 
đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, 
đơn vị, địa phương để cấp ủy 
cấp trên thẩm định, xác nhận 
sau đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện, giải quyết kịp 
thời và có hiệu quả; tiến hành 
công khai kết quả việc giải 
quyết trên phương tiện thông 
tin đại chúng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền việc 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, làm cho tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Người 
thực sự trở thành nền tảng tinh 
thần vững chắc của đời sống xã 
hội, xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam

Năm là, cấp ủy chính 
quyền, đoàn thể cần có kế 
hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh 
tuyên truyền sâu rộng, đa 
dạng, linh hoạt về tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; gương điển hình tiên 
tiến học tập và làm theo ở địa 
phương, cơ quan, đơn vị; lên 
án, phê phán nhận thức lệch 

lạc, việc làm thiếu gương mẫu, 
học không đi đôi với làm, bệnh 
hình thức, báo cáo không trung 
thực; kiên quyết đấu tranh với 
các quan điểm sai trái, xuyên 
tạc của các thế lực thù địch, 
phản động, cơ hội. 

Sáu là, đẩy mạnh hoạt 
động sáng tác, quảng bá tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, báo 
chí của tỉnh về học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với thực 
hiện Chương trình hành động 
số 18-CTr/TU ngày 12 tháng 11 
năm 2014 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 
số 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây 
dựng và phát triển văn hóa, 
con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững 
đất nước”. 

Bảy là, tiếp tục đổi mới việc 
tổ chức thực hiện chương trình, 
giáo trình giảng dạy về học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Tám là, làm tốt công tác 
kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng 
kết việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh.

Chín là, xác định nội dung 
đột phá nhằm tạo chuyển biến 
rõ rệt trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính 
quyền tỉnh xác định nội dung 
đột phá của cả nhiệm kỳ là: 
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức “Nêu 

gương, nêu cao trách nhiệm, nói 
đi đôi với làm, gắn bó với nhân 
dân”; xây dựng bộ máy chính 
quyền “Liêm chính, hành động, 
kiến tạo, phục vụ” theo tinh 
thần Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt các nội 
dung trên, cả hệ thống chính 
trị phải vào cuộc, từng tổ chức 
đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, 
trước hết là các đồng chí Tỉnh 
ủy viên, cán bộ chủ chốt, người 
đứng đầu các cấp, các ngành 
phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ 
trách nhiệm của mình trước 
nhân dân, trước Đảng để tự 
giác thực hiện. Sự gương mẫu 
của cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
của tỉnh là cực kỳ quan trọng, có 
ý nghĩa quyết định; từng đồng 
chí đứng đầu cấp uỷ, chính 
quyền các cấp phải tự giác, 
gương mẫu thực hiện chỉ thị, 
nghị quyết, nói đi đôi với làm, 
chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm 
rất cao, sự nỗ lực rất lớn.

Hy vọng rằng, với sự chỉ 
đạo đồng bộ, quyết liệt của 
cấp ủy, chính quyền các cấp, 
sự đồng thuận của nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh, việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với công tác xây dựng, 
chính đốn Đảng sẽ tạo ra được 
chuyển biến mới, góp phần 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 
đã đề ra./.

5



Năm 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính 
trị quan trọng như tổ chức thành công Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

và tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021... Đặc biệt, năm 2016 là năm đầu tiên 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Bắc Kạn lần thứ XI, toàn thể cán bộ, đảng viên và 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn hăng hái thi đua sôi nổi tổ 
chức nhiều hoạt động hướng tới sự kiện kỷ niệm 20 
năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017).

Hoà chung khí thế đó cũng như góp phần vào 
những kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội chung 
của cả tỉnh toàn ngành Tư pháp đã đoàn kết, nỗ lực 
vượt khó triển khai một cách đồng bộ, toàn diện 
và hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở các nhiệm vụ công 
tác của Ngành trên tất cả các lĩnh vực, từ các hoạt 
động chuyên môn như:  xây dựng và kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành 
chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, 
hành chính tư pháp, quản lý, xử lý vi phạm hành 
chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đến 
các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tổ chức cán bộ, 
công tác thi đua khen thưởng... đạt được nhiều kết 
quả nổi bật, ấn tượng đó là:

1 tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về 
tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ yêu cầu, 
kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch 

vụ bưu điện, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp 
trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính 
với phương thức đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp 
trực tuyến cũng như đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản 
lý nhà nước về lý lịch tư pháp, ngày 29/11/2016, Sở 
Tư pháp đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ 
ký kết thỏa thuận hợp tác số 1416/2016/STP-BĐ về 

tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ yêu cầu, kết quả 
cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện, 
đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Theo Thỏa thuận hợp tác, việc tiếp nhận hồ 
sơ và chuyển phát kết quả cấp phiếu lý lịch Tư 
pháp đến tận tay cá nhân, tổ  chức qua hệ thống 
Bưu điện được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức 
có nhu cầu tự nguyện đăng ký. Thỏa thuận hợp tác 
này thay thế Thỏa thuận số 928/2015/STP-BĐ ngày 
19/8/2015 giữa Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh về 
cung ứng dịch vụ chuyển phát kết quả cấp phiếu 
lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện.

2 tham mưu uBnD tỉnh ban hành Quy định 
về trách nhiệm công khai xin lỗi của công 
chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục 
hành chính cho cá nhân, tổ chức

Nhằm tăng cường trách nhiệm của công chức, 
viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và 
trả kết quả thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ 
chức, tạo bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành 
chính và thể hiện văn hóa ứng xử của công chức, 
viên chức trong việc xây dựng nền hành chính phục 

nGÀnh TƯ pháp Bắc Kạn - 
NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NĂM 2016

Hồ tHị Kim ngân
phó giám đốc phụ trách Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Quảng cảnh Lễ Ký kết.
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vụ nhân dân, tạo mối quan hệ thân thiện giữa các 
cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh với nhân dân, 
ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quy định về 
trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên 
chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá 
nhân, tổ chức (tại Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh).

3 tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XiV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng, với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng 
phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư 
pháp đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
tại đơn vị, địa phương như: Tham mưu cho UBND 
tỉnh tổ chức thành công Hội nghị giới thiệu văn 
bản pháp luật mới;  tổ chức Hội nghị phổ biến, 
quán triệt các văn bản về bầu cử và các văn bản về 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm thực thi 
công vụ cho toàn thể công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Sở; đề nghị các Sở, ban, ngành tổ 
chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân;  phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình 
tỉnh biên soạn nội dung Hỏi - Đáp pháp luật về bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân phát trên sóng truyền hình trong Mục “Tìm 
hiểu pháp luật”; xuất bản cuốn Bản tin Tư pháp 
Bắc Kạn số chuyên đề về bầu cử  đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và bầu cử  đại biểu  Hội  đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đi nắm tình 
hình việc tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại một số địa 
phương (huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm, huyện 
Na Rì, huyện Chợ Mới); tổ chức lồng ghép tuyên 
truyền phổ biến pháp luật về bầu cử vào các hội 
nghị sinh hoạt của Đảng, chính quyền và các tổ 
chức đoàn thể trong đơn vị; treo băng zôn tuyên 
truyền tại trụ sở cơ quan....

4 tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam (9/11) năm 2016 ở 
cấp tỉnh gắn với tổ chức Hội thi “Báo cáo 

viên pháp luật giỏi” lần thứ iii

Trong 02 ngày từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 
11 năm 2016, Sở Tư pháp tham mưu Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Hội thi “Báo 
cáo viên pháp luật giỏi” lần thứ III năm 2016. Tham 
gia Hội thi có 22 thí sinh đến từ các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh và 8 huyện, thành phố cùng thể hiẹn lần 
lượt các phần thi: Biên soạn đề cương giới thiệu 
văn bản pháp luật; thuyết trình; kiến thức và năng 
khiếu Hội thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” lần thứ 
III được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa quan 
trọng, là một trong những hoạt động thiết thực kỷ 
niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 

Phần thi thuyết trình của thí sinh Trịnh Tiến Dũng - 
Đơn vị Bộ CHQS tỉnh (Thí sinh đạt giải Nhất tại Hội thi).

Quang cảnh Hội nghị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV 
và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Sở Tư pháp.
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- 01/01/2017) và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) nhằm 
tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa 
của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý Nhà 
nước và kiến tạo sự phát triển của xã hội. Hội thi 
tạo cơ hội giúp cho các Báo cáo viên nâng cao 
kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục 
pháp luật, cũng là diễn đàn để các Báo cáo viên 
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời tăng cường 
sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính 
quyền các cấp và các ngành, đoàn thể đối với đội 
ngũ Báo cáo viên pháp luật, góp phần thực hiện 
tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 
bàn tỉnh.

5 tổ chức Lễ ký kết hướng dẫn liên ngành 
về quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 06/12/2016, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh đã chủ trì tổ chức lễ ký kết hướng dẫn 
liên ngành về quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lễ ký kết có sự tham gia của các ngành: Tư 
pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội và Sở Y tế. Theo đó, hướng dẫn liên 
ngành gồm các nội dung cụ thể là: đối tượng 
bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thời hiệu áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc; trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc; thông báo về việc lập 
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc; gửi hồ sơ để kiểm tra 
tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; xem 
xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc; đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; trách nhiệm của các cơ quan 

trong việc tổ chức triển khai thực hiện hướng 
dẫn liên ngành.

 Tại buổi lễ, đại diện các ngành: Tư pháp, Lao 
động - Thương binh và  Xã hội, Công an tỉnh và Y 
tế đã nhất trí với các quy định và nội dung trong 
dự thảo hướng dẫn liên ngành và tổ chức ký kết.

6 tham mưu uBnD tỉnh ban hành nhiều quy 
chế phối hợp quan trọng

Để thực hiện tốt công tác tư pháp ở địa 
phương, trong năm 2016, Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành nhiều quy chế phối hợp quan 
trọng và được triển khai thực hiện đồng bộ trên phạm 
vi toàn tỉnh như: Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, 
tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp văn bản 
để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 
Quy chế phối hợp liên ngành về trao đổi, cung cấp, 
tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh; 
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 
địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp trong công tác theo 
dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối 
hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục 
hành chính về: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng 
ký khai tử, xóa đăng ký thường trú cho công dân trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

7 tổ chức Đại hội Công chứng viên tỉnh khóa 
i, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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

Quang cảnh Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn 
lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
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theo Quyết định 2045/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 
của UBND tỉnh. Việc xây dựng và thành lập tổ chức 
Hội giúp hoạt động công chứng của tỉnh ngày càng 
chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần quan trọng 
trong việc tiến tới thành lập Hiệp Hội Công chứng 
viên Việt Nam. Đặc biệt, sự ra đời của Hội sẽ góp 
phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng, hợp pháp của công chứng viên hành 
nghề tại Bắc Kạn, phát huy tính chủ động sáng tạo, 
không ngừng hoàn thiện về tổ chức và hoạt động 
trong cơ chế tự chủ, tự quản và góp phần hỗ trợ 
tích cực cho công tác quản lý Nhà nước về công 
chứng ở địa phương. Hiện toàn tỉnh có 7 Công 
chứng viên đang hoạt động tại 4 đơn vị hành nghề 
công chứng. 

