
Việc 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 đang được Đảng ta hết sức quan tâm, đi 

vào hành động quyết liệt nhằm nâng cao năng 

lực lãnh đạo, sức chiến đấu và làm trong sạch 

nội bộ Đảng. Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, 

phức tạp đó có vai trò rất lớn từ sự nêu gương về 

bản lĩnh, danh dự và tinh thần trách nhiệm cao 

đối với dân tộc của các đồng chí lãnh đạo cấp 

ủy, chính quyền từ trung ương đến địa phương. 

Đặc biệt là tấm gương cũng như vai trò cá nhân 

của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thủ tướng 

Chính phủ thời gian qua đã làm nức lòng và thắp 

lên niềm tin, hy vọng của nhân dân cả nước vào 

sự lãnh đạo của Đảng, “thổi bùng lên ngọn lửa” 

đấu tranh không khoan nhượng của cả hệ thống 

chính trị đối với “giặc nội xâm”, với tham nhũng, 

lãng phí và sự tha hóa, lợi ích nhóm, chủ nghĩa cá 

nhân trong không ít cán bộ, đảng viên hiện nay. 

Thực tiễn từ khi thành lập Đảng đã chứng minh 

một khi chúng ta xa rời Chủ nghĩa Mác - Lênin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh chính là lúc chúng ta mắc 

khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng. Bởi vậy, việc 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng 

có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và dân tộc ta 

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và hội nhập quốc tế. 

Bắc Kạn chúng ta tự hào và may mắn là nơi 

có nhiều địa danh lịch sử cách mạng mang đậm 

dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc kháng 

chiến chống Thực dân Pháp đã đi qua hơn nửa 

thế kỷ nhưng hình ảnh, tấm gương đạo đức của 

Người vẫn thật gần gũi, thân thương và in đậm 

trong trái tim mỗi người dân trong tỉnh. Vì vậy, 

Bắc Kạn luôn được Trung ương đánh giá là một 

trong những tỉnh có rất nhiều cố gắng trong 

việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị. Những kết quả đó tuy chưa tạo cho tỉnh có 

những bứt phá lớn trong tăng trưởng, phát triển 

kinh tế nhưng đang tạo nền tảng quan trọng để 

xây dựng môi trường phát triển bền vững dựa 

trên các thang giá trị về văn hóa, đạo đức, an 

sinh xã hội, môi trường sinh thái…Cùng với khát 

vọng và động lực mới thôi thúc mỗi chúng ta nỗ 

lực, đoàn kết, phấn đấu học tập, làm theo Bác 

trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng 

quê hương giàu đẹp.

Là một tỉnh còn nghèo, đời sống nhân dân 

còn gặp không ít khó khăn nên tỉnh đã luôn 

gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, tập trung giải quyết 

những “điểm nghẽn” trong phát triển nông, lâm 

nghiệp; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, 

lâm sản; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Việc 

tổ chức học tập và kiểm điểm nội dung chuyên 

đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chất 

Một số kết quả sau hai năM thực hiện chỉ thị số 05-ct/tW 
của Bộ chính trị trên địa Bàn tỉnh

                                                                                             Phạm huy hoàng
                                                                                               Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn

hỌC TẬP Và Làm ThEo TƯ TƯỞng, Đạo ĐỨC Phong CÁCh hỒ ChÍ mInh
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Ảnh bìa 1: Đại diện lãnh đạo Sở chụp ảnh
cùng Trung đội dân quân tự vệ Sở Tư pháp.
                                                                  Ảnh: Lăng Mai

1. Một số kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh                Tr1

2. Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn                                                              Tr4

3. Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật                                                                                   Tr6

4. Những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy 

định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai 

của người dân và doanh nghiệp                                       Tr8

5. Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công 

tác theo dõi thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi,        

bổ sung                                                                                   Tr10

6. Tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản 

pháp luật mới năm 2018                                                   Tr13

7. Giao ban công tác tư pháp quý I và triển khai nhiệm 

vụ công tác tư pháp quý II năm 2018                           Tr14

8. Tọa đàm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã 

trên địa bàn huyện Ba Bể                                                  Tr15

9. UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành các văn bản triển khai 

trong công tác tư pháp                                                      Tr16

10. Sở Tư pháp Bắc Kạn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký 

kết chương trình phối hợp                                               Tr17 

11. Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị 

tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, công nhận xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018       Tr18

12. Quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh                                                    Tr19

13. Những quy định mới đối với người dưới 18 tuổi  

phạm tội                                                                                 Tr22

14. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa       Tr25

15. Giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội 

được miễn trách nhiệm hình sự                                      Tr26

16. Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định Bộ tiêu          

chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục  

pháp luật                                                                                Tr28
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lượng, nổi bật là Đảng bộ huyện: Pác Nặm, Ba Bể; 

Đảng bộ: Quân sự, Công an, Các cơ quan tỉnh và 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Tích cực đổi 

mới phương thức học tập thông qua việc cung 

cấp tài liệu qua mạng nội bộ, kết hợp học tập 

truyền thống với truyền hình trực tiếp toàn tỉnh, 

nội dung chuyên đề bám sát với điều kiện thực 

tiễn của địa phương. Sau học tập nhiều cấp ủy 

đã chỉ đạo viết bài thu hoạch và đánh giá kết quả 

nhận thức của đảng viên; thông qua sinh hoạt 

đảng để phân tích, trao đổi, thảo luận, hội thảo 

làm sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách của Bác trong giai đoạn hiện nay. Đồng 

thời kiểm điểm, nhận diện các biểu hiện, dấu 

hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, phong cách, tác phong của mỗi cán bộ, 

đảng viên tại địa phương, đơn vị để có hướng 

khắc phục, sửa chữa.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân 

đồng tình, đánh giá cao sự gương mẫu xây dựng 

và thực hiện kế hoạch làm theo Bác của tập thể 

Tỉnh ủy và mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên. Nhiều cấp 

ủy, đảng viên đã tự nguyện xây dựng kế hoạch 

làm theo Bác với những việc làm cụ thể, đột phá; 

giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức 

xúc, nổi cộm kéo dài nhiều năm như lĩnh vực liên 

quan đến xây dựng cơ bản, đất đai, đô thị, môi 

trường, lâm sản, khoáng sản; chế độ, chính sách; 

sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, bổ nhiệm cán 

bộ; kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

đảng…góp phần tạo sự đồng thuận, phấn khởi 

và củng cố niềm tin sâu sắc của nhân dân đối 

với Đảng, chính quyền. Nhiều đồng chí đã mạnh 

dạn cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tự 

soi, tự sửa, kiểm điểm trách nhiệm người đứng 

đầu; nêu gương phong cách, thái độ trước công 

việc, trong sinh hoạt; nhiều đồng chí cán bộ 

chủ chốt đã trung thực với chính mình, khước 

từ nhận mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi 

mà địa phương, đơn vị mình còn nhiều hạn chế, 

yếu kém, tạo nên hình ảnh mẫu mực, trong sáng 

trước nhân dân. Các cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên với hàng chục nghìn bản đăng ký, 

hàng trăm nghìn việc làm thiết thực, cụ thể trên 

nhiều lĩnh vực sản xuất, công tác, học tập... góp 

phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 

vững mạnh trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với việc triển khai chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp, đạo đức công vụ đã từng bước trở 

thành khẩu hiệu hành động để nhiều cán bộ, 

công chức, viên chức, chiến sĩ các ngành y tế, 

giáo dục, hành chính - sự nghiệp và lực lượng vũ 

trang nỗ lực phấn đấu xây dựng nên một xã hội 

tốt đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh. Công tác 

tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội 

dung, hình thức đa dạng được Báo Bắc Kạn, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản 

tin thuộc các sở, ngành, hội quan tâm thực hiện 

thông qua các bài viết, sáng tác, quảng bá, giáo 

dục lý luận chính trị, hoạt động văn hóa, văn 

nghệ nhằm nhân rộng, lan tỏa gương người 

tốt, việc tốt, mô hình hay. Đặc biệt, nhằm tiếp 

tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo 

chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, 

sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh đã tổ chức thành 

công Cuộc thi thuyết trình thực hiện nghị quyết 

đại hội đảng các cấp.

Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 26-

NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; 

đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc 

thường xuyên, tự giác với nhiều nội dung thiết 

thực; trong đó nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn 

xây dựng nông thôn mới được Tỉnh ủy quan tâm 
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chỉ đạo. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc 

phục khó khăn giúp đỡ xã hoàn thành một số 

tiêu chí quan trọng, điển hình như các đơn vị: Sở 

Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Khoa học - 

công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 

Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng, 

Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Công 

ty Bảo Việt, Công ty  Điện lực, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Tòa án tỉnh, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh...

Nhiệm vụ trên đã và đang góp phần xây dựng 

tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy 

sức mạnh tổng hợp, ý chí vươn lên không cam 

chịu đói nghèo và lạc hậu của bà con nông dân, 

tạo nên động lực chủ yếu quyết định sự đổi thay 

căn bản ở nông thôn tỉnh ta thời gian qua. 

Tỉnh ủy đang giao cho các cơ quan chức năng 

khẩn trương xây dựng phương án tăng cường, 

biệt phái cán bộ về cơ sở nhằm tham gia trực tiếp 

hướng dẫn, tuyên truyền, vận động; tạo chuyển 

biến thực sự rõ nét, hiệu quả, thúc đẩy tiến độ 

thực hiện một số nhiệm vụ trọng điểm về nông - 

lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra 

sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị 

trường, gia tăng sản lượng hàng hóa chất lượng 

cao, đủ sức cạnh tranh; tích cực áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thật vào sản xuất nông nghiệp, nâng 

dần thu nhập của người lao động khu vực nông, 

lâm nghiệp... Đây là dịp để rèn luyện, bồi dưỡng 

cán bộ, tạo sự gắn bó, trách nhiệm với cơ sở; khắc 

phục một bước tình trạng công chức hóa, hành 

chính hóa, xa rời cơ sở hiện nay.

Cùng với việc thực hiện được các nhiệm 

vụ nặng nề đó, Tỉnh ủy đang chỉ đạo, thực hiện 

đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng về phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Kiên 

quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm 

đã tồn tại nhiều năm qua. Dồn nhiều công sức 

vào công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác 

tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ đảm bảo tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng 

giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, quy hoạch, đánh 

giá cán bộ của Đảng.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, 

trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng cần 

lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

hơn nữa các nội dung của chỉ thị, trong đó chú 

trọng một số nhiệm vụ chủ yếu mà trọng tâm là 

việc tổ chức học tập, kiểm điểm thực hiện các 

chuyên đề hằng năm; kiên quyết đấu tranh khắc 

phục những hạn chế, yếu kém, các biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây 

dựng phong cách nêu gương, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân 

dân; xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, 

kiến tạo, hành động, phục vụ; thực hiện tốt kế 

hoạch làm theo Bác của tập thể gắn với thực 

hiện các nội dung đột phá, giải quyết kịp thời, 

có hiệu quả những các vấn đề bức xúc, nổi cộm. 

