
Số 01-2019

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH BẮC KẠN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NHÌN LẠI 5 NĂM HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

UBND TỈNH BẮC KẠN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NĂM 2019

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH BẮC KẠN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NHÌN LẠI 5 NĂM HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

UBND TỈNH BẮC KẠN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NĂM 2019



* In 500 cuốn, khổ 19x27cm, tại Công ty
Cổ phần In Bắc Kạn.
* Giấy phép xuất bản số: 62/GP-XBBT ngày
16 tháng 10 năm 2018 do Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp.
 * In xong và nộp lưu chiểu tháng 04/2019. 

Địa chỉ: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 
Sở Tư pháp Bắc Kạn, Tổ 7b, phường Đức Xuân, 
Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Email: bantintuphapbk@gmail.com

Ảnh bìa 1:  Sắc vàng hoa cải Quảng Chu,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
                                                        Ảnh: TRẦN TUYẾN

1. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh 
Bắc Kạn - Thực trạng và giải pháp                                     Tr1

2. Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân 
chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh                                            Tr5  

3. Nhìn lại 5 năm hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn                                                                             Tr8

4. Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật                                               
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014 - 2018                     Tr10

5. UBND tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn 
bản pháp luật mới năm 2019                                           Tr12

6. Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chỉ số “Thiết chế 
pháp lý” nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn

Tr13

7. Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp 
triển khai các hoạt động theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật                                                                                Tr14

8. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Tr15

9. Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển 
khai hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp 
pháp lý                                                                                    Tr16

10. Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tập huấn kỹ năng 
trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự          Tr16

11. Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp kiểm tra công tác 
trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bắc Kạn                                     Tr17

12. Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm và giao lưu 
bóng chuyền hơi nhân dịp Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc 
tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019)                                      Tr18

13. Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 88 
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2019)                                                     Tr19

14. Quy định mới về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 
pháp luật                                                                                Tr20

15. Một số điểm mới cơ bản của Nghị định số 
24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ       Tr22

NGUYỄN THỊ DIỄM
ĐINH THỊ ĐIỂN

Trình bày:
NGUYỄN THỊ DIỄM

Chịu trách nhiệm xuất bản:
HỒ THỊ KIM NGÂN

Giám đốc Sở Tư pháp

Biên tập:
LƯU NGỌC TÂM

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

ĐỒNG THỊ ĐẦM
Trưởng phòng PBGDPL



Để giúp doanh nghiệp 
tiếp cận được nguồn 
lực về tín dụng, đất 

đai, thủ tục hành chính, thuế, 
khoa học công nghệ, lao động, 
các chính sách hỗ trợ của nhà 
nước đối với doanh nghiệp...
phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh thì một trong những 
đòi hỏi đó là phải nắm được quy 
định của pháp luật. Hiện nay hệ 
thống văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL) (bao gồm cả trung 
ương và địa phương) quy định 
có liên quan đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp rất lớn như: Luật Doanh 
nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Thuế 
giá trị gia tăng; Luật thuế Xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Phí 
và lệ phí; Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đất đai; 
Bộ Luật dân sự; Luật Bảo hiểm xã 
hội... thì cần thiết phải triển khai 
các hoạt động hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp, qua đó nhằm 
trang bị và nâng cao nhận thức, 
kiến thức pháp luật góp phần 
hạn chế rủi ro về pháp lý cho 
doanh nghiệp trong quá trình 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trong thời gian qua, tỉnh 
Bắc Kạn đã thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp. 
Những kết quả đạt được phải 
kể đến đó là:

Trước hết, để thực hiện 
các quy định của pháp luật 
về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp tại địa phương, Sở Tư 
pháp - cơ quan được giao quản 
lý nhà nước về hoạt động hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
đã tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành các văn bản như: 

Quyết định số 475/QĐ-UBND 
ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh 
Bắc Kạn phê duyệt Chương 
trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2016 - 2020; Quyết định 
số 31/2017/QĐ-UBND ngày 
19/10/2017 về ban hành Quy 
chế phối hợp trong hoạt 
động tiếp nhận, giải đáp các 
vướng mắc của doanh nghiệp 
về những quy định của pháp 
luật; xử lý những kiến nghị của 
doanh nghiệp về hoàn thiện 
các quy định của pháp luật 