Ngày 08/6/2016, Hội Công chứng viên tỉnh 
đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Đại hội đã thực hiện các nội dung công việc quan 
trọng như: công bố Quyết định của UBND tỉnh về 
việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn; 
thảo luận và thông qua Điều lệ và Phương hướng 
hoạt động của Hội, bầu Ban Chấp hành, Hội đồng 
thi đua khen thưởng, kỷ luật của Hội. 

8 những chuyển biến tích cực về hoạt động 
tham gia tố tụng của trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh

Trong năm 2016, công tác trợ giúp pháp lý 
của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc 
Kạn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, 
trong đó tiêu biểu là kết quả số vụ việc tham gia 
tố tụng 85 vụ việc/85 đối tượng, 100% vụ việc đều 
do các trợ giúp viên pháp lý thực hiện, tăng 39 vụ 
việc/39 đối tượng so với năm 2015 về số vụ việc 
do trợ giúp viên pháp lý thực hiện. Có được những 
chuyển biến tích cực như vậy là do đội ngũ trợ 
giúp viên pháp lý đã kịp thời, chủ động nắm bắt 
thông tin của các đối tượng thuộc điện được Trợ 
giúp pháp lý trong các vụ tố tụng thông qua kênh 
thông tin từ báo, truyền hình, qua các cơ quan tiến 
hành tố tụng, và qua đội ngũ cán bộ làm công tác 
tư pháp tại địa phương: như cán bộ tư pháp các xã, 
thị trấn; cán bộ tư pháp huyện. Năm 2016, các trợ 
giúp viên đều hoàn thành tốt chỉ tiêu tham gia tố 
tụng do Bộ Tư pháp đề ra theo Công văn số 383/

BTP-TGPL ngày 05/02/2016 về việc chỉ tiêu tham 
gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý.

9 thực hiện tốt chương trình xây dựng 
nông thôn mới tại các xã khó khăn trên 
địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp được Tỉnh uỷ phân công hỗ trợ, 
giúp đỡ xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể là xã khó khăn 
trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, Sở Tư 
pháp đã hỗ trợ xã xây dựng 02 công trình: Công 
trình cải tạo cống thoát nước thôn Cóc Noọng và 
công trình làm đường bê tông nội thôn tại thôn 
Tâm Lượt (dài 9.7m, rộng 1.2m) với số tiền hỗ 
trợ là 20.000.000,đ (Hai mươi triệu đồng). Ngoài 
ra, Chi đoàn thanh niên của Sở còn tham gia xây 
dựng cầu dân sinh trên địa bàn thôn Nà Hoan xã 
Tân Tiến, huyện Bạch Thông theo Kế hoạch của 
Đoàn thanh niên Khối Nội chính tỉnh Bắc Kạn với 
kinh phí hỗ trợ là 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm 
nghìn đồng). Với việc chung sức, đồng lòng của 
toàn Ngành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất 
lượng đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng 
nông thôn mới của tỉnh.

Với những kết quả nổi bật, ấn tượng trong 
năm 2016, đã khẳng định vị thế vai trò của Ngành 
Tư pháp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội 
tại địa phương. Trong thời gian tới, toàn ngành Tư 
pháp Bắc Kạn sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện 
tốt chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trao tiền hỗ trợ xã Đồng Phúc 
thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2016.
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Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “200 ngày 
đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành 
tích chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh” do 

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, Sở Tư pháp ra 
sức nỗ lực để tổ chức tốt các nội dung hoạt động 
hướng về kỷ niệm ngày tái lập tỉnh - một sự kiện 
có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, 
Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-STP 
ngày 20/5/2016 về việc phát động phong trào thi 
đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp tích 
cực lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào 
mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997-
01/01/2016)”, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị cụ 
thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp, tổ chức 
phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ 
trọng tâm của từng lĩnh vực. Các phong trào thi đua 
được triển khai sâu rộng đến toàn thể công chức, viên 
chức và người lao động. Thông qua các phong trào 
thi đua đã tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy truyền 
thống đoàn kết, ý chí tự lực, vượt qua khó khăn, thử 
thách để đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực xây dựng và kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật: Đã thẩm định đúng thời hạn, có 
chất lượng định 74 dự thảo văn bản QPPL của các 
cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, 02 dự 
thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; 
tham gia ý kiến các dự thảo kịp thời, chất lượng đối 
với 32 dự thảo văn bản; rà soát thống kê văn bản 
QPPL liên quan đến tổ chức, bộ máy, biên chế theo 
đề nghị của Sở Nội vụ (rà soát đối với 03 văn bản); 
họp xử lý văn bản trái pháp luật và họp xem xét 
danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành 
hết hiệu lực năm 2015; tự kiểm tra 44 văn bản; kiểm 
tra theo thẩm quyền 18 văn bản.

Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Ban hành 
văn bản QPPL 2015 và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo UBND, lãnh đạo 
Phòng Tư pháp cấp huyện và đội ngũ Báo cáo viên 
pháp luật cấp tỉnh.

Trong lĩnh vực Quản lý, xử lý vi phạm hành chính 
và Theo dõi thi hành pháp luật: Tổ chức tập huấn 
liên ngành về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 
và theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trong lĩnh 
vực đất đai, khoáng sản, xây dựng, lâm sản cho hơn 
330 đối tượng là lãnh đạo các huyện, thành phố, 
lãnh đạo các xã và lực lượng kiểm lâm trên địa bàn 
tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 
trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa 
bàn tỉnh; tham gia ý kiến đối với 10 vụ việc xử phạt 
vi phạm hành chính phức tạp, kéo dài thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra còn tham mưu giải quyết những vụ 
việc phức tạp do UBND tỉnh giao như: Tham mưu 
giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tư nhân Thái 
Hà đối với việc thực hiện Quyết định số 3204/QĐ-
UBND ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Vụ 
việc giao đất và thu hồi đất của UBND tỉnh đối với 
công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn - DATC, công ty 
TNHH Quốc tế 9999 Bắc Kạn; Vụ việc góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất để thành lập công ty cổ phần 
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên; Vụ việc xử lý tài sản 
trên đất của công ty Kim Sơn.

Trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở: Đổi mới phương thức và tăng cường 
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
như: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 
thành công Hội thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” tỉnh 
Bắc Kạn lần thứ III năm 2016; tham mưu cho UBND 
tỉnh thành lập Đội thi tham dự Hội thi Hòa giải viên 
giỏi toàn quốc lần thứ III và đạt giải khuyến khích 
khu vực Miền núi phía Bắc; tổ chức Hội nghị giới 
thiệu các văn bản pháp luật mới gồm: Bộ luật Hình 
sự, Bộ luật Dân sự, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

NgàNh Tư pháp Bắc KạN hăNg hái Thi đua lập ThàNh Tích
chào mừNg 20 Năm Ngày Tái lập TỉNh Bắc KạN

(01/01/1997 - 01/01/2017) 
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đại biểu HĐND, Luật Công an nhân dân, Luật Trưng 
cầu ý dân, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và 
chính trị và Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng với 03 chuyên đề 
gồm: Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước 
và người có chức vụ quyền hạn trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn; kiểm soát thu nhập của người 
có chức vụ quyền hạn; quy định về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng cho 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh 
đạo UBND, lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện và 
đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức tốt 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân 
về nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và 
các văn bản pháp luật khác có liên quan đến bầu 
cử; biên soạn và phát hành 500 cuốn Bản tin Tư 
pháp Số Chuyên đề về cuộc bầu cử đại biểu quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; biên soạn và 
phát hành 410 cuốn Sách Pháp luật về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí cấp phát cho các sở ban, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND, phòng Tư pháp 
cấp huyện và UBND cấp xã; 400 cuốn Sổ tay nghiệp 
vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cấp phát cho các 
Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện.

Trong lĩnh vực Hành chính tư pháp: Đổi mới việc 
giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức 
trong cấp phiếu lý lịch tư pháp và hộ tịch; tham mưu 
ban hành Quy chế “Phối hợp thực hiện liên thông 
các TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký 
khai tử; xóa đăng ký thường trú cho công dân”; Quy 
chế phối hợp liên ngành về trao đổi, cung cấp, tiếp 
nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thực 
hiện đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi, cấp phiếu lý lịch 
Tư pháp theo thẩm quyền.

Trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp: Tiến hành điều 
tra, khảo sát nhu cầu công chứng trên địa bàn 30 xã, 
thị trấn thuộc 03 huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn, Bạch 
Thông; biên soạn và phát hành 300 cuốn Sổ tay Hỏi 
- Đáp pháp luật về công chứng.

Thực hiện công chứng được 2.294 việc; tổng 
số phí công chứng thu được: 586.097.000đ; nộp 

ngân sách nhà nước: 293.048.500đ; ký kết và tiếp 
nhận chuyển giao tài sản bán đấu giá là 196 hợp 
đồng, trong đó thực hiện đấu giá thành là 144 hợp 
đồng (đạt 73%); tổng giá khởi điểm của tài sản bán 
đấu giá: 55.031.086.328đ, tổng giá tài sản đã bán: 
64.661.427.800đ, tổng chênh lệch, tăng thu cho 
ngân sách Nhà nước: 9.630.341.472đ.