Mỗi đồng chí cấp ủy viên từ tỉnh đến cơ sở phải 

thực sự là tấm gương sáng trong cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công, vô tư; tự nguyện tự giác làm theo 

Bác. Hy vọng rằng, với quyết tâm chính trị cao 

của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

thời gian tới tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi, 

góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại 

hội Đảng các cấp, thiết thực đưa việc học tập và 

làm theo Bác thấm sâu vào đời sống nhân dân./.
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Thông qua việc phát hiện 
và giải quyết kịp thời tận 
gốc những mâu thuẫn, 

tranh chấp, vi phạm pháp 
luật  trong nhân dân, hòa giải 
ở cơ sở giúp giữ gìn tình làng, 
nghĩa xóm, đoàn kết cộng 
đồng, phòng ngừa vi phạm 
pháp luật và tội phạm ở cơ sở, 
góp phần ổn định trật tự xã 
hội ở địa bàn dân cư, giảm bớt 
tình trạng gửi đơn thư, khiếu 
kiện lên Tòa án nhân dân, cơ 
quan hành chính nhà nước, 
tiết kiệm thời gian và tiền bạc 
của cơ quan nhà nước và công 
dân, đồng thời góp phần tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong cán bộ và nhân dân, 
hình thành trong mỗi cá nhân 
sự hiểu biết và ý thức thượng 
tôn pháp luật.

Trong những năm qua, 
với vị trí, vai trò và ý nghĩa quan 
trọng trong đời sống xã hội 
nên Đảng, Nhà nước luôn coi 
việc khuyến khích, tăng cường 
công tác hòa giải ở cơ sở là một 
chủ trương nhất quán trong 
nguyên tắc quản lý xã hội. Ngày 
20/6/2013, Quốc hội khóa XIII 
đã thông qua Luật Hòa giải ở 
cơ sở, có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01/01/2014. Để tổ chức 

triển khai Luật, UBND tỉnh Bắc 
Kạn đã ban hành Kế hoạch số 
29/KH-UBND ngày 12/02/2014 
về triển khai thực hiện Luật Hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn, theo đó, chỉ đạo các 
sở, ban, ngành liên quan và các 
địa phương tổ chức thực hiện 
có hiệu quả công tác hòa giải ở 
cơ sở. Bên cạnh đó, hằng năm, 
Sở Tư pháp đều tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
triển khai công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, hoà giải ở 
cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; 
xây dựng và thực hiện hương 
ước, quy ước, trong đó xác định 
các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm 
theo từng năm của công tác 
hòa giải ở cơ sở; ngoài ra, Sở 
Tư pháp còn ban hành các văn 
bản hướng dẫn công tác hoà 
giải ở cơ sở từng năm nhằm 
triển khai đồng bộ, hiệu quả 
và thống nhất công tác này 
trên phạm vi toàn tỉnh. Trên cơ 
sở Kế hoạch của UBND tỉnh và 
hướng dẫn của Sở Tư pháp, các 
địa phương đã triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ như rà soát, 
củng cố kiện toàn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải 
viên, theo dõi việc thực hiện 
kết quả hoà giải thành…từ đó, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của các tổ hòa giải, 
hoà giải viên ở địa phương.

Tính đến nay, trên địa bàn 
tỉnh có 1.423 tổ hòa giải với 
7.289 hòa giải viên, 100% thôn, 
tổ dân phố có tổ hòa giải. Mỗi 
tổ hòa giải trung bình có từ 
5-7 thành viên, hầu hết là gồm 
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, 
Trưởng Ban công tác Mặt trận, 
Trưởng các đoàn thể, Trưởng 
các chi hội, người có uy tín, 
người hiểu biết pháp luật, hiểu 
biết về phong tục tập quán của 
địa phương... tham gia. Nhìn 
chung, các tổ hòa giải trên địa 
bàn tỉnh cơ bản hoạt động có 
hiệu quả. Trong giai đoạn 2014 
- 2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận 
3.563 vụ việc, trong đó hòa giải 
thành 2.629 vụ, tỷ lệ trung bình 
đạt 77,3%, tổng số vụ việc tiếp 
nhận hòa giải giảm dần theo 
các năm; một số địa phương 
cấp huyện có tỷ lệ vụ việc hòa 
giải thành cao (năm 2017) như 
huyện Bạch Thông (92,6%), 
huyện Na Rì (85%), huyện Chợ 
Đồn (84,6%).

Những kết quả đạt được 
trong công tác hòa giải góp 
phần giải quyết được nhiều vụ 
việc dẫn đến mâu thuẫn, xung 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

hoạT ĐỘng TƯ PhÁP

4



đột trong nội bộ nhân dân, hạn 
chế được số lượng đơn thư 
khiếu nại, tố cáo ngay tại cấp 
cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong 
cộng đồng dân cư và góp phần 
đấu tranh, phòng ngừa tội 
phạm và nâng cao hiệu quả 
quản lý của chính quyền cấp 
cơ sở. Tuy nhiên, công tác hòa 
giải ở cơ sở trong thời gian qua 
vẫn còn những tồn tại, hạn chế 
như một số địa phương chưa 
nhận thức sâu sắc tầm quan 
trọng của công tác hòa giải ở 
cơ sở nên thiếu sự quan tâm, 
lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh 
phí cho công tác này (kinh phí 
phục vụ cho công tác hòa giải 
ở cơ sở từ huyện đến cấp xã 
chưa đáp ứng yêu cầu, không 
có kinh phí riêng cho công 
tác này mà chỉ được trích một 
phần rất nhỏ từ nguồn kinh 
phí dành cho công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật hàng 
năm trên địa bàn). Việc trang 
bị kiến thức pháp luật và kỹ 
năng nghiệp vụ cần thiết cho 
hòa giải viên chưa được thực 
hiện thường xuyên. Tỷ lệ hoà 
giải thành còn thấp (dưới 80%). 
Việc biểu dương, khen thưởng 
các hòa giải viên có thành tích 
xuất sắc chưa được quan tâm 
kịp thời; công tác phối hợp với 
các cơ quan liên quan còn chưa 
chặt chẽ…

Được xác định là một 
trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của ngành Tư pháp Bắc 

Kạn năm 2018, để công tác hòa 
giải ở cơ sở được nâng cao cả 
về chất lượng và tỷ lệ hòa giải 
thành cần tập trung thực hiện 
tốt các giải pháp như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 
Đảng, chính quyền các cấp đối 
với công tác hoà giải ở cơ sở; 
sự phối hợp chặt chẽ của các 
cơ quan có liên quan trong chỉ 
đạo, hướng dẫn đối với hoạt 
động này.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về hòa 
giải ở cơ sở nhằm nâng cao 
hơn nữa nhận thức của toàn 
xã hội, đặc biệt là người dân ở 
cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa 
quan trọng của công tác hòa 
giải ở cơ sở.

Thứ ba, thường xuyên 
rà soát, củng cố, kiện toàn 
đội ngũ hòa giải viên; tổ chức 
các lớp tập huấn bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật, kỹ năng 
nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 
hòa giải viên; cung cấp tài liệu 
hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu 
pháp luật cho hòa giải viên. 
Đồng thời, tăng cường  kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện quy 
định pháp luật về hòa giải ở cơ 
sở để kịp thời nắm bắt những 
khó khăn, tồn tại trong quá 
trình triển khai thực hiện.

Thứ tư, bố trí kinh phí bảo 
đảm cho công tác hòa giải ở cơ 

sở, đặc biệt là cấp huyện và cấp 
xã. Kinh phí cho công tác hòa 
giải ở cơ sở được thực hiện theo 
Thông tư liên tịch số 100/2014/
TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 
của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn việc lập, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí hỗ 
trợ cho công tác hòa giải ở cơ 
sở; Nghị quyết số 33/2015/NQ-
HĐND  ngày 16 tháng 12 năm 
2015 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bắc Kạn về việc quy định 
một số mức chi thực hiện công 
tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn.

Thứ năm, phát huy vai 
trò nòng cốt của Mặt trận tổ 
quốc các cấp và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận trong 
công tác hòa giải ở sở sở, bảo 
đảm sự phối hợp chặt chẽ 
giữa cơ quan quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở với 
Mặt trận tổ quốc các cấp và 
các tổ chức thành viên của 
Mặt trận trong củng cố, kiện 
toàn và nâng cao chất lượng 
đội ngũ hòa giải viên.

Thứ sáu, thực hiện 
nghiêm túc chế độ thông tin, 
báo cáo, sơ kết, tổng kết và 
khen thưởng đối với công tác 
hòa giải ở cơ sở để kịp thời 
biểu dương khen thưởng các 
tập thể và cá nhân có thành 
tích trong hoạt động hòa giải 
ở cơ sở./.

nguyỄn DIỄm
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Thực hiện Quyết định 

số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về 

xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

trên cơ sở hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham 

mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn 

ban hành Kế hoạch số 350/

KH-UBND ngày 15/9/2017 về 

triển khai, thực hiện quy định 

về xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. Để triển khai thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở 

Tư pháp đã tổ chức Hội nghị 

tập huấn về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật cho 260 

đại biểu đại diện lãnh đạo 

Uỷ ban nhân dân, Phòng Tư 

pháp các huyện, thành phố; 

lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

các xã, phường, thị trấn.

Trên cơ sở Kế hoạch 

số 350/KH-UBND, Phòng Tư 

pháp các huyện, thành phố 

tham mưu Uỷ ban nhân dân 

cùng cấp ban hành kế hoạch 

xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn về tiếp cận pháp 

luật, thành lập Hội đồng đánh 

giá tiếp cận pháp luật tại địa 

phương, xây dựng Quy chế 

hoạt động của Hội đồng và 

ban hành các văn bản hướng 

dẫn cấp xã thực hiện việc xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Việc xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

được thực hiện hàng năm, 

dựa trên 05 tiêu chí thành 

phần và 25 chỉ tiêu với tổng 

số điểm là 100 điểm. Các tiêu 

chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

là tiêu chuẩn được sử dụng 

để đánh giá chất lượng xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, bảo đảm cho 

tổ chức, cá nhân tiếp cận 

pháp luật và là cơ sở để xem 

xét, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. Xã, 

XÂy dựNG Xã, pHƯờNG, THị TrẤN
ĐẠT CHuẩN Tiếp CậN pHáp luậT

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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phường, thị trấn được công 

nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật được hiểu là việc chính 

quyền cấp xã đáp ứng đủ các 

điều kiện trong việc thực hiện 

các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật cụ thể: Không có 

tiêu chí nào dưới 50% số điểm 

tối đa; tổng số điểm của các 

tiêu chí tiếp cận pháp luật 

phải đạt từ 90% số điểm tối đa 

trở lên đối với cấp xã loại I, từ 

80% số điểm tối đa trở lên đối 

với cấp xã loại II và từ 70% số 

điểm tối đa trở lên đối với cấp 

xã loại III; kết quả đánh giá sự 

hài lòng của tổ chức, cá nhân 

đạt từ 80% tổng số điểm tối 

đa trở lên; trong năm không 

có cán bộ, công chức cấp xã bị 

xử lý kỷ luật bằng hình thức từ 

cảnh cáo trở lên do vi phạm 

pháp luật trong thực thi công 

vụ hoặc phải bồi thường thiệt 

hại do hành vi công vụ trái 

pháp luật gây ra. 

Năm 2017, các địa 

phương trên địa bàn tỉnh đã 

tiến hành việc đánh giá, chấm 

điểm, xét, công nhận cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 

do là năm đầu tiên thực hiện 

việc đánh giá nên một số địa 

phương còn lúng túng trong 

tổ chức, triển khai thực hiện; 

cấp ủy Đảng, chính quyền 

một số địa phương chưa thực 

sự quan tâm trong lãnh đạo, 

chỉ đạo, việc kiểm tra thực 

hiện công tác này chưa được 

thường xuyên.

Xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật là nhiệm vụ của 

cả hệ thống chính trị gắn 

với thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh của địa 

phương. Kết quả xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật là tiêu chí đánh 

giá xã đạt chuẩn nông thôn 

mới và phường, thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh; đảng 

bộ, chính quyền cấp xã đạt 

tiêu chuẩn “trong sạch, vững 

mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi 

đua, khen thưởng hàng năm 

của chính quyền cấp xã. Vì vậy, 

để nâng cao hiệu quả nhiệm 

vụ xây dựng địa phương đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

Quyết định số 619/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, trong thời gian tới, 

các đơn vị, địa phương cần làm 

tốt những công việc sau:

- Tăng cường sự  quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy, chính quyền các cấp và có 

sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

- Tiếp tục phổ biến sâu 

rộng đến các cơ quan, đơn vị, 

cán bộ, công chức và Nhân 

dân về vị trí, vai trò, nội dung 

của xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; nâng cao 

nhận thức, xác định rõ trách 

nhiệm của các ngành, các 

cấp trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo 

thống nhất, đồng bộ, đúng 

quy định, góp phần bảo đảm 

thực hiện quyền được thông 

tin về pháp luật của công dân, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước bằng pháp 

luật gắn với phát triển kinh tế, 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, 

an ninh của địa phương.

- Quan tâm bố trí kinh 

phí, cơ sở vật chất để triển khai 

nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thường xuyên kiểm 

tra, sơ kết, tổng kết để kịp 

thời khắc phục những hạn 

chế trong việc triển khai thực 

hiện, đồng thời qua đó nắm 

bắt những quy định bất cập 

của pháp luật để đề xuất sửa 

đổi, bổ sung và thay thế./.

ĐInh ĐIỂn
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Tiếp cận đất đai là một trong các chỉ số 
để đánh giá năng lực cạnh tranh (PCI) 
của các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Để nâng cao chỉ số về tiếp cận đất đai thì phải 
có một khung pháp lý hoàn chỉnh để người 
dân và doanh nghiệp tiếp cận. Tuy nhiên, 
hiện nay còn một số quy định của pháp luật 
liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người 
dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án 
đầu tư, sản xuất kinh doanh vẫn còn bất cập, 
chồng chéo. Đó là:

một số quy định của Luật Đất đai hiện 
nay áp dụng trong thực tiễn còn vướng 
mắc bất cập, ảnh hưởng không nhỏ tới 
việc thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất 
kinh doanh như:

Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 quy định 
về hạn mức giao đất, theo đó luật giới hạn về 
hạn mức sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ 
gia đình, cá nhân như: “Hạn mức giao đất trồng 
cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không 
quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng 
bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị 
trấn ở trung du, miền núi”. Quy định này đã dẫn 
đến khó thực hiện được mô hình kinh tế trang 
trại quy mô lớn. Hơn nữa, việc quy định “hạn 
điền” khiến cho các doanh nghiệp, hợp tác xã 
muốn thuê đất của hộ gia đình, cá nhân để sản 
xuất quy mô lớn rất khó, bắt buộc phải thuê 
của từng hộ gia đình, cá nhân.

Điểm c Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 
năm 2013 quy định Nhà nước thu hồi đất 
do vi phạm pháp luật về đất đai đối với “Đất 
được giao, cho thuê không đúng đối tượng…”. 

Tuy nhiên, tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật 
Đất đai năm 2013 lại quy định “…trừ trường 
hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã 
thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định 
của pháp luật về đất đai”, tức là không thu hồi 
Giấy chứng nhận đối với trường hợp này. Còn 
tại Khoản 5 Điều 87 Nghị định số 43/2014/
NĐ-CP hướng dẫn: “Nhà nước không thu hồi 
Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong 
các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 
2 Điều 106 Luật Đất đai nếu người được cấp 
Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển 
đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển 
mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết 
theo quy định của pháp luật”. Quy định này 
chưa rõ ràng, thiếu tính thống nhất, dễ gây 
ra nhiều cách hiểu. Luật thì quy định thu hồi 
đất đối với truờng hợp đất giao, cho thuê 
không đúng đối tượng, Nghị định lại quy 
định không được thu hồi Giấy chứng nhận 
đã cấp trái pháp luật đối với người được 
cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục 
chuyển quyền sử dụng đất. 

Điều 68 Luật Đất đai năm 2013 quy định 
đối với đất phi nông nghiệp đã thu hồi theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 64 và các điểm a, 
b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai thì 
giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để 
quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng 
không quy định cho từng trường hợp, diện 
tích bao nhiêu. 

NhữNg bất cập, chồNg chéo, vướNg mắc giữa các
quy địNh của pháp luật liêN quaN đếN việc tiếp cậN 

đất đai của Người dâN và doaNh Nghiệp

nghIÊn CỨu TRAo ĐỔI
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Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy 
định về các trường hợp chuyển mục đích 
sử dụng đất phải được phép của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền; Điều 11 Thông 
tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
các trường hợp chuyển mục đích sử dụng 
đất không phải xin phép cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến 
động. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử 
dụng đất từ đất trồng lúa, đất nuôi trồng 
thủy sản sang đất trồng cây hàng năm 
không thuộc quy định tại Điều 57 Luật Đất 
đai năm 2013, cũng không thuộc quy định 
tại Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT 
nên các địa phương rất lúng túng trong quá 
trình thực hiện.

Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 
quy định ký quỹ là biện pháp duy nhất để 
bảo đảm thực hiện dự án đối với trường hợp 
nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
để thực hiện dự án đầu tư. Quy định như vậy 
đã hạn chế các hình thức bảo đảm thực hiện 
dự án khác như bảo lãnh, đặt cọc... 

một số quy định của Luật Đầu tư, Bộ 
luật Dân sự còn chưa thống nhất với các 
quy định của Luật Đất đai gây ra mâu 
thuẫn, bất cập như:

Theo điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu 
tư năm 2014 thì dự án không có khả năng 
thực hiện theo tiến độ đăng ký với cơ quan 
đăng ký đầu tư (hết thời hạn hoạt động của 
dự án) thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu 
tư. Tuy nhiên, theo điểm i Khoản 1 Điều 64 
Luật Đất đai năm 2013 đối với dự án chậm 
triển khai, chủ đầu tư vẫn được gia hạn thời 
gian sử dụng đất 24 tháng. Đồng thời, theo 
khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP quy định cụ thể việc nhà đầu tư bị thu 

hồi Giấy chứng nhận đầu tư vẫn được tiếp 
tục sử dụng đất 24 tháng, trong thời gian 
này nhà đầu tư được chuyển quyền sử dụng 
đất, bán tài sản hợp pháp trên đất… Như 
vậy, có thể thấy quy định như vậy gây nên 
sự lãng phí tài nguyên đất, mất cơ hội thu 
hút các nhà đầu tư khác và tạo kẽ hở để một 
số nhà đầu tư trong các trường hợp trên 
kéo dài thời gian, không xử lý tài sản, trả lại 
đất cho Nhà nước.

Bộ luật Dân sự 2015 bổ sung các quy 
định về quyền bề mặt. Trong đó có quy định 
nhiều nội dung mới đối với chủ thể thực 
hiện quyền bề mặt như: Chủ thể quyền bề 
mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình 
trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trường 
hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản 
trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì quyền 
sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền 
sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt 
chấm dứt. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 
quy định việc chủ thể phải xử lý tài sản trước, 
sau khi chấm dứt quyền bề mặt, cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành thanh lý tài sản nếu 
nhà đầu tư không tự xử lý được tài sản. Chưa 
có quy định về việc “chấm dứt quyền bề mặt 
chủ sở hữu tài sản không xử lý thì tài sản thuộc 
về chủ thể có quyền sử dụng đất”. 

***
Với những bất cập và hạn chế đã nêu 

trên, để giúp người dân và doanh nghiệp 
tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu 
tư, kinh doanh một cách thuận lợi, thì một 
trong những giải pháp đó là tiếp tục hoàn 
thiện thể chế pháp luật, đảm bảo đồng bộ, 
thống nhất giữa luật đất đai, luật đầu tư và 
các luật khác có liên quan trên cơ sở thực 
tiễn thi hành pháp luật./.

TRIỆu hIỀn
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Trong bối cảnh Đảng và nhà nước ta 

đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng 

chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện 

pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng 

và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực 

thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác 

xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi 

hành pháp luật thì vai trò của công tác theo 

dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan 

trọng.  Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị 

định số  59/2012/NĐ-CP  ngày 23/7/2012 về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP) và các văn bản hướng 

dẫn thi hành để triển khai công tác theo dõi 

thi hành pháp luật đến nay, bên cạnh những 

kết quả tích cực đã đạt được thì vẫn còn tồn 

tại nhiều vướng mắc, bất cập, do đó đã ảnh 

hưởng không nhỏ tới hiệu lực, hiệu quả của 

công tác này trong thời gian vừa qua. Vì thế, 

đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi, bổ sung 

để hoàn thiện thể chế pháp lý về theo dõi thi 

hành pháp luật trong thời gian tới:

Thứ nhất, bất cập, vướng mắc về hoạt 

động theo dõi thi hành pháp luật

Tại Chương 3 Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP quy định về hoạt động theo dõi thi hành 

pháp luật trong đó có các nội dung: Thu thập 

thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm 

tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo 

sát tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tuy 

nhiên, Nghị định lại không quy định nội dung 

về “xây dưng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp 

luật”. Mặc dù, nội dung về xây dựng Kế hoạch 

đã được quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-

BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật nhưng vẫn cần quy 

định tại Nghị định để đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất của các văn bản pháp luật. Vì vậy, 

đề nghị bổ sung quy định này tại Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP theo hướng quy định việc 

xây dựng Kế hoạch theo dõi phải có các nội 

dung cụ thể như: Kế hoạch theo dõi chung về 

thi hành pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành về các 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành hàng năm; Kế 

hoạch theo dõi thi hành pháp luật của các Bộ, 

ngành, địa phương…

Mặt khác, thời điểm ban hành Kế hoạch 

theo dõi thi hành pháp luật hằng năm của địa 

phương phải dựa trên cơ sở Kế hoạch theo dõi 

thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp, nghị quyết 

của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh 

về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Do đó, việc yêu cầu địa phương ban hành Kế 

hoạch theo dõi thi hành pháp luật trước 31/12 

là chưa sát với thực tế.

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TrONG THựC HIỆN CÔNG TÁC 
THEO dÕI THI HÀNH pHÁp LUẬT VÀ KIẾN NGHị SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
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Thứ hai, bất cập, vướng mắc về thời 

điểm báo cáo

Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 59/2012/

NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: “Hằng 

năm báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trước ngày 15 

tháng 10”.

Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 59/2012/

NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân các cấp: “Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trước ngày 15 tháng 10”.