Hoạt động Hỗ trợ pHáp lý cHo doanH ngHiệp 
tại tỉnH Bắc Kạn - tHực trạng và giải pHáp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là một chính sách quan trọng của Nhà nước ta đối 
với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Chính sách này một mặt nhằm giúp cho các 
doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thi hành pháp luật để phục vụ quá trình 
sản xuất, kinh doanh; mặt khác giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nắm bắt được 
thực trạng thi hành pháp luật của doanh nghiệp, những vướng mắc, bất cập từ quy định 
của pháp luật, từ đó là một trong những nguồn thông tin để góp phần hoàn thiện chính 
sách pháp luật cũng như trong chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ hoạt động cho doanh nghiệp. 

Ký kết chương trình phối hợp thi hành pháp luật về hỗ trợ cho 
doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến 
hoạt động của doanh nghiệp giữa Sở Tư pháp và Hiệp hội DN tỉnh.
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trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế 
hoạch số 477/KH-UBND ngày 
07/11/2018 về nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI); Kế hoạch số 57/KH-
UBND ngày 31/01/2019 về hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
năm 2019...; Sở Tư pháp đã 
ban hành: Kế hoạch phối hợp 
liên ngành số 345/KH-STP ngày 
11/12/2017 về tổ chức Hội nghị 
Tọa đàm về theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật và hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp, hợp 
tác xã tại huyện Ba Bể; Kế hoạch 
số 312/KH-STP ngày 11/9/2018 
về phối hợp, bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật mới về kinh 
doanh và tiếp cận thủ tục hành 
chính cho doanh nghiệp, hợp 
tác xã; Kế hoạch số 373/KH-STP 
ngày 15/10/2018 về nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh đối với các chỉ tiêu trong 
chỉ số thành phần về “Thiết chế 
pháp lý”...

Thứ hai, các hoạt động 
hỗ trợ pháp lý được thực hiện 
bằng nhiều hình thức đa dạng 
nhằm tạo nhiều kênh thông 
tin để doanh nghiệp tiếp cận 
dễ dàng hơn với các quy định 
pháp luật như: 

Xây dựng và khai thác 
hiệu quả các cơ sở dữ liệu pháp 
luật phục vụ hoạt động của 
doanh nghiệp trên Cổng thông 
tin điện tử của UBND tỉnh và 
Trang thông tin điện tử của các 
sở, ngành, UBND các huyện, 
thành phố. Trong đó, trọng 
tâm là phát triển các chuyên 
trang, chuyên mục pháp luật 

về doanh nghiệp, nhằm cung 
cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời, 
toàn diện các văn bản pháp 
luật do địa phương ban hành, 
các thông tin pháp lý có liên 
quan đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp, 
các chủ trương phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương... 

Cung cấp tài liệu giới thiệu, 
phổ biến các văn bản quy phạm 
pháp luật: Qua việc tổ chức 
các hội nghị giới thiệu văn 
bản pháp luật mới đã cung 
cấp nhiều văn bản luật quan 
trọng như Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; Luật tố 
cáo, Luật phòng, chống tham 
nhũng, Luật Bảo hiểm xã hội... 
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng 
biên soạn và cấp phát cuốn Sổ 
tay pháp luật dành cho doanh 
nghiệp với các nội dung: Giới 
thiệu văn bản về hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp, một số 
văn bản QPPL của tỉnh liên 
quan đến hoạt động sản xuất 
và doanh nghiệp, hỏi đáp 
pháp luật về lao động, giao 
dịch bảo đảm, đất đai và bảo 
vệ môi trường.

Hàng năm, các cơ quan 
đều tổ chức các hội nghị phổ 
biến, bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật cho doanh nghiệp như: Sở 
Tư pháp đã phối hợp với UBND 
huyện Ba Bể, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, 
Chi cục Thuế và Liên minh Hợp 
tác xã tổ chức hội nghị tọa đàm 
về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã; Sở 
Tư pháp phối hợp với Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội 
nghị bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật mới về kinh doanh và tiếp 
cận thủ tục hành chính cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã...