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL): Trung tâm 
TGPL đã tiến hành TGPL lưu động tại 39 điểm/20 xã, 
thụ lý và tư vấn 140 vụ việc/140 đối tượng; cử cộng 
tác viên là Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý tham gia đại 
diện bào chữa 85 vụ việc/85 đối tượng có đơn đề 
nghị TGPL; tiếp công dân tại trụ sở 207 lượt người, 
qua đó tiếp nhận và thụ lý 39 vụ việc/39 đối tượng. 
Phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành 
khảo sát, xây dựng kế hoạch TGPL lưu động tại các 
xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính 
(TTHC): Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm 
vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; Quy định về 
trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức viên 
chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; 
Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 
TTHC thuộc phạm vi giải quyết của tỉnh năm 2016; 
Quyết định phê duyệt danh sách công chức đầu 
mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa 
bàn tỉnh; ban hành 04 Quyết định công bố TTHC với 
tổng số 1.230 thủ tục được công bố.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC 
năm 2016 cho hơn 200 cán bộ đầu mối kiểm soát 
TTHC của các đơn vị trong tỉnh; kiểm soát chất lượng 
công bố TTHC của 16 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Rà 
soát quy định, TTHC đối với 85 thủ tục và 119 văn 
bản được rà soát, qua đó đã kiến nghị đơn giản hóa 
đối với 72 TTHC/228 TTHC rà soát. Tiến hành kiểm tra 
công tác kiểm soát TTHC đối với 07 đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được, Giám đốc Sở 
Tư pháp tặng Giấy khen cho 02 tập thể là Phòng 
phổ biến, giáo dục pháp luật và Phòng Xây dựng 
và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cùng với 
09 cá nhân đã lập thành tích xuất sắc chào mừng 20 
năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn ./. 

                                                         tHỦy LỆ
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tRang tin HOẠt ĐỘng

Ngày 23/12/2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư 
pháp năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ 
đạo Hội nghị.

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn 
có Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn. dự 
Hội nghị còn có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo 
một số sở, ban, ngành của tỉnh; Trưởng, phó phòng, 
đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng Tư pháp 
cấp huyện và Công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã.

Năm 2016, công tác Tư pháp đã được triển 
khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát 
các chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết 
cũng như sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ 
và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Sự phối 
hợp giữa các Bộ, ngành trong hoạt động Tư pháp 
ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Việc xây dựng, 
hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật được quan tâm chú trọng và 
phục vụ tốt hơn yêu cầu người dân và doanh nghiệp.

Trong năm, toàn ngành Tư pháp đã tổ chức thẩm 
định 11.885 dự thảo VBQPPL, tiếp nhận và kiểm tra 
theo thẩm quyền 38.134 văn bản; các bộ, ngành, địa 
phương hoàn thành việc đơn giản hóa 4.527/4.723 
thủ tục hành chính. Riêng Bộ Tư pháp thực hiện thẩm 
định 783 thủ tục hành chính, qua đó đề nghị không 
quy định 141 thủ tục, sửa đổi 537 thủ tục, tham gia 
ý kiến đối với 594 thủ tục hành chính. Cả nước thực 
hiện 1.416.808 cuộc tuyên truyền cho 84.515.720 lượt 
người; tiếp nhận 171.428 vụ việc hòa giải, trung bình 
tỷ lệ hòa giải thành đạt khoảng 78,87%. Thực hiện 
đăng ký khai sinh 1.880.068 trường hợp, đăng ký kết 
hôn cho 758.364 trường hợp…

Năm 2017, ngành Tư pháp tiếp tục tập trung 
triển khai có hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL năm 
2015; xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Đề án 
đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 
Chương trình phổ biến pháp luật giai đoạn 2017 - 

2020. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp; triển khai có hiệu quả Chương 
trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ 
tịch giai đoạn 2016 - 2024. Hoàn thành các chỉ tiêu thi 
hành án dân sự được giao; hoàn thiện việc cung cấp 
dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký giao 
dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự tiến bộ của 
Ngành Tư pháp trong năm 2016, đồng thời thẳng 
thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Ngành. Thủ 
tướng yêu cầu, trong năm 2017 ngành Tư pháp cần 
tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, đề xuất 
hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý hoạt động 
đầu tư kinh doanh, nhằm tạo môi trường thuận lợi 
cho hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú 
trọng vào đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp, chủ động, sáng tạo về xây dựng 
Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và 
doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì 
cho đồng chí Hà Hùng Cường - nguyên Ủy viên Trung 
ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

nHÃ uyên

hỘi NghỊ TRỰc TuyẾN ToàN QuỐc 
TRiỂN Khai cÔNg Tác Tư pháp Năm 2017

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.
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Sáng ngày 12/01/2017, Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ 
chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 
2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan 

Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phạm Duy 
Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đồng 
chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc phụ trách Sở 
Tư pháp; cùng đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Công an 
tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thi 
hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh; 
Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, phó các phòng đơn vị 
thuộc Sở; các tổ chức bổ trợ Tư pháp; Trưởng phòng 
tư pháp các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân 
được khen thưởng và toàn thể công chức, viên chức 
Sở Tư pháp.

Trong năm 2016, công tác tư pháp trên địa bàn 
tỉnh đã được triển khai toàn diện, bám sát chương 
trình, kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ 
chính trị của địa phương đạt được nhiều kết quả đáng 
khích lệ, đã thẩm định 74 dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì 
soạn thảo; tiến hành rà soát nhiều văn bản liên quan; 
tham gia ý kiến đối với 10 vụ việc xử phạt vi phạm 
hành chính phức tạp do UBND tỉnh giao; công tác 
hành chính tư pháp đạt kết quả tốt. Sở thực hiện tốt 
công tác bổ trợ tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản, 
trợ giúp pháp lý, cải cách thủ tục hành chính; công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức được 15.532 
cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 651.045 lượt 
người nghe; cấp phát miễn phí 127.698 tài liệu phổ 
biến giáo dục pháp luật, đăng tải 1.068 tin bài pháp 
luật trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
Phan Chí Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả 
ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đạt được trong năm qua. 
Đồng thời cũng đã chỉ ra những hạn chế mà toàn 
Ngành cần phải tập trung khắc phục trong năm 2017. 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị, trong năm 2017 
ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn cần tập trung thực hiện 
tốt công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; 
nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào 
chiều sâu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai 
tốt Luật Hộ tịch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; chuẩn bị tốt cho việc 
triển khai Luật Đấu giá tài sản...

Đồng tình với những ý kiến chỉ đạo của lãnh 
đạo Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy 
Hưng yêu cầu trong năm 2017 toàn Ngành phải tập 
trung phát huy hơn nữa những mặt tích cực, kịp thời 
khắc phục những điểm còn hạn chế; Đồng thời Phó 
Chủ tịch tỉnh cũng đã định hướng, yêu cầu cụ thể đối 
với từng lĩnh vực công tác để công tác tư pháp của 
tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu - Thứ 
trưởng Bộ Tư pháp đã trao Bằng khen của Bộ Tư pháp 
cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động giám định tư pháp”, trong phong trào thi 
đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương 
chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016” 
và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 
18 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp vào sự 
nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tư pháp Việt 
Nam; đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 06 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thi hành 
Công ước Lahay, 05 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi 
và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ; đồng chí Phó Giám đốc phụ 
trách Sở đã trao tặng Giấy khen của Sở Tư pháp cho 
12 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác tư pháp./.

                           LỆ tRang

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2017

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị.
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tRang tin HOẠt ĐỘng

Ngày 13/12/2016, Sở Tư pháp đã tham 
mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 
tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng năm 2016 cho lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo 
UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 
cùng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 
Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh tới dự và phát biểu khai mạc 
Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các 
báo cáo viên của Sở Tư pháp và Ban Nội chính 
Tỉnh ủy giới thiệu các chuyên đề đó là: Trách 
nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước và người 

có chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn; kiểm soát thu nhập của 
người có chức vụ, quyền hạn; quy định về xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 
tham nhũng.

Thông qua Hội nghị tập huấn, lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo 
UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 
cùng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 
đã được trang bị những kiến thức pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng, qua đó áp dụng vào 
thực tiễn tại đơn vị, địa phương góp phần thiết 
thực vào công cuộc đấu tranh phòng chống 
tham nhũng hiện nay./.

nguyễn Diễm

UBND tỉNh tổ chức hội Nghị tập hUấN kiếN thức 
pháp lUật về phòNg, chốNg tham NhũNg Năm 2016

Ngày 26/12/2016, Sở Tư pháp đã tổ chức 
Hội nghị tập huấn công tác văn bản quy 
phạm pháp luật cho đối tượng là lãnh đạo 

và cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo và cán bộ các phòng, 
ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành 
phố trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Kim 

Ngân - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tư pháp dự và 
chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên 
của Sở Tư pháp giới thiệu 03 chuyên đề hướng 
dẫn về nghiệp vụ: Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo 
dõi thi hành pháp luật.

Qua tập huấn đã trang bị cho đội ngũ lãnh 
đạo, cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên 
môn cấp tỉnh, cấp huyện những quy định mới 
của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 góp phần nâng cao kỹ năng xây dựng 
văn bản, nhận thức trách nhiệm đối với công 
tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật. 
Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác  này 
trên địa bàn tỉnh./.

ngỌC Lâm

Sở Tư pháp TỉNh Bắc KạN TỔ chỨc hỘi NghỊ Tập huẤN 
cÔNg Tác VăN BẢN Quy phạm pháp luậT
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Để kịp thời đánh giá tình hình thực 
hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) tại các cơ quan 

hành chính nhà nước, trên cơ sở đó đưa ra các 
giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp. Từ ngày 07/11 đến ngày 
11/11/2016, Sở Tư Pháp đã tiến hành khảo 
sát, lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp 
thông qua phiếu khảo sát theo Kế hoạch số 
274/KH-STP ngày 30/9/2016 của Sở Tư pháp về 
việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ 
tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà 
nước cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn năm 2016. Đoàn khảo sát do đồng chí 
Đoàn Quang Tài - Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
làm Trưởng đoàn.

Theo đó, đối với việc lấy phiếu khảo sát 
dành cho đối tượng là cá nhân, Sở Tư pháp đã 
phối hợp với UBND các xã Nông Thịnh, Nông 
Hạ, Thanh Bình, Tân Tiến, Quân Bình và Dương 
Phong tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của người dân 
trên địa bàn với tổng số phiếu là 300 phiếu. Đối 
với việc lấy phiếu khảo sát dành cho đối tượng là 

doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã thực hiện việc lấy 
ý kiến của 10 doanh nghiệp có trụ sở đóng trên 
địa bàn tỉnh.

Thông qua việc khảo sát, đã phát hiện 
những khó khăn, tồn tại, hạn chế, vướng mắc 
trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; xử 
lý nghiêm các trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, 
giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, chậm trễ 
trong việc giải quyết TTHC, gây phiền hà, nhũng 
nhiễu đối với cá nhân, doanh nghiệp khi thực 
hiện TTHC./.

Đồng Vân

tRang tin HOẠt ĐỘngtRang tin HOẠt ĐỘng

 Khảo sát, lấy ý kiến của người dân tại trụ sở UBND xã Nông Thịnh.