Như vậy, thời điểm để Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo 

dõi thi hành pháp luật khá sớm gây khó khăn 

cho quá trình tổng hợp. Bởi lẽ, tại thời điểm 

này một số công tác không làm hoặc chưa kịp 

làm báo cáo 09 tháng (chỉ có số liệu báo cáo 06 

tháng), dẫn đến việc tổng hợp số liệu không 

kịp thời, chuẩn xác. Vì vậy, đề nghị quy định lại 

thời gian báo cáo vào trước ngày 15 tháng 12 

hàng năm để đảm bảo chất lượng của công tác 

báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thứ ba, bất cập, vướng mắc liên quan 

đến quy định trách nhiệm của người thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có quy định 

trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật. Tuy nhiên, 

thực tế trách nhiệm của người đứng đầu, cá 

nhân, cán bộ chuyên trách thực hiện công tác 

này cũng có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, bổ 

sung nội dung quy định rõ trách nhiệm đối với 

đội ngũ thực hiện công tác này cũng cần được 

đặt ra, vì đây là một lĩnh vực quan trọng, cần 

sự phối hợp tham gia sâu rộng của các ngành, 

các cấp.

Thứ tư, bất cập, vướng mắc đối với việc 

không nhận định đúng vai trò của nhân dân 

trong thực hiện công tác theo dõi thi hành 

pháp luật

Việc thực thi công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật là trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị, các cơ quan nhà nước, các tổ 

chức và quyền của nhân dân. Trong công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhân 

dân vừa là chủ thể thực thi pháp luật, vừa là 

chủ thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào 

việc xây dựng pháp luật, giám sát việc thi hành 

pháp luật.  Tuy nhiên, Nghị định số 59/2012/

NĐ-CP chỉ trao quyền phán ảnh, cung cấp 

cho người thực thi quyền lực nhà nước hoặc 

quy định chung chung về “Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến 

khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong 

hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật” 

(khoản 2 Điều 6 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP). 

Thực tế quy định trên chưa mang lại hiệu 

quả thiết thực trong việc giúp nhân dân nâng 

cao tối đa khả năng thực hiện quyền làm chủ 

của mình. Ngoài ra, hiệu quả thi hành pháp luật 

cũng như tính khả thi của các quy định pháp 

luật phụ thuộc chính vào đối tượng điều chỉnh 

lớn nhất đó là nhân dân, nhưng việc xây dựng, 

tổ chức thi hành các quy định pháp luật, Nhà 

nước không trao những quyền cụ thể về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật để nhân dân 

đánh giá, xem xét, thậm chí yêu cầu cơ quan 

nhà nước chịu trách nhiệm việc không khả thi, 

11



không hiệu quả của quy định pháp luật hoặc 

chịu trách nhiệm giải trình, xử lý những phản 

ánh, thông tin của nhân dân cung cấp. Vì thế, 

cần thiết phải bổ sung các quy định đảm bảo 

sự tham gia trực tiếp, nâng cao tối đa khả năng 

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với 

công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Thứ năm, cần luật hóa Nghị định số 

59/2012/NĐ - CP

Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật mới được điều chỉnh ở tầm cao nhất là 

Nghị định. Trong khi đó, mục tiêu theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật là đánh giá thực 

trạng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp 

với yêu cầu xã hội, tạo động lực phát triển đất 

nước. Điều này chưa tương xứng về vai trò, 

vị trí của hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh 

vực này để thực hiện việc theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trong các lĩnh vực khác do 

Hiến pháp, luật, bộ luật điều chỉnh. Chính vì 

vậy, việc Luật hóa công tác theo dõi thi hành 

pháp luật là yêu cầu cần thiết để nhận thức 

đúng về vai trò của công tác này đối với việc 

hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ sáu, bất cập, vướng mắc về biểu 

mẫu theo dõi thi hành pháp luật tại Thông tư 

số 10/2015/TT-BTP

Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 

31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ 

báo cáo trong công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật. Tại Thông tư này, có rất 

nhiều biểu mẫu, đề mục nội dung mục trùng 

lắp hoặc không cần thiết, như: Cột 5 biểu số 1 

yêu cầu tổng hợp “Số thông tin xử lý từ kết quả 

kiểm tra tình hình thi hành pháp luật”, theo đó 

số liệu tổng hợp phải nêu rõ đã xử lý bao nhiêu 

thông tin từ kết quả của việc kiểm tra tình hình 

thi hành pháp luật nhưng việc hiểu “thông tin” 

như thế nào và cách xác định còn gây khó khăn 

cho người tổng hợp; biểu số 2 là tổng hợp “kết 

quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban 

hành văn bản quy định chi tiết” đã bao gồm 

tất cả các văn bản, tuy nhiên, biểu số 3 là tổng 

hợp“danh mục văn bản quy định chi tiết có nội 

dung không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ” 

và biểu số 4 là tổng hợp “danh mục văn bản 

quy định chi tiết có nội dung không đảm bảo 

tính khả thi” dẫn đến một số văn bản lại phải 

tổng hợp lại tạo ra sự trùng lắp… Vì vậy, khi 

sửa đổi Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, nội dung 

biểu mẫu tại Thông tư này cũng được nghiên 

cứu sửa đổi theo hướng ít đề mục, biểu mẫu; 

cắt một số nội dung trùng lắp; bỏ một số nội 

dung khó tổng hợp hoặc gây khó hiểu để việc 

thống kê, báo cáo được thực hiện chính xác và 

dễ dàng hơn.

Từ thực tiễn những khó khăn, vướng mắc 

cho thấy việc hoàn thiện thể chế pháp lý về 

theo dõi thi hành pháp luật còn rất nhiều vấn 

đề cần phải giải quyết, có những vấn đề cần 

giải quyết cấp bách (sửa đổi, bổ sung Nghị 

đinh số 59/2012/NĐ-CP), có những vấn đề 

mang tính ổn định, lâu dài (Luật hóa công tác 

theo dõi thi hành pháp luật). Do đó, hoàn thiện 

về thể chế pháp lý hiện nay được xác định là 

giải pháp có ý nghĩa quyết định đối với mục 

tiêu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả 

về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong 

giai đoạn hiện nay./.

PhAn DƯƠng
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TRAng TIn hoạT ĐỘng

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-

UBND ngày 10/11/2017 của UBND 

tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai 

thi hành các Luật đã được Quốc hội khoá XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quyết định số 

453/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND 

tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 

các Luật được Quốc hội khoá XIV thông qua 

tại kỳ họp thứ 4 và Kế hoạch số 39/KH-UBND 

ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; 

xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

năm 2018, ngày 07/5/2018, Sở Tư pháp tham 

mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu 

văn bản pháp luật mới năm 2018 cho đại 

diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Tư 

pháp các huyện, thành phố và đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc 

Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên 

giới thiệu, triển khai các văn bản pháp luật 

mới, gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật 

Du lịch; Luật Lâm nghiệp; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các tổ chức tín 

dụng và Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 

10/3/2018 của chính phủ về quy định chi 

tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo 

dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn 

trách nhiệm hình sự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó 

Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị lãnh 

đạo các đơn vị, địa phương và các báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh tiếp tục nghiên cứu, 

tìm hiểu những quy định pháp luật mới, kịp 

thời triển khai trong đơn vị, địa phương./.

nguyỄn DIỄm

Tỉnh Bắc Kạn: 

Tổ chức hội nghị giới Thiệu văn bản 
pháp luậT mới năm 2018
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Ngày 11/4/2018, Sở Tư pháp Bắc Kạn đã tổ 
chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 
quý I và triển khai nhiệm vụ công tác tư 

pháp quý II năm 2018, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân 
- Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự 
Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, 
phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 
Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe dự 
thảo báo cáo kết quả công tác tư pháp quý I và 
phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp quý 
II năm 2018. Trong quý I năm 2018, công tác Tư 
pháp trên địa bản tỉnh Bắc Kạn đã được triển 
khai một cách toàn diện và đạt được nhiều kết 
quả quan trọng như: Tham mưu cho UBND cùng 
cấp ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên 
các lĩnh vực công tác; tiến hành thẩm định 05 
đề nghị xây dựng nghị quyết, thẩm định 16 dự 
thảo văn bản QPPL, tham gia ý kiến 05 dự thảo 
văn bản; tham gia ý kiến đề nghị xây dựng văn 
bản QPPL của UBND tỉnh đối 17 dự thảo văn bản; 
tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
453/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về 
ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các Luật 
được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp 
thứ 4; tham gia ý kiến đối với 03 vụ việc phức tạp 
theo yêu cầu của UBND tỉnh, tổ chức Hội nghị 
tọa đàm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hợp 
tác xã trên địa bàn huyện Ba Bể; tham mưu Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị 
triển khai công tác PBGDPL năm 2018; ký kết 
Chương trình phối hợp số 154/CTPH-STP-HLHPN 
ngày 13/3/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác PBGDPL, trợ 
giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa 
giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng 
pháp luật giai đoạn 2018 - 2022; tổ chức Hội nghị 

tập huấn triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2017 cho đội ngũ người tiến hành tố tụng; tiếp 
nhận và thụ lý 56 vụ việc/56 đối tượng có đơn 
yêu cầu trợ giúp pháp lý, tiếp dân tại trụ sở 74 
lượt người; thực hiện 728 việc công chức, tổng 
số phí công chứng thu được 258.250.000đ; nộp 
ngân sách nhà nước 103.300.000đ; thực hiện 485 
việc chứng thực tại Phòng Công chứng, tổng số 
phí thu được 2.010.000đ, nộp ngân sách nhà 
nước 1.005.000đ; tổ chức bán đấu giá thành 22 
hợp đồng, tổng giá khởi điểm 2.898.232.470đ, 
tổng giá bán 2.992.600.000đ, tổng chênh lệch 
94.367.530đ; các huyện, thành phố đã đăng ký 
khai sinh 1.173 trường hợp, đăng ký khai tử 431 
trường hợp, đăng ký kết hôn 444 trường hợp, 
đăng ký cải chính, thay đổi hộ tịch 26 trường 
hợp, thực hiện 33.237 việc chứng thực, tổng số 
phí chứng thực thu được là 108.918.000đ...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận 
về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình 
triển khai công tác như: Việc triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao chất lượng 
công tác hoà giải ở cơ sở; hiệu quả khai thác tủ 
sách pháp luật, ngăn sách pháp luật; xác định 
văn bản QPPL, chứng thực bản sao ở cấp xã; 
thống nhất sử dụng phần mềm hộ tịch. Đặc biệt 

GIAO BAN CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI 
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ II NĂM 2018

TRAng TIn hoạT ĐỘng
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Thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp 
luật số 487/KH-UBND ngày 14/12/2017 
của UBND tỉnh Bắc Kạn. Ngày 29/3/2018, 

Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Ba Bể, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, 
Cục thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tổ chức Hội 
nghị tọa đàm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
hợp tác xã, các hộ gia đình kinh doanh có nhu 
cầu chuyển đổi mô hình hoạt động trên địa bàn 
huyện Ba Bể. 

Mục tiêu của buổi tọa đàm là đổi mới hình 
thức theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp, hợp tác xã từ đó góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh. 
Thông qua buổi tọa đàm nắm bắt những khó khăn, 
vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật trong 
giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp, hợp tác 
xã khi tiếp cận nguồn vốn, đất đai, khoa học công 
nghệ, các thông tin về chính sách thuế, các ưu đãi 
hỗ trợ của nhà nước trong thành lập, hoạt động 
của doanh nghiệp, hợp tác xã; trao đổi, giải đáp 
các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn hoạt động của 
doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở gắn với hoạt 
động xây dựng nông thôn mới. 