Hoạt động tư vấn, giải đáp 
pháp luật, tiếp nhận kiến nghị 
của doanh nghiệp và hoàn thiện 
pháp luật luôn được chú trọng 
tăng cường. Đối với những vụ 
việc có nhiều vấn đề pháp lý 
phức tạp liên quan đến doanh 
nghiệp mà UBND tỉnh chỉ đạo 
các sở, ngành liên quan phối 
hợp, tổ chức họp thống nhất 
và tham mưu UBND tỉnh giải 
quyết. Trên cơ sở Kế hoạch số 
154/KH-UBND ngày 20/4/2018 
của UBND tỉnh về điều tra, 
khảo sát và thu thập thông tin 
về theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật năm 2018 trong lĩnh 
vực trọng tâm, liên ngành trên 
địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ 
động thực hiện các hoạt động 
như: Xây dựng mẫu phiếu khảo 
sát để tổ chức các đợt khảo sát 
đối với các người dân, doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 
tỉnh; phỏng vấn trực tiếp đối 
với 04 doanh nghiệp có ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên 
cơ sở phiếu khảo sát, phỏng 
vấn đã tổng hợp, đánh giá và 
kiến nghị hoàn thiện hệ thống 
pháp luật có liên quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp; quy định 
của pháp luật về điều kiện đầu 

2



tư kinh doanh trong các lĩnh 
vực như: đất đai, đầu tư, hỗ trợ 
doanh nghiệp, hợp tác xã; điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực y tế, tài nguyên và môi 
trường, lao động, thương binh 
và xã hội...

Thứ ba, xây dựng và tổ 
chức thực hiện Chương trình 
hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2016 - 2020, được tập 
trung triển khai, thực hiện có 
hiệu quả theo hướng tiếp tục 
tăng cường năng lực cho các 
cơ quan, tổ chức và người thực 
hiện công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp; nâng cao 
chất lượng hoạt động thông 
tin pháp lý cho doanh nghiệp; 
hỗ trợ pháp lý trực tiếp, giải 
đáp pháp luật cho doanh 
nghiệp; rà soát, xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền liên quan 
đến đầu tư, kinh doanh đảm 
bảo khuyến khích, tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi; 
rà soát các thủ tục hành chính 
đã được ban hành trong các 
văn bản  quy phạm pháp luật 
của HĐND, UBND để có lộ trình 
bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc 
đề nghị các cơ quan có thẩm 
quyền bãi bỏ phù hợp với quy 
định của Luật Ban hành  văn 
bản  quy phạm pháp luật. Cụ 
thể, năm 2018:

Thẩm định 05 dự thảo 
văn bản có liên quan đến đầu 
tư kinh doanh và thủ tục hành 
chính: Nghị quyết số 09/2018/
NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của 

HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê 
mặt bằng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết 
định số 09/2018/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh 
bãi bỏ Điều 3 Quy định quản lý 
hoạt động khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh ban hành kèm theo 
Quyết định số 50/2017/QĐ-
UBND ngày 28/12/2017 của UBND 
tỉnh; Quyết định số 20/2018/
QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của 
UBND tỉnh ban hành Quy chế 
phối hợp trong công tác quản 
lý nhà nước đối với ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện 
về an ninh trật tự trên địa bàn 
tỉnh; Quyết định số 19/2018/
QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định 
hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính trên địa bàn tỉnh; 
Quyết định số 40/2018/QĐ-
UBND ngày 17/12/2018 về bãi 
bỏ Quyết định số 19/2017/
QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của 
UBND tỉnh quy định quản lý 
các cơ sở giết mổ động vật nhỏ 
lẻ trên dịa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông qua hoạt động rà 
soát, kiểm tra đã phát hiện và 
đề nghị xử lý đối với 02 Quyết 
định: Quyết định có quy định 
về thủ tục hành chính (Quyết 
định số 50/2017/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2017 ban hành 
quy định hoạt động khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh); Quyết 
định có quy định về điều kiện 
đầu tư kinh doanh (Quyết 
định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 

25/7/2017 của UBND tỉnh ban 
hành Quy định quản lý các cơ 
sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên 
địa bàn tỉnh). 