Ngày 02 tháng 12 năm 2016, Hội phụ nữ xã 
An Thắng, huyện Pác Nặm tổ chức Hội thi 
“Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2016”.
Hội thi đã thu hút 05 Đội tham gia đến từ 

Chi hội phụ nữ các thôn. Các Đội thi đã cùng 
nhau thực hiện ở 3 phần thi: Màn chào hỏi, kiến 
thức và năng khiếu, với nội dung liên quan Luật 
Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ và 

Luật Bảo vệ môi trường và đặc biệt là cuộc vận 
động “5 không 3 sạch” gắn với Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải 
nhất cho Đội thi thôn Nà Mòn,  giải nhì cho Đội 
thi thôn Tiến Bộ, giải ba cho Đội thi thôn Nà Mu, 
giải khuyến khích cho Đội thi thôn Phiêng Pẻn và 
thôn Khuổi Làng./.

tRiỆu tHẮm

Hội phụ nữ xã an thắng

TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT NĂM 2016

SỞ TƯ pháp Tiến hÀnh KhẢO SáT, Đánh Giá mức Độ hÀi LònG
củA nGƯời DÂn, DOAnh nGhiệp Khi ThỰc hiện TThc năm 2016
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tRang tin HOẠt ĐỘng

Thực hiện Kế hoạch số 305/KH - UBND, 

ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch phòng, chống 

tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

năm 2016. Trong hai ngày (2-3/12/2016), tại 

Nhà rạp Đoàn nghệ thuật tỉnh, Ngành Y tế Bắc 

Kạn tổ chức Vòng sơ khảo Hội thi tuyên truyền 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 

cán bộ, viên chức Ngành Y tế.

Vòng sơ khảo có 16 đội tham gia, với 

hơn 140 cán bộ, viên chức đến từ 19 đơn vị 

tuyến tỉnh, tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế Bắc 

Kạn. Được tổ chức thành hai cụm thi: Cụm 1 

là các đơn vị tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa 

và Trường Trung cấp Y tế; cụm 2, gồm 8 Trung 

tâm Y tế huyện, thành phố. Tại vòng sơ khảo, 

mỗi đội trải qua 2 phần thi: Phần thi kiến thức 

và Phần thi tiểu phẩm.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã 

chọn ra được 8 đội có số điểm cao nhất vào 

dự thi vòng chung khảo vào ngày 08/12/2016, 

gồm các đội: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường 

Trung cấp Y tế, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, 

Trung tâm Y tế các huyện: Ngân Sơn, Bạch 

Thông, Na Rì và Ba Bể. Các đội thực hiện 2 

phần thi: Hùng biện và Tiểu phẩm có nội dung 

liên quan đến Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải 

Nhất cho Đội Trường Trung cấp Y tế, Giải Nhì 

cho đội Bệnh viện Đa khoa tỉnh tỉnh và hai giải 

Ba cho cho đội Trung tâm Y tế huyện Ngân 

Sơn, Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội và 

4 giải khuyến khích cho các đội Trung tâm 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế 

huyện Bạch Thông, Ba Bể và Na Rì.

Hội thi tuyên truyền Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá bên cạnh công tác tuyên 

truyền còn  góp phần nâng cao nhận thức 

và hành động, thực thi nghiêm Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, tiến tới xây dựng 

môi trường không khói thuốc trong các đơn 

vị Ngành Y tế, tạo môi trường làm việc trong 

lành, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống 

bệnh tật do thuốc lá gây ra, xây dựng hình ảnh 

người cán bộ Ngành Y tế thân thiện với nhân 

dân và với bệnh nhân./.

BsCKii. Bế ngỌC Hùng  
Chánh Thanh tra Sở Y tế

hội Thi TUYÊn TRUYỀn LUậT phònG, chỐnG Tác hại 
củA ThUỐc Lá nGÀnh Y Tế năm 2016

Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở y tế trao giải nhất
cho đội Trường Trung cấp Y tế.
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Nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm và ý thức 

chấp hành pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng 

trong cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân, tạo sự đồng 

thuận trong xã hội, góp phần 

nâng cao hiệu quả của công tác 

đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, ngày 06/3/2012, UBND 

tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế 

hoạch số 99/KH-UBND về thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, Công ước của Liên 

hợp quốc về chống tham nhũng 

trong cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân” từ năm 2012 đến 

năm 2016 (sau đây gọi là Đề án). 

Trên cơ sở Kế hoạch số 

99/KH-UBND và hướng dẫn 

của Bộ Tư pháp, hàng năm Sở 

Tư pháp - cơ quan thường trực 

của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

đã tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Đề 

án và cụ thể hóa các nhiệm vụ, 

đồng thời hướng dẫn các đơn 

vị, địa phương thực hiện đồng 

bộ và thống nhất phù hợp với 

đặc điểm tình hình kinh tế 
xã hội của tỉnh. Phát huy tốt 
vai trò của các thành viên Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh trong việc 
tuyên truyền sâu rộng đến cán 
bộ, Đảng viên và nhân dân về 
mục đích, ý nghĩa của công 
tác phòng, chống tham nhũng 
cũng như vai trò, trách nhiệm 
của mỗi cá nhân trong việc đẩy 
lùi tham nhũng, lãng phí.

Việc tuyên truyền phổ 
biến pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng được thực 

hiện dưới nhiều hình thức sáng 
tạo, phù hợp với tình hình đặc 
điểm của cơ quan, đơn vị địa 
phương như: Tổ chức hội nghị, 
tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, 
thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng, loa truyền 
thanh cơ sở, mô hình sinh hoạt 
Ngày pháp luật, lồng ghép 
trong các cuộc họp cơ quan, 
sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng 
dân cư... Trong giai đoạn 2012 
- 2016, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương đã tuyên truyền nhiều 
nội dung về phòng, chống 

KẾT qUả 05 NĂM THựC HIệN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT  
vỀ PHòNG, CHốNG THaM NHũNG, CôNG ướC Của LIÊN HợP qUốC vỀ 

CHốNG THaM NHũNG TRONG CÁN BỘ, CôNG CHỨC, vIÊN CHỨC và NHâN DâN”
tRẦn Đăng KHOa

phó giám đốc Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016.
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tham nhũng như: Công ước 
của Liên hiệp quốc về chống 
tham nhũng; Chiến lược quốc 
gia phòng, chống tham nhũng 
đến năm 2020; Luật Phòng, 
chống tham nhũng năm 2005 
(đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2007 và 2012); các quy định của 
Bộ luật Hình sự liên quan đến 
các tội phạm về tham nhũng; 
quy định về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng; 
Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu 
nại; Luật Tố cáo; Luật Thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị 
định số 59/2013/NĐ-CP ngày 
17/6/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của 
Luật Phòng, chống tham nhũng; 
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP 
ngày 17/7/2013 của Chính 
phủ về minh bạch tài sản, thu 
nhập; Nghị định số 90/2013/
NĐ-CP ngày 08/8/2013 của 
Chính phủ về trách nhiệm giải 
trình của các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao; 
Nghị định số 192/2013/NĐ-CP 
ngày 21/11/2013 của Chính 
phủ quy định việc xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; dự trữ quốc 
gia; kho bạc nhà nước; Nghị 
định số 58/2015/NĐ-CP ngày 
16/6/2015 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 192/2013/

NĐ-CP ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT/

TTg ngày 18/5/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về chấn chỉnh 

và nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo....

Những kết quả thực hiện 

đề án nổi bật phải kể đến là: 

Sở Tư pháp đã tham mưu cho 

UBND tỉnh tổ chức 02 hội nghị 

tập huấn kiến thức pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng 

với trên 500 lượt người tham 

dự; xây dựng 01 tiểu phẩm 

tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

dưới hình thức đĩa DVD tham 

dự cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ 

chức và đạt giải Khuyến khích 

toàn quốc; phát hành 260 cuốn 

sách Hỏi - Đáp Luật Phòng, 

chống tham nhũng, 410 cuốn 

sách “Pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí”, 

5.860 tờ gấp về Luật Phòng, 

chống tham nhũng; 4.800 tờ 

gấp pháp luật về thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí cho 

các huyện, thành phố; cấp 

phát 800 đĩa tiểu phẩm pháp 

luật về phòng, chống tham 

nhũng, xây dựng 04 mô hình 

điểm tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân; 

Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh phát sóng 12 chuyên mục 

“Phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí” mỗi số 10 phút phản 

ánh công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí trên địa 

bàn; đồng thời sử dụng các tin, 

bài chuyên mục này phát trong 

các chương trình Thời sự trên 

sóng phát thanh tiếng Việt; 

biên dịch sang tiếng dân tộc 

phát trong các chương trình 

Thời sự tổng hợp và chương 

trình truyền hình địa phương... 

Mặc dù còn khó khăn về 

kinh phí, nguồn lực để triển 

khai các hoạt động của Đề án, 

nhưng để huy động sự tham 

gia của các tổ chức, cá nhân vào 

công tác phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, tỉnh 

đã thực hiện hiệu quả việc lồng 

ghép tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng với 

triển khai hoạt động chuyên 

môn của các đơn vị, địa phương, 

bám sát chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng.

Tin tưởng rằng, với sự 

quyết tâm của cả hệ thống 

chính trị, các ngành, địa 

phương và sự hưởng ứng đồng 

lòng của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân, công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng sẽ 

tiếp tục mang lại hiệu quả tích 

cực trong giai đoạn mới./.
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Ngày 17/11/2016, Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 
thứ 2 đã thông qua Luật Đấu giá tài sản với 

8 Chương, 81 Điều quy định về nguyên tắc, trình 
tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức 
đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu 
giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài 
sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu 
giá tài sản. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/07/2017 sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong 
việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều 
chỉnh hoạt động đấu giá tài sản. Một trong những 
nội dung quan trọng của Luật là quy định chặt chẽ, 
cụ thể về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản.

Khắc phục hạn chế của Nghị định số 17/2010/
NĐ-CP, Luật Đấu giá tài sản tách bạch quy trình bán 
đấu giá với quy trình trước và sau khi tổ chức bán 
đấu giá như việc phê duyệt tài sản đưa ra đấu giá, 
việc thẩm định giá, xác định giá khởi điểm, giám 
định tài sản đấu giá được thực hiện trước khi ký 
hợp đồng dịch vụ bán đấu giá; việc chuyển quyền 
sở hữu tài sản được thực hiện sau khi tổ chức đấu 
giá tài sản thực hiện việc đấu giá thành.