Buổi tọa đàm có trên 70 đại biểu đại diện các 
đơn vị cấp huyện, cấp xã và  các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ gia đình kinh doanh trên địa bàn 
huyện tham dự. Tại buổi tọa đàm, báo cáo viên 
Sở Tư pháp đã giới thiệu đến các đại biểu một 
số chính sách ưu đãi của tỉnh và các văn bản 
pháp luật liên quan đến hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, lãnh đạo UBND 
huyện, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi trực 
tiếp, thẳng thắn với các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác 
xã và cùng thảo luận để tháo gỡ, đưa ra hướng 
giải quyết. Buổi tọa đàm ghi nhận hơn 20 ý kiến 
của các đại biểu và sẽ tổng hợp, kiến nghị cấp 
thẩm quyền bổ sung hoàn chỉnh về thể chế, thủ 
tục tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, 
hợp tác xã hoạt động và phát triển./.

hà nhung

Tọa đàm hỗ Trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
hợp Tác xã Trên địa bàn huyện ba bể

TRAng TIn hoạT ĐỘng

là vấn đề về kinh phí và biên chế làm việc tại các 
phòng Tư pháp...

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim 
Ngân - Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả 
đạt được trong công tác tư pháp quý I/2018 của 
Ngành. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các phòng, 
đơn vị thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các 
huyện, thành phố tập trung khắc phục những 
khó khăn, hạn chế, bám sát Kế hoạch đã được 

đề ra trong năm 2018 để thực hiện hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ, công tác Tư pháp trong quý II 
và cả năm 2018, trong đó tập trung thực hiện tốt 
văn bản chỉ đạo số 1074/UBND - NCKSTT ngày 
08/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực 
hiện công tác tư pháp năm 2018 và các nhiêm 
vụ trọng tâm đã được xác định tại Kế hoạch số 
22/KH-STP ngày 23/01/2018 của Sở Tư pháp./.

nguyỄn DIỄm
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1. Kế hoạch về công tác trợ giúp pháp lý
UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch 

số 72/KH-UBND ngày 06/3/2018 về việc thực hiện 
Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề 
án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 
2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và 
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 14/3/2018 về việc 
triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 
cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 
2018. Theo Kế hoạch, các nội dung thực hiện trong 
năm 2018 là: 

- Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ 
giúp pháp lý; kiện toàn tổ chức bộ máy trợ giúp 
pháp lý; tăng cường nguồn nhân lực trợ giúp pháp 
lý; nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt 
động trợ giúp pháp lý; tăng cường kinh phí, cơ sở 
vật chất cho hoạt động trợ giúp pháp lý; sơ kết 
thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 
(Kế hoạch số 72/KH-UBND).

- Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết 
tật có khó khăn về tài chính; truyền thông về trợ 
giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về 
tài chính; tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp 
pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài 
chính; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có 
khó khăn về tài chính (Kế hoạch số 80/KH-UBND).

2. Kế hoạch triển khai thi hành các luật 
được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp 
thứ 4

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông 
qua 06 luật trong đó có 03 luật có hiệu lực thi hành 
trong năm 2018 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật cơ quan đại diện của 
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài; Luật Quản lý nợ công), 03 luật có hiệu lực 
thi hành trong năm 2019 (Luật Lâm nghiệp, Luật 
Thuỷ sản, Luật Quy hoạch). Để triển khai kịp thời 
các văn bản Luật, trên tinh thần hiệu quả, cải cách 
hành chính, gắn công tác xây dựng pháp luật với 
công tác tổ chức thi hành, ngày 26/3/2018, UBND 
tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-
UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi 
hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua 
tại kỳ họp thứ 4. Kế hoạch giao trách nhiệm cụ thể 
cho cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai 
thực hiện.

3. Kế hoạch triển khai thực hiện một số Đề 
án phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 24/04/2018, UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 158/KH-UBND về thực hiện Đề án tuyên 
truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức 
và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra 
tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch số 159/KH-
UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội 
dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự, chính trị (ICCPR) và pháp luật Việt Nam về 
các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân” năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn. Theo đó, các nội dung cơ bản của Công 
ước chống tra tấn, các văn bản về việc phê chuẩn, 
triển khai thực hiện Công ước và các quy định của 
pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn được 
tập trung triển khai. Các nội dung tiếp tục được 
đưa vào để tổ chức thực hiện là: Biên soạn, hỗ trợ 
trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 
lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp 
luật, thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, cập 
nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài về nội dung 
của Công ước ICCR và pháp luật Việt Nam về các 
quyền dân sự, chính trị.

UBND TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN 
TRIỂN KHAI TRONG CÔNG TÁC TƯ PHÁP
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Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 169/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề 
án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, 
thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 
và Kế hoạch số 170/KH-UBND về thực hiện Đề 
án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại 
một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 
giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn. Theo đó các nhiệm vụ cần thực hiện 
là: Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án; tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho thanh, thiếu niên, cán bộ và nhân 
dân tại địa bàn trọng điểm; tổ chức các hội thảo, 
tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao 
đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật; tổ chức 
các hội nghị tập huấn; khảo sát, đánh giá thực 
trạng, nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật tại 
địa bàn trọng điểm; lựa chọn địa bàn trọng điểm 
thực hiện Đề án; biên soạn, phát hành tài liệu 
pháp luật; phát huy vai trò của hệ thống chính 

trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tại địa bàn 
trọng điểm về vi phạm pháp luật; kiểm tra, sơ kết, 
tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng 
năm và cả giai đoạn.

4. Văn bản chỉ đạo về công tác theo dõi thi 
hành pháp luật và tổ chức thi hành Luật tiếp 
cận thông tin

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban 
hành văn bản số 1517/UBND-NCKSTT về nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật 
và tổ chức thi hành Luật tiếp cận thông tin. Theo 
đó, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho thủ trưởng 
các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 
trấn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên 
địa bàn tỉnh với mục tiêu hoàn thiện thể chế gắn 
với tổ chức thi hành pháp luật trên cơ sở thượng 
tôn pháp luật; đồng thời, triển khai tổ chức thi 
hành Luật tiếp cận thông tin tại địa phương./.

BBT

Thực hiện Chương trình phối hợp liên 
ngành số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN, ngày 
05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương 

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về thực hiện công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý,  
tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở 
và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai 
đoạn 2018 - 2022, ngày 13/3/2018, Sở Tư pháp 
và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 
ký kết Chương trình phối hợp số 154/CTPH-STP-
HLHPN về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư  vấn pháp luật cho 
phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong 
xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022.

Chương trình nhằm tăng cường sự phối 
hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ 
nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây 
dựng pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ của mỗi bên. Bảo đảm quyền được thông 
tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải 
mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại 
cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội 
viên phụ nữ.

Nội dung ký kết bao gồm: Công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công 
tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác 
lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng 
pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng 
lực cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và 
ngành Tư pháp./.

ĐInh ĐIỂn

Sở Tư pháp bắc Kạn và hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh Ký KếT chương Trình phối hợp
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Nhằm trang bị các kiến thức liên quan đến 

việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá, 

công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật cũng như đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn 

mới trên địa bàn huyện, ngày 23/4/2018, Ủy ban 

nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tập 

huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, công nhận 

xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật. Dự và 

chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Đức Văn - Chủ 

tịch UBND huyện.

Tham dự Hội nghị có gần 150 đại biểu là 

thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 

huyện và đại diện các đơn vị có liên quan; Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Công chức: 

Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Trưởng 

Công an xã, Văn hóa - xã hội, Tài chính - Kế toán; 

Công chức được giao theo dõi, hướng dẫn, đầu 

mối thực hiện các lĩnh vực: Dân chủ ở cơ sở, thiết 

chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cấp xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo 

cáo viên của Sở Tư pháp tập huấn chuyên sâu 

về các chuyên đề: Những vấn đề chung về xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; vị trí, 

vai trò của xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trong xây dựng nông thôn mới; hướng 

dẫn, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trong đánh giá, công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua tập huấn, các đại biểu tham dự đã cơ 

bản nắm được những kiến thức, nghiệp vụ cơ 

bản, cần thiết liên quan đến việc xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó, góp phần 

nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán 

bộ, công chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây 

dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật tại địa phương. Tin rằng với 

sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, 

ngành, công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2018 sẽ có những kết 

quả nhất định, khắc phục các vướng mắc, hạn chế         

năm 2017./.
                nguyỄn BÍCh Thủy

                 Phòng Tư pháp huyện Chợ mới

uỷ ban nhân dân huyện chợ mới Tổ chức hội nghị Tập huấn 
nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, công nhận xã, Thị Trấn

đạT chuẩn Tiếp cận pháp luậT năm 2018
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Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 bổ sung quy trình hoạch định, phân 
tích chính sách trước khi soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật theo hướng tách bạch với quy 
trình soạn thảo văn bản pháp luật. Quy trình xây 
dựng chính sách được áp dụng đối với luật, pháp 
lệnh và một số nghị định của Chính phủ, nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đây là điểm 
mới mang tính đột phá quy định việc xây dựng, 
ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật 
thành hai giai đoạn đó là giai đoạn xây dựng, phê 
duyệt chính sách và giai đoạn soạn thảo văn bản. 
Giai đoạn xây dựng, phê duyệt chính sách được 
quy định trong quá trình lập đề nghị xây dựng xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/
NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 34/2016/
NĐ-CP) thì Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh phải lập đề nghị xây dựng Nghị quyết trước khi 
tiến hành soạn thảo gồm các Nghị quyết quy định: 
Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến 
pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 
nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh 
tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa 
phương; biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận đề nghị xây dựng 
nghị quyết, cơ quan lập đề nghị phải thực hiện quy 
trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết, cụ thể gồm 
các bước như sau:

Bước 1 - Xây dựng nội dung chính sách
Đây là bước đầu tiên trong quy trình lập đề 

nghị xây dựng xây dựng nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh. Sản phẩm của việc xây dựng nội 
dung chính sách là Báo cáo nội dung chính sách. 
Điều 5 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP  quy định về 

nội dung của chính sách gồm: Xác định các vấn 
đề cần giải quyết, nguyên nhân của từng vấn đề; 
xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể cần 
đạt được khi giải quyết các vấn đề; xác định định 
hướng, giải pháp để giải quyết từng vấn đề; xác 
định đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính 
sách, nhóm đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện 
chính sách; x ác định thẩm quyền ban hành chính 
sách để giải quyết vấn đề. 

Bước 2 - Đánh giá tác động của chính sách 
Sau khi xây dựng nội dung chính sách quy 

định cơ quan, tổ chức lập đề nghị xây dựng nghị 
quyết có trách nhiệm đánh giá tác động của chính 
sách  theo các nội dung: Tác động về kinh tế  của 
chính sách; tác động về xã hội của chính sách; tác 
động về giới của chính sách (nếu có); tác động của 
thủ tục hành chính (nếu có); tác động đối với hệ 
thống pháp luật.