Thông qua hoạt động 
theo dõi thi hành pháp luật: 
Ký kết Chương trình phối hợp 
số 357/CTPH-STP-HHDN ngày 
18/5/2018 giữa Sở Tư pháp và 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về 
theo dõi thi hành pháp luật về 
hỗ trợ doanh nghiệp và hoàn 
thiện chính sách, pháp luật liên 
quan đến hoạt động của doanh 
nghiệp (theo đó đã tổ chức  bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật 
mới về kinh doanh và tiếp cận 
thủ tục hành chính cho doanh 
nghiệp, Hợp tác xã); Sở Tư pháp 
- Thanh tra tỉnh - Tòa án nhân 
dân tỉnh - Viện Kiểm sát nhân 
dân tỉnh - Cục Thi hành án dân 
sự - Đoàn Luật sư đã ký kết Quy 
chế phối hợp số 209/QCPH-
STP-TTrT-CAT-TANDT-VKSNDT-
CTHADS-ĐLS ngày 26/2/2019 
về thực hiện chỉ số “Thiết chế 
pháp lý”. 

Các Sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành phố rà soát 
và giảm thời gian thực hiện 
thủ tục hành chính trong giải 
quyết thủ tục hành chính so 
với quy định; đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính và cơ 
chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” tại tất cả các Sở, ban, 
ngành và UBND các cấp, đảm 
bảo cải cách hành chính mang 
lại hiệu quả thiết thực và sự 
hài lòng cho người dân và 
doanh nghiệp.
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Bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp còn một 
số tồn tại, bất cập như: Đa số 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
đều là doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hạn chế về vốn, công nghệ, 
kinh nghiệm, thị trường; chưa 
có nhiều “thói quen” trong việc 
sử dụng các dịch vụ pháp lý. Vì 
thế, hoạt động tuyên truyền, 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
và hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp còn nhiều khó khăn 
như không bố trí người tham 
gia hội thảo, tập huấn khi được 
mời, hoặc có tham gia nhưng 
hời hợt, chưa có nhiều ý kiến 
phát biểu, góp ý. Nguồn kinh 
phí bố trí cho hoạt động hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
còn hạn chế. Các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, nhất là các doanh 
nghiệp tại các địa bàn nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa gặp 
nhiều khó khăn trong tiếp cận 
với hoạt động hỗ trợ pháp lý từ 
phía cơ quan nhà nước.

Trên cơ sở thực trạng công 
tác hỗ trợ pháp lý và để nâng 
cao hiệu quả công tác này trên 
địa bàn tỉnh cần phải có những 
giải pháp sau:

Một là, cần thiết phải hoàn 
thiện thể chế pháp luật về hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp. Theo 
đó, hoạt động này được thực 
hiện trên cơ sở quy định tại 
Nghị định số 66/2008/NĐ-CP 
ngày 28/5/2008 của Chính phủ 
về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. Và hiện nay Luật Hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp vừa 
và nhỏ; Nghị định số 39/2018/
NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa đã quy định 
về trách nhiệm của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền trong thực 
hiện hỗ trợ thông tin, tư vấn 
pháp luật “xây dựng và tổ chức 
thực hiện các chương trình hỗ 
trợ pháp lý để cung cấp thông 
tin, bồi dưỡng kiến thức pháp 
lý, tư vấn pháp luật”. Do đó, để 
đảm bảo đồng bộ, thống nhất 
trong thể chế quy định về hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
thì cần thiết phải tích hợp các 
quy định về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp thông qua việc 
ban hành Nghị định chung.

Hai là, đảm bảo nguồn 
lực phục vụ cho công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
Để đảm bảo huy động và tập 
trung nguồn lực về tài chính 
triển khai các hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp thì 
cần thiết ban hành đề án thực 
hiện chương trình hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó, cần thiết phải quan tâm xây 
dựng đội ngũ thực hiện nhiệm 
vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp do hiện nay, số lượng 
người thực hiện công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh chưa thể đáp ứng 
nguyện vọng của các doanh 
nghiệp. Thời gian tới, cần rà 
soát lại đội ngũ làm công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 

xem xét động viên khuyến 
khích những nguời có kiến 
thức pháp luật và kinh nghiệm 
trong thực tiễn như đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức đã 
nghỉ hưu; các chuyên gia pháp 
lý như luật sư, luật gia, tư vấn 
viên pháp luật và cộng tác viên 
tư vấn pháp luật tham gia hoạt 
động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, đặc biệt chú trọng 
thiết lập mạng lưới tư vấn pháp 
luật cho doanh nghiệp tại các 
địa phương có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn và đặc biệt 
khó khăn.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt 
các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp, như: Bồi dưỡng, 
tập huấn nghiệp vụ cho đội 
ngũ làm công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp và các 
doanh nghiệp; xây dựng cơ 
sở dữ liệu pháp luật, phổ biến 
pháp luật; giải đáp pháp luật; 
tiếp nhận kiến nghị và hoàn 
thiện pháp luật.