Luật Đấu giá tài sản quy định về trình tự, thủ 
tục đấu giá tài sản chung và trình tự, thủ tục đấu 
giá các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán 
thông qua đấu giá theo hướng chặt chẽ, đảm bảo 
tính minh bạch, khách quan, trung thực, hạn chế 
tối đa tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, móc nối, 
thông đồng, dìm giá, cản trở người tham gia đấu 
giá tài sản, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan, tránh gây thất thoát cho 
tài sản nhà nước, thể hiện qua một số nội dung 
chính như sau:

Một là,  việc niêm yết các thông tin đấu giá 
tài sản được công khai rộng rãi, minh bạch tới các 
đối tượng có nhu cầu mua tài sản đấu giá, đồng 
thời để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của việc 
niêm yết, đối với bất động sản Luật đã bỏ quy định 
về việc niêm yết tại nơi có bất động sản đấu giá. 
Theo đó, việc niêm yết được thực hiện tại trụ sở tổ 
chức đấu giá, nơi tổ chức cuộc đấu giá và tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá; 

việc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá đảm bảo 
tính chặt chẽ, khách quan, trung thực, thuận lợi và 
tổ chức đấu giá tài sản không được đặt thêm yêu 
cầu, điều kiện nào đối với người đăng ký tham gia 
đấu giá ngoài các điều kiện đã được pháp luật quy 
định; nâng tỷ lệ tiền đặt trước lên mức phù hợp để 
hạn chế tình trạng người không có nhu cầu mua tài 
sản nhưng vẫn đăng ký tham gia đấu giá để trục lợi 
hoặc gây khó khăn cho cuộc đấu giá; thủ tục mua 
hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện 
công khai, thuận lợi nhằm tránh tình trạng cán bộ, 
công chức, viên chức thụ lý hồ sơ cản trở hoặc hạn 
chế người đăng ký tham gia đấu giá; khoản tiền 
đặt trước, tiền mua tài sản đấu giá được quản lý 
chặt chẽ hơn.

Hai là, quy định rõ ràng, rành mạch hơn hình 
thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu 
gián tiếp; bổ sung hình thức đấu giá trực tuyến, 
qua đó góp phần hạn chế tình trạng “quân xanh, 
quân đỏ”, thông đồng, móc nối để dìm giá, làm sai 
lệch kết quả đấu giá; bổ sung phương thức đặt giá 
xuống để phù hợp với thực tiễn hoạt động đấu giá 
tài sản tại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập quốc 
tế. Thông lệ của các nước trong khu vực và trên thế 
giới về nghề đấu giá tài sản đều có quy định và áp 
dụng phương thức đặt giá xuống phổ biến, ví dụ 
như đấu giá hàng hóa ở Thái Lan, đấu giá hoa tulip 
ở Hà Lan, đấu giá cá tại Anh và Israel, thị trường tín 
dụng ở Rumani, trao đổi ngoại thương ở Bolivia…

Ba là, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức và cá nhân có tài sản đấu giá trong việc tổ 
chức thực hiện việc đấu giá, theo đó trong quá 
trình tổ chức đấu giá, người có tài sản đấu giá có 
quyền giám sát quá trình tổ chức việc đấu giá, yêu 
cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu 
giá nếu có hành vi vi phạm trình tự, thủ tục đấu 
giá, yêu cầu đấu giá viên dừng cuộc đấu giá nếu 
có hành vi thiếu minh bạch, thông đồng, móc nối 
để dìm giá; người có tài sản chịu trách nhiệm về 
tài sản đưa ra đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài 
sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt kết quả đấu giá sau khi đấu giá thành, giao 
tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá./.

NhữNg qUy địNh mới về trìNh tự, thủ tục đấU giá 
tài sảN troNg lUật đấU giá tài sảN Năm 2016

                                                                                                                                                  ĐOÀn Quang tÀi
phó giám đốc Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn
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Xác định cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) 
là nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác cải cách hành 
chính, thời gian qua, các cấp, 
các ngành và địa phương trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn chú 
trọng công tác cải cách TTHC, 
tập trung đổi mới tác phong, lề 
lối làm việc, nêu cao ý thức phục 
vụ nhân dân cho đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, góp 
phần tạo điều kiện cho công 
dân cũng như doanh nghiệp 
khi đến thực hiện các giao dịch.

Trong năm 2016,  UBND 
tỉnh đã tập trung chỉ đạo các 
sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố, UBND các 
xã, phường, thị trấn thực hiện 
quyết liệt công tác kiểm soát, 
rà soát TTHC, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật 
(QPPL), đồng thời tổ chức tốt 
kế hoạch truyền thông về cải 
cách TTHC. UBND tỉnh đã thông 
qua phương án đơn giản hóa 
72 TTHC trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định. Thực 
hiện công bố kịp thời các TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các sở, ban, ngành, kiểm 
soát chất lượng quyết định công 
bố TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu 
Tư, Sở Công thương, Sở Thông 
tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 
Sở Xây dựng, Sở Khoa học và 
Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Ban Dân tộc, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp, 
Thanh tra tỉnh, Sở Giao thông 
vận tải, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở 
Tài nguyên và Môi trường. Các 
sở, ban, ngành đã thực hiện tốt 
việc công khai TTHC trên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng 
thời, tổ chức lấy ý kiến góp ý các 
văn bản về hoạt động kiểm soát 
TTHC, tiếp nhận và giải quyết 
kịp thời phản ánh kiến nghị 
công dân đối với lĩnh vực nhằm 
đẩy mạnh cải cách TTHC nâng 
cao chất lượng hành chính 
công, phục vụ tốt nhất cho tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn. Năm 
2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban 
hành 20 Quyết định công bố 
TTHC với tổng số 1.230 TTHC.

Công tác truyền thông 
về hoạt động kiểm soát TTHC 
trên địa bàn tỉnh tiếp tục được 
các đơn vị, địa phương thực 
hiện bằng nhiều hình thức như: 
thông tin, tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng, trang tin điện tử; thông 
qua các hội nghị giao ban, tọa 
đàm; tập huấn, bồi dưỡng quán 
triệt nội dung, kế hoạch thực 
hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; 
lồng ghép thông tin về cải cách 
TTHC qua các hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục các 
chủ trương, đường lối của Đảng 
và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Ngoài ra, các cấp, 
các ngành và địa phương cũng 
đã chú trọng công tác kiểm tra, 
khảo sát việc thực hiện hoạt 

động kiểm soát TTHC. Thông 
qua kiểm tra, khảo sát đã kịp 
thời nắm bắt những khó khăn, 
vướng mắc và đề ra giải pháp 
tháo gỡ, đồng thời phát hiện 
những tồn tại, hạn chế nhằm 
chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 
trong hoạt động kiểm soát 
TTHC tại các đơn vị, địa phương; 
đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, 
địa phương khắc phục những 
tồn tại, bất cập trong quá trình 
triển khai hoạt động kiểm soát 
TTHC. Hoạt động kiểm tra cũng 
giúp cho việc tổng hợp những 
sáng kiến, cải tiến, đổi mới 
trong hoạt động cải cách TTHC 
nhằm phổ biến, nhân rộng có 
hiệu quả đối với các đơn vị, địa 
phương trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả nổi bật thì công 
tác kiểm soát TTHC vẫn còn 
một số hạn chế như: việc thực 
hiện kế hoạch rà soát TTHC, 
kiểm soát chất lượng hồ sơ 
TTHC trình UBND tỉnh công 
bố của các sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện còn chậm, 
chất lượng chưa cao; việc rà 
soát, xây dựng phương án đơn 
giản hóa TTHC một số đơn vị 
chưa bám sát hướng dẫn tại 
Thông tư số 07/2014/TT-BTP; 
kiểm soát TTHC tại một số đơn 
vị chưa nghiêm túc, chặt chẽ 
về quy trình giải quyết TTHC, 
niêm yết, công khai TTHC 
còn chậm; công tác kiểm soát 
TTHC và cải cách TTHC tại một 
số cơ quan, đơn vị còn mang 

cÔnG Tác KiỂm SOáT Thủ TỤc hÀnh chÍnh 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016
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tính hình thức, chưa thực sự 
mang lại lợi ích thiết thực 
cho người dân, doanh nghiệp 
trong việc thực hiện TTHC; 
công chức đầu mối kiểm soát 
TTHC tại các đơn vị đều thực 
hiện theo chế độ kiêm nhiệm 
nên chưa dành nhiều thời gian 
cho công tác này và thường 
xuyên có sự biến động do sự 
luân chuyển cán bộ, nên việc 
triển khai các hoạt động kiểm 
soát TTHC tại các đơn vị gặp 
rất nhiều khó khăn....

Để phát huy những kết 
quả, khắc phục những tồn 
tại, hạn chế trong năm qua và 
triển khai thực hiện có hiệu 
quả Kế hoạch công tác cải 
cách hành chính Nhà nước 
tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 
2020, các cấp ủy Đảng, chính 
quyền trong tỉnh cần quyết 
tâm thực hiện tốt một số công 
tác trọng tâm như: tiếp tục 
tập trung công tác rà soát, 
hệ thống hóa văn bản QPPL, 
kịp thời kiến nghị hoặc theo 
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ các văn bản 
trái pháp luật hoặc không còn 
hiệu lực; đổi mới và nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng 
văn bản QPPL nhằm bảo đảm 
tính pháp lý, đồng bộ, cụ thể 
và khả thi của các văn bản 
được ban hành; đẩy mạnh cải 
cách TTHC, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của bộ máy chính quyền 
các cấp trong tỉnh; cải cách, 
đơn giản hóa các TTHC, nhất 
là các TTHC trong lĩnh vực đất 
đai, đầu tư, xây dựng cơ bản./.

tHúy Lựu

đẩy mạNh hoạT đỘNg TRợ giúp 
pháp lý TRêN đỊa BàN TỉNh

Là một tỉnh miền núi nên 
trình độ nhận thức, hiểu 
biết pháp luật của người 

dân Bắc Kạn không đồng đều, 
nhất là tại khu vực khó khăn, 
vùng cao và trong đồng bào 
dân tộc thiểu số. Vì thế, việc đẩy 
mạnh hoạt động trợ giúp pháp 
lý sẽ góp phần giúp người dân 
tiếp cận tốt hơn với pháp luật, 
nâng cao hiểu biết và ý thức 
chấp hành chủ trương của 
Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước.  