- Tác động về kinh tế được đánh giá trên cơ sở 
phân tích chi phí và lợi ích đối với một hoặc một số 
nội dung về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, môi 
trường đầu tư và kinh doanh, khả năng cạnh tranh 
của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cơ cấu phát 
triển kinh tế của quốc gia hoặc địa phương, chi tiêu 
công, đầu tư công và các vấn đề khác có liên quan 
đến kinh tế;

- Tác động về xã hội của chính sách được 
đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo tác động đối 
với một hoặc một số nội dung về dân số, việc làm, 
tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, 
giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết 
cộng đồng, xã hội và các vấn đề khác có liên quan 
đến xã hội;

- Tác động về giới của chính sách (nếu có) 
được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo các tác 
động kinh tế, xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, 
năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích 
của mỗi giới;

- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có) 
được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo về sự 

Quy TRìNH lập Đề NgHỊ xây dựNg NgHỊ QuyếT 
CủA Hội ĐồNg NHâN dâN Cấp TỈNH
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cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân 
thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính sách;

- Tác động đối với hệ thống pháp luật được 
đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo khả năng về 
thi hành và tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân, tác động đối với tổ chức bộ máy nhà nước, 
khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với 
các điều ước quốc tế.

Dựa trên các kết quả đánh giá tác động, so 
sánh và đề xuất giải pháp lựa chọn, đơn vị đánh giá 
dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách 
theo mẫu đã được quy định tại Phụ lục V của Nghị 
định 34/2016/NĐ-CP; lấy ý kiến góp ý, phản biện 
dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 
tiếp thu, chỉnh lý dự thảo báo cáo (tuy nhiên, bước 
lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động 
của chính sách không thực hiện độc lập mà lồng 
ghép vào bước 4 - Tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây 
dựng nghị quyết vì trong quá trình thực hiện các 
bước, việc tham vấn các đối tượng liên quan được 
thực hiện thường xuyên, ngay từ khâu xác định đối 
tượng chịu tác động, loại tác động cần đánh giá…).

Bước 3 -  Lập hồ sơ đề nghị xây dựng 
nghị quyết

Cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng nghị quyết 
lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, gồm: 

- Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong 
đó phải nêu rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết; 
mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục 
tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị quyết 
và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được 
lựa chọn; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân 
dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều 
kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết.

- Nội dung đánh giá tác động của từng chính 
sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó 
phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban 
hành chính sách; các giải pháp để thực hiện chính 
sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; 
chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, 
lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ 
quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề 
giới và tác động giới của chính sách.

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật 
hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến 
chính sách.

- Tài liệu khác (nếu có).
Bước 4 - Tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây 

dựng nghị quyết
Cơ quan, tổ chức lập đề nghị có trách nhiệm 

tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết 
theo quy định tại Điều 120 của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cụ thể như 
sau: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng 
thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Cơ quan chủ 
trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức 
có liên quan. Trong trường hợp lấy ý kiến của đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết thì 
cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những 
vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 30 ngày 
kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được 
lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản. Cơ quan, tổ 
chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng 
văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 
được dự thảo văn bản.

Bước 5 - Thẩm định đề nghị xây dựng 
nghị quyết

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi để 
thẩm định gồm các tài liệu theo quy định tại Điều 
114 của Luật năm 2015, bao gồm: Tờ trình đề nghị 
xây dựng nghị quyết; báo cáo đánh giá tác động 
của chính sách;  báo cáo tổng kết việc thi hành 
pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên 
quan đến chính sách; bản tổng hợp, giải trình, tiếp 
thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp 
ý kiến góp ý; đề cương dự thảo nghị quyết; tài liệu 
khác (nếu có). Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết 
và báo cáo đánh giá tác động của chính sách được 
gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng 
bản điện tử.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định đề 
nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình đúng 
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thời hạn, bảo đảm chất lượng; tổ chức nghiên 
cứu các nội dung liên quan đến đề nghị xây dựng 
nghị quyết; trường hợp cần thiết, tổ chức họp tư 
vấn thẩm định hoặc thành lập  Hội đồng tư vấn 
thẩm định có sự tham gia của đại diện Sở Tài chính, 
Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, 
tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học; 
trường hợp cần thiết, tổ chức các hội thảo, tọa đàm 
về đề nghị xây dựng nghị quyết.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Văn phòng UBNDcấp tỉnh có trách 
nhiệm cử đại diện tham gia thẩm định đề nghị xây 
dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Sở Tư 
pháp thẩm định.

Cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết có 
trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để 
chỉnh lý đề nghị xây dựng nghị quyết và đồng thời 
gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo đề nghị 
xây dựng nghị quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư 
pháp khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo 
nghị quyết.

Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị 
quyết là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi 
thẩm định. Nội dung thẩm định tập trung vào các 
vấn đề sau đây: Sự cần thiết ban hành nghị quyết; 
đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; sự 
phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; 
tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của 
chính sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, 
tính dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp 
và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiến 
trong đề nghị xây dựng nghị quyết; tính tương 
thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây 
dựng văn bản với điều ước quốc tế có liên quan 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên; sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ 
tục hành chính của chính sách trong đề nghị xây 
dựng nghị quyết, nếu chính sách liên quan đến thủ 
tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng 
giới trong đề nghị xây dựng nghị quyết, nếu chính 
sách liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; việc tuân 
thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng nghị 
quyết.  Báo cáo thẩm định được gửi đến cơ quan 

chủ trì lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL chậm 
nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định.

Bước 6 - Thông qua đề nghị xây dựng 
nghị quyết

Thông qua các chính sách trong đề nghị xây 
dựng nghị quyết:

Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh trình thì Ủy ban nhân dân 
có trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể và biểu 
quyết theo đa số để thông qua các chính sách 
trong từng đề nghị xây dựng nghị quyết.

Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết do cơ 
quan, tổ chức khác trình thì cơ quan, tổ chức đó 
có trách nhiệm thông qua các chính sách trong đề 
nghị xây dựng nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem 
xét đề nghị xây dựng nghị quyết:

Cơ quan, tổ chức đề nghị xây dựng nghị quyết 
trình Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hồ 
sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, gồm:

- Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết.
- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách 

trong đề nghị xây dựng nghị quyết.
- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật 

hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến 
chính sách.

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp 
ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng 
chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý.

- Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị 
quyết của Sở Tư pháp;

- Quyết định thông qua chính sách trong 
đề nghị xây dựng nghị quyết của cơ quan có 
thẩm quyền.

- Đề cương dự thảo nghị quyết.
- Tài liệu khác (nếu có).
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem 

xét đề nghị xây dựng nghị quyết; nếu chấp thuận 
thì phân công cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị 
quyết và quyết định thời hạn trình Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh dự thảo nghị quyết; cơ quan, tổ chức 
trình phân công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, 
cơ quan phối hợp soạn thảo dự thảo nghị quyết./.

ThAnh ThuÝ
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Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14, 

ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (sau 

đây gọi là BLHS năm 2015). Nhìn một cách 

tổng quát, BLHS năm 2015 có nhiều nội dung 

đổi mới, bao quát cả phần những quy định 

chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, có những 

nội dung mang tính đột phá trên tinh thần 

đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính 

sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt, 

trong đó có những quy định mới đối với người 

dưới 18 tuổi phạm tội.

Những sửa đổi quan trọng trong chính 

sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm 

tội đã thể chế hóa chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về tăng cường bảo 

vệ người chưa thành niên; tăng tính hướng 

thiện trong xử lý tội phạm; bảo đảm phù hợp 

với Công ước về Quyền trẻ em và các chuẩn 

mực tư pháp đối với người chưa thành niên 

và bảo đảm phù hợp với thực tiễn đấu tranh 

phòng, chống tội phạm vị thành niên (trong 

BLHS năm 2015 thuật ngữ “người chưa thành 

niên” được thay bằng thuật ngữ “người dưới 

18 tuổi”, “trẻ em” được thay bằng thuật ngữ 

“người dưới 16 tuổi”). Chính sách hình sự 

của Nhà nước ta đối với việc truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên 

là nhằm giúp đỡ, cải tạo, giáo dục để người 

chưa thành niên nhận ra sai lầm, từ đó sửa 

chữa những sai lầm của mình, tạo điều kiện 

để các em có khả năng tái hòa nhập cộng 

đồng, theo đó những quy định mới của BLHS 

năm 2015 đối với người dưới 18 tuổi phạm 

tội như sau:

Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự 
của người dưới 18 tuổi

Kế thừa các quy định trước đây của Bộ 

luật Hình sự thì người từ đủ 14 tuổi trở lên phải 

chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người từ đủ 

14 tuổi đến dưới 18 tuổi, BLHS phân loại ra hai 

nhóm để có chính sách hình sự khác nhau, 

đó là nhóm từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 

nhóm từ đủ 16 tuổi trở lên. 

BLHS năm 2015 có sửa đổi lớn về phạm 

vi chịu trách nhiệm hình sự đối với người từ 

đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi. 

Những quy định mới 
đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 
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Trước đây, theo quy định, người từ đủ 14 tuổi 

trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố 

ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng đối với bất 

kỳ tội danh nào. Nhưng theo BLHS năm 2015, 

người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm 

trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy 

định tại một trong 28 điều, đó là các điều: Điều 

123 (tội giết người), 134 (tội cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác), 141 (tội hiếp dâm), 142 (tội hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi), 143 (tội cưỡng dâm), 144 

(tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 

16 tuổi), 150 (tội mua bán người), 151 (tội mua 

bán người dưới 16 tuổi), 168 (tội cướp tài sản), 

169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản), 170 

(tội cưỡng đoạt tài sản), 171 (tội cướp giật tài 

sản), 173 (tội trộm cắp tài sản), 178 (tội hủy 

hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản), 248 (tội 

sản xuất trái phép chất ma túy), 249 (tội tàng 

trữ trái phép chất ma túy), 250 (tội vận chuyển 

trái phép chất ma túy), 251 (tội mua bán trái 

phép chất ma túy), 252 (tội chiếm đoạt chất 

ma túy), 265 (tội tổ chức đua xe trái phép), 266 

(tội đua xe trái phép), 286 (tội phát tán chương 

trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng 

máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện 

tử), 287 (tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt 

động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử), 289 (tội xâm nhập trái 

phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông 

hoặc phương tiện điện tử của người khác), 290 

(tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm 

đoạt tài sản), 299 (tội khủng bố), 303 (tội phá 

hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng 

về an ninh quốc gia) và 304 (tội chế tạo, tàng 

trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương 

tiện kỹ thuật quân sự).

Ngoài ra, BLHS năm 2015 cũng sửa đổi 

phạm vi chịu trách nhiệm của người từ đủ 14 

tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội theo 

hướng thu hẹp hơn. Họ chỉ phải chịu trách 

nhiệm hình sự nếu chuẩn bị phạm tội thuộc 

một trong 2 tội danh đó là: Giết người (Điều 

123) và cướp tài sản (Điều 168). (Theo quy 

định của BLHS năm 1999, người từ đủ 14 tuổi 

đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình 

sự về việc chuẩn bị phạm tội nếu tội phạm mà 

họ chuẩn bị thực hiện là tội rất nghiêm trọng 

do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc 

mọi tội danh).