Để công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp trong 
thời gian tới đạt kết quả tốt, 
bên cạnh sự vào cuộc của các 
cấp các ngành thì bản thân các 
doanh nghiệp cần nhận thức 
đúng về vị trí, vai trò của công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp để có trách nhiệm và 
tích cực hơn trong công tác 
này. Có như vậy công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
trong thời gian tới mới đạt 
được mục tiêu đã đề ra./.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL
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Xây dựng ý thức tôn 

trọng Nhân dân, phát 

huy dân chủ, chăm 

lo đời sống Nhân dân là nội 

dung cơ bản trong tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, tạo động lực to lớn cho 

công cuộc đổi mới; đồng thời 

là giải pháp quan trọng, cấp 

bách trong xây dựng Đảng, 

Nhà nước, hệ thống chính trị 

giai đoạn hiện nay. 

Trước hết, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về tôn trọng Nhân dân, 

phát huy dân chủ, chăm lo đời 

sống nhân dân  được thể hiện 

là phải có thái độ đánh giá cao 

vai trò, vị trí của nhân dân.

Theo Bác, muốn thật sự 

tôn trọng Nhân dân thì phải 

hiểu dân. Chính tài dân, sức 

dân, của dân, quyền dân, 

lòng dân, sự khôn khéo, hăng 

hái, anh hùng đã tạo nên “cái 

gốc” của dân. Cùng với thái độ 

đánh giá cao vai trò của Nhân 

dân, ý thức tôn trọng Nhân 

dân còn phải đặc biệt chú ý 

không xâm phạm đến lợi ích, 

quyền lợi hợp pháp, không 

xúc phạm Nhân dân. Phải luôn 

luôn tôn trọng và giữ gìn của 

công, của Nhân dân.

Phát huy dân chủ  là một 

khía cạnh biểu hiện ý thức tôn 

trọng Nhân dân. Từ chỗ đánh 

giá cao vai trò của dân, Hồ Chí 

Minh nhấn mạnh trách nhiệm 

của Đảng, Nhà nước trong việc 

phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân, làm sao cho họ có 

năng lực làm chủ, biết hưởng, 

dùng quyền dân chủ, dám nói, 

dám làm.

Dân chủ được Người giải 

thích ngắn gọn, súc tích là 

dân làm chủ và dân là chủ. 

Trong nước dân chủ thì địa 

vị cao nhất là dân, dân là quý 

nhất, lực lượng Nhân dân là 

mạnh nhất. Phát huy dân chủ 

là phát huy tài dân. Muốn 

vậy, thì phải chịu khó nghe 

dân, gặp dân, hiểu dân, học 

dân, hỏi dân. Học hỏi dân để 

lãnh đạo dân. Theo Hồ Chí 

Minh “Không học hỏi dân thì 

không lãnh đạo được dân. Có 

biết làm học trò dân, mới làm 

được thầy học dân”.

Theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh  về chăm lo đời sống 

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo        
đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, 
huyện Đại Từ, Thái Nguyên.                                                                        Ảnh: Tư Liệu

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO Tư TưỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MiNH
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nhân dân là vì con người, do 

con người, trước hết là vì dân 

và do dân. Người nói rằng 

“tôi chỉ có một sự ham muốn, 

ham muốn tột bậc, là làm sao 

cho nước ta được hoàn toàn 

độc lập, dân ta được hoàn 

toàn tự do, đồng bào ai cũng 

có cơm ăn áo mặc, ai cũng 

được học hành”.

Theo Bác, muốn có sức 

dân, lòng dân thì phải chăm 

lo đời sống của dân. Trước lúc 

đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan 

tâm “đầu tiên là công việc đối 

với con người”. Người dặn 

trong Di chúc “Đảng cần phải 

có kế hoạch thật tốt để phát 

triển kinh tế và văn hóa, nhằm 

không ngừng nâng cao đời 

sống của Nhân dân”.