Trợ giúp pháp lý cho các 
đối tượng là người nghèo, 
người có công với cách mạng, 
trẻ em, người già cô đơn, dân 
tộc thiểu số sống ở vùng đặc 
biệt khó khăn… là chính sách 
mang đầy tính nhân đạo, nhân 
văn của Đảng và Nhà nước. 
Hoạt động này tại tỉnh ta luôn 
được quan tâm thực hiện 
với sự nỗ lực cao của đội ngũ 
những người làm công tác trợ 
giúp pháp lý và được gắn với 
thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. Vào giữa năm 2013, 
Sở Tư pháp đã ban hành Kế 
hoạch số 125/KH-STP tổ chức 
thực hiện Phong trào thi đua 
“Ngành Tư pháp Bắc Kạn chung 
sức góp phần xây dựng nông 
thôn mới”, với mục tiêu làm 
chuyển biến rõ nét các mặt 
công tác trên địa bàn tỉnh, 

trong đó có hoạt động trợ giúp 
pháp lý; phục vụ tích cực, hiệu 
quả sự nghiệp xây dựng nông 
thôn mới; góp phần bảo đảm 
thực hiện các quyền, lợi ích 
hợp pháp của người dân; giảm 
thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
các mâu thuẫn, tranh chấp, vi 
phạm pháp luật và tội phạm ở 
nông thôn…

Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý Nhà nước tỉnh đã tăng 
cường hoạt động đến vùng 
sâu, vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn, với nhiều hoạt động 
thiết thực: Tổ chức các đợt tập 
huấn cho thành viên các Câu 
lạc bộ trợ giúp pháp lý và 
Cộng tác viên trợ giúp pháp 
lý, cử luật sư là Cộng tác viên, 
Trợ giúp viên pháp lý tham gia 
tố tụng để bào chữa, bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp cho người 
dân thuộc diện được trợ giúp 
pháp lý trong các vụ án hình 
sự, dân sự. Từ những hoạt 
động trên đã tạo ra sự chuyển 
biến trong nhận thức của cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
về hiệu quả của công tác trợ 
giúp pháp lý. Nhiều người dân 
được tư vấn kịp thời, giúp giải 
tỏa vướng mắc, bức xúc và 
góp phần nâng cao nhận thức 
pháp luật cho bà con.

Phần lớn đối tượng được 
trợ giúp pháp lý sinh sống ở 
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vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
giao thông đi lại khó khăn, 
thậm chí nhiều người không 
biết về quyền được trợ giúp 
pháp lý nên cán bộ làm công 
tác này phải chủ động xây 
dựng kế hoạch đến tận các 
thôn, bản vùng cao để “đưa 
pháp luật” đến với người dân. 
Trong điều kiện kinh phí hoạt 
động hạn hẹp, cộng với sự bất 
đồng ngôn ngữ khiến cho công 
tác trợ giúp pháp lý gặp không ít 
khó khăn. Điều này đòi hỏi lòng 
nhiệt tâm với người dân, tình 
yêu nghề của mỗi cán bộ làm 
công tác trợ giúp pháp lý, cùng 
với sự giúp đỡ đắc lực của chính 
cán bộ địa phương. Nhờ tăng 
cường công tác tuyên truyền 
và chủ động tiếp cận đến các 
đối tượng thuộc diện trợ giúp 
nên đã nắm bắt được thông tin 
về vụ việc. Trung tâm đã cử cán 
bộ tiếp cận và tuyên truyền về 
trợ giúp pháp lý cho nạn nhân 
và cử trợ giúp viên tham gia tố 
tụng để bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp cho nạn nhân. 

Từ 2015, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 
đã triển khai một số cách làm 
mới mang lại những kết quả 
tốt trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn như: Đẩy mạnh 
hoạt động tham gia tố tụng 
thông qua tăng cường hoạt 
động của Hội đồng phối hợp 
liên ngành về trợ giúp pháp 
lý trong hoạt động tố tụng. 
Tham mưu tổ chức Hội nghị 
triển khai, tổng kết công 
tác của Hội đồng phối hợp 

liên ngành, đánh giá năng 
lực tham gia tố tụng của Trợ 
giúp viên pháp lý thông qua 
hoạt động kiểm tra. Chủ 
động phối hợp với các cơ 
quan tiến hành tố tụng, các 
phương tiện thông tin đại 
chúng, đối tượng thuộc diện 
trợ giúp pháp lý để hướng 
dẫn, giúp đỡ các thủ tục đề 
nghị trợ giúp pháp lý. Phối 
hợp lồng ghép hoạt động 
trợ giúp pháp lý với chương 
trình, hoạt động của các đơn 
vị có liên quan trên địa bàn 
tỉnh. Phối hợp với Ban Dân 
tộc tỉnh tuyên truyền Luật 
Trợ giúp pháp lý tại Hội nghị 
tập huấn cho người có uy tín 
trong cộng đồng tại 4 huyện 
(Ba Bể, Bạch Thông, Ngân Sơn, 
Pác Nặm). Phối hợp với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
phổ biến Luật Trợ giúp pháp 
lý cho học viên tại lớp dạy 
nghề cho người khuyết tật tại 
huyện Chợ Đồn…

Năm 2016, hoạt động 
tham gia tố tụng với 85 vụ 
việc (tăng gần 200% so với 
cùng kỳ năm 2015), với 100% 
là trợ giúp viên tham gia thực 
hiện. Với mục tiêu đẩy mạnh 
tăng cường hơn về công tác 
tham gia tố tụng nên công 
tác trợ giúp pháp lý lưu động 
giảm hơn năm 2015, số vụ 
việc tư vấn lưu động tại chỗ 
chỉ là 140 vụ việc/140 đối 
tượng. Tiếp công dân tại trụ 
sở được 207 lượt người, thụ 
lý và  thực hiện 39 vụ việc/39 
lượt người có yêu cầu trợ giúp 
pháp lý. 

Có thể thấy rằng, công 
tác trợ giúp pháp lý đã thực 
sự trở thành “cầu nối” đưa chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước đến 
gần với người dân hơn, góp 
phần tích cực vào giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ở mỗi địa phương./.

HOÀng tHêu

Trợ giúp viên tham gia bào chữa tại phiên tòa cho đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý.
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Cải cách thủ tục hành 

chính là một trong 

những nội dung quan 

trọng trong cải cách hành 

chính nhà nước, góp phần tích 

cực vào công cuộc đổi mới và 

hội nhập của đất nước. Đối với 

lĩnh vực lý lịch tư pháp, trong 

những năm gần đây, nhu cầu 

cấp phiếu lý lịch tư pháp của 

người dân ngày càng tăng. Do 

nhiều thủ tục hành chính có 

yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp 

như thủ tục về quốc tịch, đăng 

ký nuôi con nuôi, hành nghề 

luật sư, khám chữa bệnh, giám 

định viên…; bên cạnh đó, ngày 

càng nhiều cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp yêu cầu Phiếu Lý 

lịch tư pháp trong hồ sơ tuyển 

dụng nhằm mục đích quản lý 

tốt hơn nhân sự thuộc cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp mình. Vì 

vậy, việc cải cách thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực Lý lịch tư 

pháp có ý nghĩa thiết thực, tạo 

thuận lợi cho người dân khi 

tham gia vào các quan hệ dân 

sự, kinh tế, lao động…

Để thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính trong việc cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp, trong thời 

gian qua, Sở Tư pháp tỉnh Bắc 

Kạn đã chủ động, tích cực tiến 

hành nhiều biện pháp hiệu quả 

như: niêm yết công khai thủ 

tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch 

tư pháp của Sở Tư pháp, giúp 

người dân dễ dàng nắm bắt và 

thực hiện khi có nhu cầu. Cùng 

với đó, hàng năm, Sở Tư pháp 

đều lồng ghép các nội dung 

liên quan đến việc cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp vào các hội nghị 

tập huấn nghiệp vụ về hộ tịch, 

nuôi con nuôi, chứng thực 

đến các công chức tư pháp 

xã, phường, thị trấn; phòng tư 

pháp các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, thủ 

tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp được phổ biến, hướng 

dẫn tận tình, chính xác ngay từ 

cơ sở, tránh trường hợp người 

dân phải đi lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, công tác 

phối hợp với các cơ quan có 

liên quan trong việc tra cứu, 

xác minh thông tin Lý lịch tư 

pháp được thực hiện chặt chẽ. 

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp được Sở Tư pháp giải 

quyết ngay sau khi nhận được 

hồ sơ và chuyển các cơ quan 

có liên quan xác minh đảm 

bảo thời hạn theo quy định 

của Luật Lý lịch tư pháp và các 

văn bản hướng dẫn thi hành, 

hạn chế tối đa tình trạng chậm 

trả kết quả cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp. Ngoài ra, Sở Tư pháp 

còn triển khai việc thông báo 

kết quả cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp trên cổng thông tin điện 

tử của Sở để giúp người dân 

kịp thời nắm bắt kết quả cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp, hạn chế 

tình trạng phải đi lại hoặc liên 

lạc qua điện thoại nhiều lần để 

biết kết quả.

Để tiết kiệm thời gian, chi 

phí đi lại cho người dân, ngày 

19/8/2015, Sở Tư pháp và Bưu 

điện tỉnh đã ký kết Thỏa thuận 

cung ứng dịch vụ chuyển phát 

kết quả cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp qua dịch vụ Bưu điện. 

Với người yêu cầu cấp Phiếu 

là người dự kiến đứng đầu các 

Hội, phần lớn là người đã nghỉ 

hưu, người cao tuổi hoặc đang 

THựC HIệN CảI CÁCH THủ TỤC HàNH CHÍNH TRONG 
LĨNH vựC LÝ LỊCH Tư PHÁP TRÊN ĐỊa BàN TỈNH BẮC KẠN

- NHỮNG KẾT qUả ĐÁNG GHI NHẬN
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công tác và có lý lịch rõ ràng, 

trong điều kiện chưa triển khai 

phương thức cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp qua dịch vụ bưu chính 

và cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

trực tuyến, Sở Tư pháp đã chỉ 

đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp 

xã có trách nhiệm kiểm tra, 

hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; 

tạm thu lệ phí (nếu có); sau đó, 

nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch 

vụ bưu chính đến Sở Tư pháp. 

Sau hơn 01 năm triển khai thực 

hiện Thỏa thuận, Sở Tư pháp 

đã tiếp nhận 300 yêu cầu trả 

kết quả cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp qua dịch vụ bưu chính 

và 100% Phiếu lý lịch tư pháp 

được chuyển phát an toàn đến 

địa chỉ đã đăng ký, không có 

phản ánh, khiếu nại về dịch vụ 

chuyển phát.

Ngày 08/01/2015, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 19/QĐ-TTg phê 

duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu 

chính, đăng ký cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp trực tuyến”. Theo 

đó, phương thức cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp qua dịch vụ bưu 

chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp trực tuyến được thí 

điểm tại Trung tâm Lý lịch tư 

pháp quốc gia và Sở Tư pháp 

05 thành phố trực thuộc trung 

ương, gồm: Hà Nội, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà 

Nẵng, Cần Thơ; phương thức 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua 

dịch vụ bưu chính được thí 

điểm tại Sở Tư pháp các tỉnh 

Lạng Sơn, Nghệ An, Kiên Giang, 

Bạc Liêu, Tiền Giang và Bình 

Dương. Tuy không phải là một 

trong các địa phương được lựa 

chọn thí điểm, nhưng căn cứ 

vào tình hình thực tế và kết quả 

01 năm thực hiện trả kết quả 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua 

dịch vụ bưu chính, Sở Tư pháp 

tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch 

vụ bưu chính, đăng ký cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, ngày 

29/11/2016, Sở Tư pháp và Bưu 

điện tỉnh đã ký kết Thỏa thuận 

hợp tác số 1416/2016/STP-BĐ. 