Về chính sách xử lý đối với người dưới 
18 tuổi phạm tội

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định chính 

sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

tại Chương XII, bao gồm 18 điều từ Điều 90 đến 

Điều 107, chia 05 mục: Mục 1. Quy định chung 

về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi; Mục 

2. Các biện pháp giám sát, giáo dục trong trường 

hợp được miễn trách nhiệm hình sự;  Mục 3. Biện 

pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; 

Mục 4. Hình phạt; Mục 5. Quyết định hình phạt, 

tổng hợp hình phạt, miễn giảm hình phạt, xóa 

án tích, cụ thể là:

- Về nguyên tắc xử lý đối với người chưa 

thành niên phạm tội: Bổ sung nguyên tắc: 

“Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải 

bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 

tuổi” (khoản 1 Điều 91) và nguyên tắc: “Tòa án 

chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các 
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hình phạt và biện pháp giáo dục khác không 

có tác dụng răn đe, phòng ngừa” (khoản 6 Điều 

91). Sửa đổi nguyên tắc: “Khi xét xử, nếu thấy 

không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối 

với người chưa thành niên phạm tội, thì Tòa 

án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp 

được quy định tại Điều 70 của Bộ luật này” tại 

khoản 4 Điều 69 BLHS năm 1999 thành: “Khi 

xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc 

miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một 

trong các biện pháp quy định tại Mục 2 hoặc 

việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường 

giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương này 

không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng 

ngừa” (khoản 4 Điều 91).

- Thu hẹp phạm vi miễn trách nhiệm hình 

sự đối với người người dưới 18 tuổi, người 

chưa thành niên phạm tội thuộc một trong 

các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu 

quả, nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 29 của BLHS năm 2015, thì có thể 

được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng 

các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương 

XII BLHS năm 2015: Người từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm 

tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại 

các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 và 

252 của Bộ luật này; người từ đủ 14 tuổi đến 

dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy 

định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ 

tội phạm quy định tại các điều 123, 134, 141, 

142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 

và 252 của Bộ luật này; người dưới 18 tuổi là 

người đồng phạm có vai trò không đáng kể 

trong vụ án.

- Bổ sung một số biện pháp giám sát, giáo 

dục đối với người chưa thành niên được miễn 

trách nhiệm hình sự: Biện pháp khiển trách 

(Điều 93), hòa giải tại cộng đồng (Điều 94) và 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Điều 95).

- Chuyển biện pháp tư pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn thành biện pháp giám sát, 

giáo dục áp dụng đối với người chưa thành 

niên phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự 

và chỉ giữ lại 1 biện pháp tư pháp áp dụng đối 

với người chưa thành niên phạm tội, đó là biện 

pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng (Điều 96).

- Bổ sung 3 điều luật quy định đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội: Quyết định hình 

phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, 

phạm tội chưa đạt (Điều 102), tổng hợp hình 

phạt của nhiều bản án (Điều 104) và tha tù 

trước thời hạn có điều kiện (Điều 105). 

- Sửa đổi các quy định về xóa án tích 

đối với người chưa thành niên bị kết án theo 

hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các em tái 

hoà nhập cộng đồng, theo đó, xác định rõ 03 

trường hợp được coi là không có án tích là: 

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; người 

từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về 

tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm 

trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý; 

người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục 

tại trường giáo dưỡng. Đồng thời xác định rõ, 

đối với người dưới 18 tuổi được đương nhiên 

xóa án tích trong mọi trường hợp và thời hạn 

để xoá án tích là 03 năm tính từ khi chấp hành 

xong hình phạt chính hoặc từ khi hết thời hiệu 

thi hành bản án mà người đó không thực hiện 

hành vi phạm tội mới (Điều 107)./.

ST. ngỌC LÂm
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Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Nghị định, các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều 

chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: Hỗ trợ thông 

tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển 

đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, 

tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

1. nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa

Theo Nghị định, việc hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng ngân 

sách nhà nước thực hiện theo Đề án hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 

5 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Việc hỗ trợ về 

thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh thực hiện theo dự toán ngân sách hàng 

năm. Trong trường hợp xác định mục tiêu hỗ 

trợ theo giai đoạn trung hạn hoặc dài hạn, việc 

hỗ trợ về thông tin, tư vấn, phát triển nguồn 

nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh có thể thực hiện theo Đề án hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trình cấp có thẩm 

quyền theo đúng quy định.

Căn cứ nguồn lực hỗ trợ, cơ quan, tổ chức 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số 

lượng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ đảm bảo 

nguyên tắc: Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm 

chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ 

hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ 

trước; doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp 

ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

2. nội dung hỗ trợ

Trong hỗ trợ thông tin: Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa được miễn phí truy cập thông tin quy 

định tại  khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin quốc gia 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương.

Trong hỗ trợ tư vấn: Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng 

thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan 

ngang bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức 

tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của 

doanh nghiệp.

Trong hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: 

Về hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản 

trị kinh doanh, theo đó ngân sách nhà nước 

hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của một 

khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản 

trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; Học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ 

được miễn học phí tham gia khóa đào tạo. Về 

hỗ trợ đào tạo nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
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khi cử lao động tham gia khóa đào tạo trình 

độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 

tháng thì được miễn chi phí đào tạo. Về hỗ trợ 

đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ 50% 

tổng chi phí của một khóa đào tạo trực tiếp tại 

doanh nghiệp nhưng không quá 01 lần một 

năm; Khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp 

có tối thiểu 10 học viên.

Trong hỗ trợ Hộ kinh doanh đăng ký chuyển 

đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 

đáp ứng điều kiện về hồ sơ quy định được miễn 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan 

đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung 

đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông 

tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; được miễn 

phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần 

đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 

được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm 

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu.

Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo như: 

hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát 

triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, 

chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm 

mới, mô hình kinh doanh  mới; hỗ trợ về ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ; đào tạo, thông 

tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa; hỗ trợ 

sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm 

việc chung...

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2018./.

nguyỄn hÒA

Ngày 10/3/2018, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số  37/2018/NĐ-CP  quy định 

chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, 

giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn 

trách nhiệm hình sự.

1. Về nguyên tắc và trách nhiệm trong thi 

hành các biện pháp giám sát, giáo dục

Theo Nghị định việc giám sát, giáo dục 

người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách 

nhiệm hình sự phải đảm bảo 5 nguyên tắc 

đó là: Thứ nhất, bảo đảm mục tiêu phục hồi 

cho người được giám sát, giáo dục; nâng cao 

nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho 

người được giám sát, giáo dục; phòng ngừa 

tái phạm. Thứ hai, tôn trọng nhân phẩm, danh 

dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người được 

giám sát, giáo dục; nghiêm cấm mọi hành vi 

xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người được giám sát, giáo dục. Thứ ba, bảo 

đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, độ tuổi, 

giới tính, nhu cầu cá nhân và vì lợi ích tốt nhất 

của người được giám sát, giáo dục. Thứ tư, tôn 

trọng và bảo vệ bí mật cá nhân của người được 

GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI  
PHẠM TỘI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
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giám sát, giáo dục. Thứ năm, bảo đảm sự tham 

gia của gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân vào việc thi hành các biện pháp 

giám sát, giáo dục.

Thời hạn giám sát, giáo dục được tính từ 

ngày người được giám sát, giáo dục có mặt tại 

trụ sở UBND cấp xã để nghe thông báo về việc 

thi hành biện pháp giám sát, giáo dục.

Điều 6 Nghị định quy định cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có trách nhiệm trong việc thi hành các 

biện pháp giám sát, giáo dục. Cụ thể: UBND 

cấp xã tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, 

giáo dục. Căn cứ vào tình hình vi phạm pháp 

luật của người chưa thành niên, năng lực cán 

bộ và các điều kiện khác ở địa phương, Chủ tịch 

UBND cấp xã quyết định danh sách người trực 

tiếp giám sát, giáo dục gồm từ 3 đến 5 người 

được lựa chọn trong số các cá nhân quy định. 

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức 

tập huấn cho người trực tiếp giám sát, giáo dục 

hoặc cử người trực tiếp giám sát, giáo dục tham 

gia các chương trình tập huấn thích hợp do 

cấp huyện hoặc cấp tỉnh tổ chức để thực hiện 

nhiệm vụ.

Công an xã, phường, thị trấn làm nhiệm vụ 

đầu mối, tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cùng 

cấp tổ chức việc thi hành các biện pháp giám sát, 

giáo dục tại địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ công an, công an viên, 

công chức văn hóa - xã hội, công chức tư pháp 

- hộ tịch, người làm công tác bảo vệ trẻ em 

cấp xã, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, 

đại diện Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên 

hoặc người có uy tín trong cộng đồng dân cư 

có đạo đức tốt, có điều kiện, khả năng và kinh 

nghiệm trong việc giáo dục, giúp đỡ người dưới 

18 tuổi vi phạm pháp luật trực tiếp thực hiện 

việc giám sát, giáo dục theo sự phân công của 

Chủ tịch UBND cấp xã.

Nhà trường, gia đình và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác phối hợp, hỗ trợ thực hiện việc giám 

sát, giáo dục.

2. nội dung và hình thức giám sát, giáo 

dục (Điều 12)

Nội dung giám sát, giáo dục gồm: Phổ biến, 

giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công 

dân, các quy định của pháp luật liên quan đến 

hành vi vi phạm pháp luật; trang bị các kỹ năng 

sống cơ bản; hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, 

học nghề, tìm việc làm; tổ chức cho người được 

giám sát, giáo dục tham gia lao động tại cộng 

đồng với hình thức phù hợp; các biện pháp bảo 

vệ, hỗ trợ khác quy định tại Điều 71 Luật Trẻ em 

nhằm thúc đẩy việc phục hồi và tái hòa nhập 

cộng đồng.

Hình thức giám sát, giáo dục gồm: Yêu cầu 

người được giám sát, giáo dục làm cam kết thực 

hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giám sát, giáo 

dục; hướng dẫn, động viên người được giám sát, 

giáo dục tham gia các lớp học về kỹ năng sống, 

học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề; thông 

báo cho gia đình người được giám sát, giáo dục 

về tình hình chấp hành của người đó và yêu cầu 

người được giám sát, giáo dục trình diện trước 

cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2018./.

nguyỄn hoà
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Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp ban hành 
Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ 
tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. Thông tư quy định Bộ 
tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật bao gồm nội dung Bộ Tiêu 
chí; đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật và biện pháp 
bảo đảm thực hiện. 

Bộ tiêu chí được áp dụng đối với Bộ, cơ 
quang ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), bao gồm 05 nhóm 
tiêu chí (100 điểm) như sau:

- Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (tối 
đa 30 điểm). Gồm các tiêu chí thành phần là: (1) 
Ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế 
hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh 
vực, địa bàn được giao quản lý (tối đa 04 điểm). 
(2) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa 
bàn được giao quản lý (tối đa 04 điểm). (3) Về 
thời điểm ban hành các chương trình, kế hoạch, 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa 
bàn được giao quản lý (tối đa 02 điểm). (4) Xác 
định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục 
pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng 
trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý (tối 
đa 05 điểm). (5) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo 
dục pháp luật theo quy định của pháp luật (tối 
đa 05 điểm). (6) Tổ chức cập nhật văn bản quy 
phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật theo quy định tại Điều 13, Nghị định 
số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 
của Chính phủ (tối đa 05 điểm). (7) Thống kê, 

báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về 
phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của 
pháp luật (tối đa 05 điểm).

- Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật (tối đa 20 điểm).Gồm các 
tiêu chí thành phần là: (1) Thực hiện trách nhiệm 
đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin 
điện tử theo quy định tại Điều 13 Luật phổ biến, 
giáo dục pháp luật (tối đa 04 điểm). (2) Tổ chức 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công 
chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi 
quản lý (tối đa 04 điểm). (3) Tổ chức truyền thông, 
phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật 
mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao 
quản lý bằng một trong các hình thức quy định 
tại Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 
(tối đa 04 điểm). (4) Chỉ đạo các nhà trường, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở 
giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, 
chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy 
môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên 
dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý (tối đa 04 
điểm). (5) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 
tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển 
khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tối 
đa 04 điểm).

- Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực 
hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 
20 điểm).Gồm các tiêu chí thành phần là: (1) Xây 
dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội 
ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp 
luật theo quy định của pháp luật (tối đa 05 điểm). 
(2) Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của 
pháp luật (tối đa 05 điểm). (3) Bảo đảm kinh phí 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo 
quy định của pháp luật (tối đa 07 điểm). (4) Bảo 

bộ Tư pháp ban hành Thông Tư Quy định bộ Tiêu chÍ 
đánh giá hiệu Quả công Tác phổ biến, giáO dục pháp luậT
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đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của 
pháp luật (tối đa 03 điểm). 

- Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội 
(tối đa 20 điểm).Gồm các tiêu chí thành phần là: (1) 
Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu 
pháp luật (tối đa 04 điểm). (2) Mức độ người dân, 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết 
pháp luật (tối đa 04 điểm). (3) Mức độ người dân, 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu 
pháp luật (tối đa 04 điểm). (4) Mức độ người dân, 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài 
lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục 
pháp luật (tối đa 04 điểm). (5) Tình hình vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi 
quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm (tối đa 
04 điểm).

- Nhóm tiêu chí khác (tối đa 10 điểm). 
+ Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, gồm các 

tiêu chí thành phần là: (1) Thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm họp báo, thông cáo báo chí về văn bản quy 
phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo theo 
quy định tại Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp 
luật (tối đa 05 điểm). (2) Tổ chức biên soạn tài liệu 
và phổ biến kiến thức pháp luật chuyên ngành 
bằng hình thức thích hợp (tối đa 05 điểm).

+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm 
các tiêu chí thành phần là: (1) Củng cố, kiện toàn, 
triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật cấp tỉnh (tối đa 02 điểm). (2) 
Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật cấp tỉnh (tối đa 02 điểm). (3) Chỉ đạo, hướng 
dẫn việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật cấp huyện (tối đa 02 điểm). (4) Chỉ 
đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng 
đặc thù theo khoản 4, Điều 18; khoản 3, Điều 
19; khoản 4, Điều 20; khoản 3, Điều 22 Luật phổ 
biến, giáo dục pháp luật (tối đa 04 điểm).

Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực 
hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định 
các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp 
loại là ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai tính từ 
thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính 
kỳ đầu đánh giá là ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Kết thúc kỳ đánh giá, bộ, cơ quan ngang bộ, 
UBND cấp tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm 
toàn bộ các nhóm tiêu chí, chỉ tiêu theo Thông 
tư và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm 
về Bộ Tư pháp để đánh giá, chấm điểm, xếp loại. 
Điểm số tự đánh giá được tính hệ số 1. Thời gian 
gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chậm nhất 
là ngày 28 tháng 02 của năm liền kề sau năm 
cuối của kỳ đánh giá.

Căn cứ kết quả tự đánh giá, chấm điểm của 
bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và kết quả 
theo dõi, quản lý, kết quả kiểm tra, khảo sát, tọa 
đàm và các nguồn thông tin hợp pháp khác, Bộ 
Tư pháp tổ chức việc đánh giá, chấm điểm từng 
nhóm tiêu chí trong nội dung Bộ Tiêu chí. Điểm 
số do Bộ Tư pháp đánh giá được tính hệ số 2.

Tổng số điểm làm căn cứ để Bộ Tư pháp xếp 
loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật được tính theo công thức: Tổng số điểm đạt 
được = (Điểm số tự chấm *1 + Điểm số do Bộ Tư 
pháp chấm * 2)/3.

Tổng số điểm đạt được và mức xếp loại như 
sau: Nếu tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở 
lên: Xếp loại xuất sắc; từ 80 điểm đến 90 điểm: 
Xếp loại tốt; từ 70 điểm đến 80 điểm: Xếp loại 
khá; từ 50 điểm đến 70 điểm: Xếp loại trung 
bình. Trường hợp tổng số điểm đạt được dưới 50 
điểm: Xếp loại yếu. 

Kết quả xếp loại bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh được Bộ Tư pháp công 
bố  trước ngày 30 tháng 4 của năm liền kề sau 
năm cuối của kỳ đánh giá và thông tin đến cơ 
quan được xếp loại. Hình thức công bố do Bộ Tư 
pháp quyết định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2018./.

ngỌC LÂm
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người được trợ giúp pháp lý: Theo quy 
định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 2 
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2018 
quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp 
pháp lý, gồm có:

1. Người có công với cách mạng.
2. Người thuộc hộ nghèo.
3. Trẻ em (người dưới 16 tuổi).
4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi.
6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
7. Người thuộc một trong các trường hợp 

sau đây có khó khăn về tài chính (là người thuộc 
hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp 
xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật  
hướng dẫn tại Điều 2 Nghị định 144/2017/NĐ-CP):

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ 
và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ còn nhỏ;

b) Người nhiễm chất độc da cam;
c) Người cao tuổi (công dân Việt Nam từ đủ 

60 tuổi trở lên);
d) Người khuyết tật;
đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị 

hại trong vụ án hình sự;
e) nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
g) Nạn nhân của hành vi mua bán người 

theo quy định của Luật Phòng, chống mua 
bán người;

h) Người bị nhiễm HIV.
giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ 

giúp pháp lý: Theo quy định tại Điều 33 Thông 
tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ 
giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt 
động trợ giúp pháp lý, khi liên hệ tại Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý hoặc các Chi nhánh của Trung 
tâm, người được trợ giúp pháp lý mang theo các 
giấy tờ chứng minh thuộc diện được trợ giúp 
pháp lý như sau: 

1. Giấy tờ chứng minh là người có công với 
cách mạng gồm một trong các giấy tờ sau:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền 
công nhận là người có công với cách mạng theo 
quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng;

b) Quyết định phong tặng danh hiệu Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời 
kỳ kháng chiến;

c) Huân chương Kháng chiến, Huy chương 
Kháng chiến, Bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
Bằng Anh hùng, Bằng Có công với nước;

d) Quyết định trợ cấp, phụ cấp do cơ quan 
có thẩm quyền cấp xác định là người có công với 
cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu 
đãi người có công với cách mạng;

đ) Quyết định hoặc giấy chứng nhận thương 
binh, người hưởng chính sách như thương binh, 
bệnh binh, bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học, 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học.

2. Giấy tờ chứng minh người thuộc hộ nghèo 
là giấy chứng nhận hộ nghèo.

3. Giấy tờ chứng minh là trẻ em gồm một 
trong các giấy tờ sau:

a) Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh 
nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu;

ThÔng BÁo
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn thực hiện cung cấp 

dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý.
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b) Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng 

xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là 

trẻ em;

c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử 

phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu 

cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.

4. Giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu 

số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn gồm một trong các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm 

quyền cấp xác định người có tên là người dân 

tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó;

b) Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác 

định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là người 

dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó.

5. Giấy tờ chứng minh người bị buộc tội từ đủ 

16 tuổi đến dưới 18 tuổi là văn bản của cơ quan 

tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ 

giúp pháp lý là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi 

đến dưới 18 tuổi.

6. Giấy tờ chứng minh là người bị buộc tội 

thuộc hộ cận nghèo gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo;

b) Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng 

xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là 

người bị buộc tội.

7. Giấy tờ chứng minh là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, 

chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng 

khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính gồm các 

giấy tờ sau:

a) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc 

quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào 

chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo 

trợ xã hội;

b) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

về trợ cấp ưu đãi, trợ cấp tiền tuất đối với cha 

đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có 

công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ hoặc Giấy 
chứng nhận gia đình liệt sỹ, Bằng tổ quốc ghi 
công có tên liệt sỹ kèm theo giấy tờ chứng minh 
mối quan hệ thân nhân với liệt sỹ.

8. Giấy tờ chứng minh là người nhiễm chất 
độc da cam có khó khăn về tài chính gồm các giấy 
tờ sau:

a) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 
Điều này;

b) Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi đối với 
con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học hoặc Giấy chứng nhận bệnh 
tật, dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học.

9. Giấy tờ chứng minh là người cao tuổi có 
khó khăn về tài chính gồm một trong các loại giấy 
tờ sau:

a) Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng; Quyết định tiếp nhận đối tượng vào 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo 
trợ xã hội;

b) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm 
theo giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm 
quyền cấp xác định người có tên trong giấy là 
người cao tuổi.

10. Giấy tờ chứng minh là người khuyết tật có 
khó khăn về tài chính gồm một trong các loại giấy 
tờ sau:

a) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo 
Giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm 
quyền cấp;

b) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 9 
Điều này.

11. Giấy tờ chứng minh là người từ đủ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có 
khó khăn về tài chính gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 
Điều này;

b) Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng 
xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là bị 
hại và từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
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12. Giấy tờ chứng minh là nạn nhân trong vụ 
việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính gồm 
một trong các loại giấy tờ sau:

a) Quyết định tiếp nhận nạn nhân bạo lực 
gia đình vào nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo 
một trong các loại giấy tờ: Giấy xác nhận của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh về việc khám và điều 
trị thương tích do hành vi bạo lực gia đình gây ra; 
Quyết định cấm người gây bạo lực gia đình tiếp 
xúc với nạn nhân bạo lực gia đình; Quyết định xử 
lý vi phạm hành chính với người có hành vi bạo 
lực gia đình.

13. Giấy tờ chứng minh là nạn nhân của hành 
vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, 
chống mua bán người có khó khăn về tài chính 
gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 Điều này;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân 

theo quy định tại Điều 28 Luật Phòng, chống 

mua bán người.

14. Giấy tờ chứng minh là người nhiễm HIV có 

khó khăn về tài chính gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 

Điều này;

b) Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền cấp xác định là người nhiễm HIV.

15. Các loại giấy tờ hợp pháp khác do cơ quan 

có thẩm quyền cấp xác định được người thuộc diện 

trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ 

giúp pháp lý.

Trong trường hợp những người thuộc diện 

được trợ giúp pháp lý bị thất lạc các giấy tờ nêu 

trên thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền đã cấp giấy tờ đó.

nếu thuộc diện người được trợ giúp pháp lý và có nhu cầu được cung cấp các dịch vụ 
pháp lý miễn phí. Đề nghị liên hệ tại:

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn:       
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn - Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.
Điện thoại liên hệ: 0209.3873430; 0209.3812821.
2. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 huyện ngân Sơn
Địa chỉ: Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân sơn. 
Điện thoại liên hệ: 0209.3874994.
3. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 huyện Chợ Đồn
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. 
Điện thoại liên hệ: 0209.3841542.
4. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 huyện Ba Bể
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. 
Điện thoại liên hệ: 0209.3895668.
5. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 huyện Pác nặm
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm. 
Điện thoại liên hệ: 0209.3893868.
6. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5 huyện na Rì
Địa chỉ: Tổ nhân dân Pò Don, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì. 
Điện thoại liên hệ: 0209.3886685./.
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NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Người có công với cách mạng. Người thuộc hộ nghèo.

Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.



Người thuộc hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc một các trường hợp: Cha 
đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da 
cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn 
nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, 
chống mua bán người; người nhiễm HIV.

Trẻ em. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

Minh họa: HOÀNG NGUYÊN