Thứ hai, đạo đức Hồ 

Chí Minh về ý thức tôn trọng 

Nhân dân  thể hiện nổi bật ở 

sự thống nhất giữa tư tưởng 

đạo đức và tư tưởng chính trị 

của Người.

Ý thức tôn trọng Nhân 

dân ở khía cạnh đạo đức 

cần phải khai thác ở việc coi 

trọng, đề cao Nhân dân. Tôn 

trọng Nhân dân trong đạo 

đức Hồ Chí Minh là đề cao ý 

dân, sức dân, bởi “dễ mười 

lần không dân cũng chịu. 

Khó trăm lần dân liệu cũng 

xong”. Vì vậy, “đối với dân ta 

đừng có làm điều gì trái ý 

dân. Dân muốn gì, ta phải 

làm nấy”. Người yêu cầu cán 

bộ, đảng viên hết lòng, hết 

sức phục vụ nhân dân, yêu 

kính nhân dân, thật sự tôn 

trọng nhân dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh về 

phát huy dân chủ  được hiểu 

ngắn gọn: Dân là chủ và dân 

làm chủ. Từ chỗ nâng cao 

dân trí, bồi dưỡng ý thức, 

năng lực làm chủ, phát triển 

văn hóa chính trị và tính tích 

cực công dân, khuyến khích 

nhân dân tham gia vào công 

việc của Đảng, Chính phủ, 

thì một điều quan trọng là 

tạo điều kiện cho dân “dùng 

quyền dân chủ của mình, 

dám nói, dám làm”.

Đạo đức Hồ Chí Minh 

về chăm lo đời sống Nhân 

dân  thể hiện rất rõ ở quan 

điểm khi Người nói về một 

trong những điều tóm tắt, thì 

đạo đức cách mạng là: Đặt 

lợi ích của Đảng và của Nhân 

dân lao động lên trên, lên 

trước lợi ích riêng của cá nhân 

mình. Hết lòng hết sức phục 

vụ Nhân dân. Chăm lo đời 

sống Nhân dân là sứ mệnh 

của Đảng ta ngay từ khi ra 

đời. “Đảng không phải là một 

tổ chức để làm quan phát tài. 

Nó phải làm tròn nhiệm vụ 

giải phóng dân tộc, làm cho 

Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào 

sung sướng”.

Trăn trở về đời sống 

Nhân dân, trong  Di chúc, 

Người không quên nhắc nhở 

Đảng, Nhà nước “chớ nên tổ 

chức điếu phúng linh đình, để 

khỏi lãng phí thì giờ và tiền 

bạc của Nhân dân”.

Thứ ba, phong cách Hồ Chí 

Minh tôn trọng Nhân dân xuất 

phát một cách tự nhiên từ 

nhân cách, cuộc đời, cái tâm, 

cái đức vì nước, vì dân của 

Người. Phong cách tôn trọng 

Nhân dân của Hồ Chí Minh 

thể hiện nhiều cách. Hồ Chí 

Minh có cách giao tiếp hoàn 

toàn mới giữa lãnh tụ và quần 

chúng Nhân dân, thể hiện 

thái độ yêu thương, quý mến, 

trân trọng con người.

Phong cách Hồ Chí Minh 

phát huy dân chủ  xuất phát 

từ chỗ tôn trọng Nhân dân, 

đề cao vai trò, vị trí của 

Nhân dân. Dù bận rất nhiều 

công việc đối nội, đối ngoại, 

nhưng về với dân, đến với 

quần chúng, những người 

“không quan trọng” để học 

dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe 

dân nói, thấy dân làm, để 

nắm vững dân tình, dân tâm, 

dân ý là nhu cầu thường trực 

của Bác.
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Để thực hiện phong cách 

dân chủ, cần phải hiểu: “nếu 

quần chúng nói mười điều 

mà chỉ có một vài điều xây 

dựng, như thế vẫn là quý báu 

và bổ ích. Uy tín của người 

lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn 

thực hiện tự phê bình và 

phê bình, biết học hỏi quần 

chúng, sửa chữa khuyết 

điểm, để đưa công việc ngày 

càng tiến bộ chứ không phải 

ở chỗ giấu giếm khuyết điểm 

và e sợ quần chúng phê bình”. 