Theo đó, kể từ ngày ký kết thỏa 

thuận, cá nhân có yêu cầu cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp có thể lựa 

chọn một trong các phương 

thức sau: (1) Nộp hồ sơ yêu cầu 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại các 

điểm phục vụ của Bưu điện và 

đăng ký chuyển phát hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính; (2) Nộp hồ 

sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp trực tiếp tại Sở Tư pháp 

và nhận kết quả cấp Phiếu qua 

dịch vụ bưu chính; (3) Đăng ký 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực 

tuyến và chuyển phát hồ sơ 

yêu cầu, kết quả cấp Phiếu qua 

dịch vụ bưu chính. Thỏa thuận 

hợp tác này góp phần cải cách 

thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp, 

tạo nhiều thuận lợi cho người 

dân, đồng thời, tạo điều kiện 

cho công chức tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Tư pháp tập trung 

hơn vào công tác chuyên môn, 

nâng cao chất lượng hoạt động 

quản lý nhà nước.

Trong thời gian tới, Bộ Tư 

pháp sẽ tiếp tục cải cách mạnh 

mẽ thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp. Trong đó, sửa đổi quy định 

về đối tượng được quyền yêu 

cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 

số 2, tăng đầu mối tiếp nhận 

yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp 

cho người dân, kết hợp với việc 

cung ứng dịch vụ công mức độ 

4 để người dân lựa chọn đơn vị 

cung cấp không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính. Trên cơ sở 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp và 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư 

pháp sẽ cải cách hơn nữa thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực lý 

lịch tư pháp, đảm bảo phù hợp 

với lộ trình, định hướng của cơ 

quan cấp trên và nhu cầu của 

người dân địa phương./.

tHanH HẰng
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Quán triệt tinh thần Nghị quyết số  49-
NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính 
trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến 

năm 2020” đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới tổ 
chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân 
dân, về “hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, 
bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh 
bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người,… đổi 
mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp 
cận công lý ”. Với phạm vi trách nhiệm được giao 
trong công tác cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân 
hai cấp tỉnh Bắc Kạn đã quán triệt và triển khai 
việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trên các 
mặt công tác và hoạt động của mình theo các 
quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước 
về cải cách tư pháp, coi đây là một trong những 
giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả các mặt 
hoạt động.

Tiếp nối sự thành công của năm 2015, trong 
năm 2016, TAND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai 
mạnh mẽ việc cải cách hành chính về tổ chức bộ 
máy, công chức, công vụ thông qua mô hình “Tổ 
hành chính tư pháp” với phương châm: Thủ tục đơn 
giản, thuận tiện, tránh gây phiền hà cho nhân dân. 

Thủ  tục hành chính tư  pháp trong 
hoạt động của Tòa án được hiểu là các quy trình, 
thủ tục mang tính chất hành chính hỗ trợ cho 
hoạt động xét xử tại Tòa án, giải quyết các yêu 
cầu của người dân trước và sau các phiên tòa xét 
xử và các hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành 
của lãnh đạo Tòa án các cấp. Tổ Hành chính tư 
pháp - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn có chức 
năng: tiếp dân; tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện, 
hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ do Viện Kiểm 
sát chuyển đến, đơn khiếu nại, công văn; tham 
mưu phân công giải quyết vụ án; cấp sao lục bản 

án, quyết định của Tòa án; quản lý số lượng án 
đầu vào, đầu ra, án tồn; bố trí hội trường xét xử 
và thủ tục quản lý, trao đổi thông tin phục vụ 
cho sự chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác của 
lãnh đạo Tòa án các cấp. Thái độ của công chức 
Tòa án khi làm việc đều tận tình hướng dẫn, chu 
đáo theo đúng chuẩn mực quy tắc ứng xử của 
người cán bộ Tòa án đối với người dân khi đến 
Tòa án thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo 
pháp luật quy định. Công tác quản lý, điều hành 
tại Tòa án được tập trung, nhanh gọn, khoa học 
và giải quyết kịp thời các công việc cần thiết.

Nhờ đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục 
hành chính tư pháp, năm 2016, Tòa án nhân dân 
hai cấp tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả 
quan trọng trong công tác chuyên môn và các 
mặt công tác khác. Công tác giải quyết các loại 
án đạt tỷ lệ 99,7%, không có án để quá hạn luật 
định, chất lượng giải quyết án được nâng cao nên 
tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán 
giảm so với cùng kỳ năm trước; công tác hòa giải 
được chú trọng; công tác kiểm tra nghiệp vụ được 
tổ chức định kỳ; việc tranh tụng tại phiên tòa được 
đẩy mạnh, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng 
còn một số ít hạn chế mà đơn vị đã thấy được và 
sẽ khắc phục kịp thời để đảm bảo phục vụ nhân 
dân trong thời gian tới được tốt hơn. Đồng thời, 
sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Tòa án được 
giao, góp phần xây dựng Tòa án thân thiện, gần 
dân, phục vụ nhân dân, đáp ứng được yêu cầu về 
thực hiện chiến lược cải cách tư pháp của Đảng 
và Nhà nước.

                          tRiỆu tHị út Hiền 
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

cải cách thủ tục hàNh chÍNh tƯ pháp 
tẠi tòa áN NhÂN DÂN tỉNh BẮc kẠN
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Với việc xác định rõ vai trò, vị trí của đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là cầu nối 
giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên thanh niên; kịp 

thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong 
trào hành động cách mạng của Đoàn cho cán bộ, đoàn 
viên, thanh thiếu nhi đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, 
cổ vũ, động viên tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thời 
gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp 
bộ Đoàn trong toàn tỉnh thường xuyên quan tâm đến 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Đoàn được 
kiện toàn và từng bước nâng cao về chất lượng. Hầu 
hết các báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ trẻ, 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín đối với đoàn 
viên thanh niên, gắn bó và nhiệt huyết với thanh niên 
với phong trào.

Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
Đoàn cấp tỉnh có 22 đồng chí thường xuyên cập nhật 
những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà 
nước, được tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, 
được cung cấp các văn bản liên quan để nắm bắt thông 
tin và tuyên truyền đến đoàn viên, thanh thiếu nhi trên 
địa bàn, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tổ chức Đoàn đề ra. 

Điểm nhấn trong năm 2016, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã tổ chức thành công Hội thi “Báo cáo viên 
giỏi” lần thứ nhất với 26 thí sinh đến từ các huyện, 
thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã sôi nổi tranh tài 
qua phần thi kiến thức báo cáo viên và kỹ năng báo 
cáo viên. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải 
toàn đoàn cho các đơn vị: Đoàn Các cơ quan tỉnh đạt 
giải Nhất, giải Nhì thuộc về Đoàn Thanh niên Công 
an tỉnh, đồng giải Ba là đơn vị Thành đoàn và Đoàn 
trường Cao đẳng Cộng đồng. Giải cá nhân trao cho 
Thí sinh xuất sắc nhất tại Hội thi thuộc về đồng chí 
Hoàng Minh Thúy (Bí thư Đoàn xã Chu Hương, huyện 
Ba Bể), báo cáo viên giỏi cho 03 đồng chí và có 09 thí 
sinh đạt báo cáo viên khá. Qua Hội thi nhằm xây dựng 
đội ngũ báo cáo viên của Đoàn đảm bảo về số lượng, 
chất lượng đồng thời khẳng định vai trò của tuổi trẻ 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức 
Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật vẫn 
còn bộc lộ những tồn tại hạn chế nhất định. Các đơn vị 
đã thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
nhưng hoạt động không thường xuyên, một số báo 
cáo viên, tuyên truyền viên ít trực tiếp tham gia triển 
khai, tuyên truyền ở cơ sở; kiến thức, kỹ năng truyền 
đạt, phương pháp tuyên truyền của một số đồng chí 
báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn biến động 
luân chuyển thường xuyên...

Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật của Đoàn, Đoàn Thanh 
niên cần thực hiện hiệu quả một số nội dung, biện 
pháp sau: 

Thứ nhất: Các cấp bộ Đoàn cần chủ động, thường 
xuyên rà soát, củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
được giao; từng bước đổi mới nội dung, cách thức tuyên 
truyền và đa dạng, linh hoạt trong phương pháp tuyên 
truyền giáo dục, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội 
trong đoàn viên thanh niên, định hướng tạo sự thống 
nhất về nhận thức và hành động cho thế hệ trẻ.

Thứ hai: Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp 
ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, 
đoàn thể tại địa phương, các cấp bộ Đoàn cần tích 
cực tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Thứ ba: Tăng cường quản lý hoạt động của đội 
ngũ báo cáo viên; duy trì tổ chức các lớp bồi dưỡng, 
tập huấn để cung cấp và bồi dưỡng thêm về kiến 
thức và kỹ năng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; 
tổ chức các sân chơi như: liên hoan báo cáo viên, 
tuyên truyền viên, tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội 
thi... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
được rèn luyện, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ; xây 
dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
nòng cốt làm cốt cán tại cơ sở.

Thứ tư: Tiếp tục quan tâm đến công tác hướng 
dẫn, kiểm tra hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền 
viên; tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương 
khen thưởng kịp thời; đề xuất chế độ phụ cấp, kinh 
phí hoạt động cho báo cáo viên, tuyên truyền viên.

CÀ nguyễn Duyên

Thực Trạng và giải pháp nâng cao chấT lượng
 Đội nGũ BáO cáO ViÊn, TUYÊn TRUYỀn ViÊn pháp LUậT củA ĐOÀn
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hội  liÊN hiỆp phụ Nữ tỉNh BẮc kẠN với cÔNg tác 
TUYÊN TRUYỀN và GIÁM SÁT THựC HIệN CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật và giám sát việc thực hiện chính 
sách, luật pháp có liên quan đến phụ nữ, trẻ 

em và bình đẳng giới là một trong những nội dung 
được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm chỉ đạo, 
triển khai, thực hiện trong hệ thống Hội đạt một 
số kết quả nhất định, tạo sự lan tỏa, tác động tích 
cực đến đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ và 
nhân dân.

Trong năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã 
tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân thông qua tổ chức hội nghị, tập huấn, hội thảo 
tại tỉnh và cơ sở được 16 cuộc, có 1.050 cán bộ Hội 
tham gia, tổ chức 03 đêm kịch tương tác tại Thị trấn 
Yến Lạc - huyện Na Rì; xã Như Cố, Thị trấn Chợ Mới - 
huyện Chợ Mới và đêm giao lưu “Bản hòa ca đa sắc 
- Tôi tin tôi có thể ” tại Xã Xuân Lạc - huyện Chợ Đồn 
thu hút trên 1.500 đại biểu và nhân dân tham gia. 
Tổ chức 02 cuộc giao lưu “Gia đình hoàn hảo” tại Xã 
Côn Minh - huyện Na Rì, Xã Hòa Mục - huyện Chợ 
Mới; đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh 
và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức truyền 
thông cổ động phòng, chống bạo lực gia đình tại 
Thành phố Bắc Kạn thu hút gần 1.000 người tham 
gia. Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã 
tổ chức đa dạng hóa các hình thức truyền thông 
về các nội dung như: Luật Biển Việt Nam, Luật Hợp 
tác xã năm 2012, Luật Giao thông đường bộ, Luật 
Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân và Gia đình, 
Luật Bình đẳng giới, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống 
HIV/AIDS, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ… thông qua Hội thi sân khấu hóa, 
thi viết, hái hoa câu hỏi, giao lưu, triển khai tại các 
câu lạc bộ, sinh hoạt chi hội phụ nữ, tập trung cao 
điểm vào “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam”… đã thu hút được 39.196 cán bộ, 
hội viên phụ nữ tham gia.

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ; với chức 
năng, nhiệm vụ của Hội trong thực hiện Quyết định 
số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị 
về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh đã phối 
hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ 
chức giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 
8 và khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân tại Xã Yên Cư, Xã 
Nông Thịnh - huyện Chợ Mới; tổ chức giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị 
(khoá X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tại Xã Cư Lễ và 
Huyện Na Rì, Xã Nông Hạ và Huyện Chợ Mới; đồng 
thời, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện 
và cơ sở tham gia giám sát tại các địa phương, tổng 
hợp báo cáo kết quả sau giám sát. Kết quả cho thấy 
việc tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung 
giám sát đảm bảo theo đúng quy định đã góp phần 
nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp cao hơn nhiệm kỳ trước, 
cụ thể: Tỷ lệ nữ đại biểu trúng cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV đạt 4/6 đồng chí (66%), tăng 33% so 
với khóa XIII; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều tăng hơn so với 
nhiệm kỳ trước, cụ thể: cấp tỉnh đạt 20/50 đồng chí 
(40%), tăng 3,3%; cấp huyện đạt 71/241 đồng chí 
(29,46%), tăng 2,07%; cấp xã đạt 679/2.686 đồng 
chí (25,27%), tăng 3,34%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 
hội viên phụ nữ và công tác giám sát việc thực hiện 
chính sách, luật pháp có liên quan đến phụ nữ, trẻ 
em, bình đẳng giới thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ 
thể trong chương trình hoạt động toàn khóa của 
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

tRiỆu tHẮm 
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Chỉ còn những khoảnh khắc thật gần nữa thôi, 
người con đất Việt khắp nơi nơi sẽ cùng nhau 
đón một năm mới trong niềm hạnh phúc bên 

gia đình, để cho ngọn lửa yêu thương luôn được ấm 
nồng yên vui. Câu hát Tết đến xuân về như thúc giục 
bước chân của những trái tim phương xa quay về với 
tổ ấm. Để những hương vị Tết quê hương thấm dần 
trong từng hơi thở, dâng lên thành niềm khát khao 
cháy bỏng trong lòng. Để một cái Tết luôn được chào 
đón đúng nghĩa thấm đượm truyền thống cha ông. 
Với mỗi người, Tết có những màu sắc riêng, hương vị 
riêng. Đó có thể là màu cam rực rỡ của những bông 
vạn thọ, màu nắng tươi của những cánh mai vàng hay 
màu phớt tím dịu dàng của những nhành lan...Riêng 
với tôi, cứ bất chợt thấy thoảng trong không khí 
hương thơm của mùi “lạp sườn”, tôi biết là Tết lại đến. 

Tháng chạp, khi mà những con đường ở trung 
tâm phố thị tràn ngập sắc hoa, cái đẹp được tôn vinh 
ngay trên đường phố, thì… Quê tôi những trái quýt 
nhuốm vàng những vạt đồi báo hiệu một mùa xuân 
mới sắp tới. Ánh nắng cuối đông dát những ánh bạc 
óng ánh lên mái nhà sàn, đó cũng là thời điểm mà 
khắp các bản làng người Tày quê tôi mọi nhà bắt đầu 
làm món lạp sườn đón tết. Là “khươi”(con rể) Tày, tôi 
cũng được mẹ vợ dạy làm món lạp sườn, với người 
Tày, biết làm và làm ngon món lạp sườn là một trong 
những tiêu chí đánh giá chàng rể trong xây dựng tổ 
ấm. Chính vì vậy mà bây giờ tôi đã thành thục quy 
trình và cho ra những sản phẩm chính hiệu lạp sườn 
Tày. Lạp sườn của người Tày Bắc Kạn quê tôi chứa cái 
nắng vùng cao, thoang thoảng mùi khói bếp, phưng 
phức mùi gừng, mùi rượu, mùi mắc mật...  và quê tôi 
“mùi” lạp sườn chính là mùi của tết.

Tháng chạp, những chậu cúc rực một màu vàng 
của nắng, những chậu hồng đủ loại thi nhau khoe 
sắc, còn đây nữa, những chậu hoa thược dược, mâm 
xôi... những loài hoa cứ như là đem hết hồn mình ra 
để khoe cùng bàn dân thiên hạ, đem lại cho người 
người những tín hiệu vui một mùa mới đủ đầy sẽ đến. 
Nhìn những cành quýt nặng trái vàng, những gánh 
quýt trĩu vai cô thôn nữ tung tăng đến chợ phiên tỏa 
mùi hương thấm đậm biết bao mồ hôi, công sức của 
người trồng mới thấy rằng người ta mong mỏi sự đủ 
đầy đến nhường nào. 

Và dĩ nhiên, vào những ngày cuối chạp này   
không thể nào thiếu vắng những cành đào phai 
mang hương vị của rừng, của núi. Loài hoa biểu lộ cốt 
cách của người quân tử. Và sẽ buồn biết bao khi mà 
mùa xuân người miền núi lại thiếu đi những cánh đào 
phai này! 

Những ngày cuối chạp, khi những cánh đồng 
đã qua vụ gặt, những nhà nông một nắng hai sương 

đã cười tươi trước những bồ lúa đủ đầy, lũ trẻ quê tôi 
bắt tay vào việc đốt đồng. Những gốc rạ ngày nào sau 
những cơn nắng già tháng chạp đã khô cong lại, trải 
đống rơm vàng khắp mặt ruộng rồi châm lửa. Những 
đám khói bốc lên thơm như mùi thơm gạo mới. Những 
ngọn khói đốt đồng tháng chạp cứ tỏa lan những mùi 
thơm khó tả, cái mùi mà ngoại tôi cũng gọi là “mùi Tết”.

Tháng chạp, cái nắng cuối năm không hề khó 
chịu chút nào, nhất là khi lẫn vào trong nắng là những 
cơn gió bấc rao rao thổi, khiến cho đất trời buổi sớm 
mai có cái gì đó mà ngoại tôi thường gọi đó là mùi 
của Tết. Và mỗi khi ngoại tôi nói như thế có nghĩa là 
Tết đã cận kề lắm rồi.

Tháng chạp thơm thơm mùi lúa chín. Tháng 
chạp với cái lạnh se se bởi những cơn bấc cuối mùa. 
Tháng chạp cô thôn nữ vẫn quang gánh bươn chải 
hôm nào bỗng dưng đẹp hơn lên bởi đôi má ửng 
một màu hồng vì cái lạnh cuối năm, khiến cho nhiều 
chàng trai trở nên lúng túng. Và bản làng bỗng như 
vui hơn bởi những sắc màu của những chiếc áo lạnh 
mỏng tanh được các cô thôn nữ sắm sanh cho mình 
trước đó cả tháng trời.

Tháng chạp, mọi người như thơm thảo với nhau 
hơn bởi những món quà quê. Này là chai rượu ngô 
dành uống tết. Này  là chiếc chân giò lợn ánh màu 
khói bếp, mấy nải chuối mới chặt trong vườn nhà 
biếu nhau chút thảo thơm của người miền núi. Và đủ 
thứ ân tình mà người quê tôi sẵn sàng trao cho nhau 
vào những ngày tháng chạp, cái tháng chuẩn bị cho 
một mùa mới với niềm tin tưởng sẽ là ấm no, đủ đầy 
trong năm mới nếu như  biết chia sẻ những niềm vui, 
nỗi buồn với ai đó vào dịp cuối năm.

Tháng chạp, quây quần bên ánh lửa bập bùng 
giữa ngôi nhà sàn truyền thống, ngoại lấy lạp sườn 
thái thành các lát dầy vừa phải, bắc bếp chờ cho mỡ 
trong chảo thật nóng già thì cho vào, đảo lên, cho 
thêm ít nước mắm, rắc chút hành tươi, xếp thành 
vòng tròn lên chiếc đĩa trắng đố ai mà không nhỏ 
nước miếng. Vị dai của lòng, vị ngọt của thịt nạc, vị 
ngậy của mỡ; Đó là “mùi tết” chỉ có ở người miền núi 
quê tôi.

Tháng chạp, khi mà trời đất cũng dậy lên mùi 
hương nồng nàn của nắng, khi mặt trời đã gác con 
sào, xua tan đi cái lạnh se se… Cái mùi nắng chỉ nghe 
được, cảm nhận được ở mỗi người chứ khó mà diễn 
tả, mà ngoại tôi gọi là mùi của Tết. Và lũ trẻ quê tôi lại 
rộn ràng chuẩn bị cho những ngày vui sắp đến. Ôi! cái 
mùi tết thật quyến rũ, ngọt ngào làm sao./.

ĐỖ Kim tập
Bộ Chỉ huy quân sự Bắc Kạn
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Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
HĐPHPBGDPL tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội thi.

Đ/c Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó trưởng 
Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Tiến Dũng - 

Đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phần thi thuyết trình của thí sinh Phan Đình Dương 
- Đơn vị Sở Tư pháp.

Phần thi năng khiếu của thí sinh Nguyễn Thị Vân 
- Đơn vị huyện Pác Nặm.

Đại biểu dự Hội thi. Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thi.

Ảnh: QUANG LUẬN