Người chỉ rõ: “để phát huy ưu 

điểm, điều quan trọng nhất 

là để cho dân nói. Dân biết 

nhiều việc mà các cấp lãnh 

đạo không biết. Việc gì cũng 

phải bàn với dân; dân sẽ có ý 

kiến hay”.

Phong cách Hồ Chí Minh 

chăm lo đời sống cho nhân dân:

Trong sự nghiệp kiến 

thiết chủ nghĩa xã hội, Người 

cho rằng “hễ còn có một 

người Việt Nam bị bóc lột, bị 

nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau 

thương, cho đó là vì mình 

chưa làm tròn nhiệm vụ”. 

Người nói: “một ngày mà Tổ 

quốc chưa thống nhất, đồng 

bào còn chịu cực khổ là một 

ngày tôi ăn không ngon, ngủ 

không yên”, Người biến tình 

thương thành trách nhiệm 

của bản thân.

Theo Người, Đảng và 

mỗi cán bộ, đảng viên phải 

gần gũi nhân dân, quan tâm 

đến những việc nhỏ cho đời 

sống hằng ngày của Nhân 

dân. “Chính sách của Đảng 

và Chính phủ là phải hết sức 

chăm nom đến đời sống của 

nhân dân. Nếu dân đói, Đảng 

và Chính phủ có lỗi; nếu dân 

rét là Đảng và Chính phủ có 

lỗi; nếu dân dốt là Đảng và 

Chính phủ có lỗi; nếu dân 

ốm là Đảng và Chính phủ có 

lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và 

chính quyền từ trên xuống 

dưới, đều phải hết sức quan 

tâm đến đời sống của Nhân 

dân. Phải lãnh đạo, tổ chức, 

giáo dục Nhân dân tăng gia 

sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ 

ăn đủ mặc thì những chính 

sách của Đảng và Chính phủ 

đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. 

Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh 

thì chính sách của ta dù có 

hay mấy cũng không thực 

hiện được”.

Nói chuyện tại hội nghị 

sản xuất cứu đói, Người chỉ 

rõ: “Khi thiếu gạo, cán bộ 

không biết tổ chức sản xuất 

tự cứu, không biết tổ chức 

Nhân dân giúp đỡ nhau. 

Không biết tổ chức trưng vay. 

Khi nhận được gạo, lại còn 

cấp phát tràn lan, chậm chạp, 

gạo đến người đói chậm, 

người không đói cũng nhận 

được gạo. Quá tệ hơn nữa là 

gạo của Chính phủ giúp dân, 

chừng một nửa đến tay dân 

đói, còn một nửa bị tham ô, 

lãng phí”. Theo Hồ Chí Minh, 

tham nhũng là tội ác với dân, 

cần nghiêm trị tất cả những 

kẻ bất liêm, bất kể chúng là 

ai, ở cương vị nào.

***

Năm 2019 là năm toàn 

Đảng, toàn quân và toàn 

dân kỷ niệm 50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (1969 - 2019); 70 

năm Bác viết tác phẩm “Dân 

vận”  (1949 - 2019); 50 năm 

tác phẩm “Nâng cao đạo đức 

cách mạng, quét sạch chủ 

nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). 

Vì vậy, việc thực hiện có hiệu 

quả chủ đề “xây dựng ý thức 

tôn trọng Nhân dân, phát huy 

dân chủ, chăm lo đời sống 

Nhân dân” trong năm 2019 

và các năm tiếp theo chính 

là góp phần thực hiện tốt 

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa XII “về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”./.

BaN BiêN TẬP (ST)
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Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang 
tính xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng 
đồng dân cư. Thực tiễn hoạt động hòa giải 

ở cơ sở thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình 
thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp 
luật, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và 
pháp luật”;  phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, 
giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu 
mạnh, văn minh. 

Để phát huy tốt nhất hiệu quả của hoạt động 
hòa giải đối với đời sống xã hội, ngày 20/6/2013, 
Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật 
hòa giải ở cơ sở, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2014. Tỉnh Bắc Kạn, sau 5 năm thi hành Luật 
Hòa giải ở cơ sở (từ năm 2014 đến hết năm 2018) 
đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ 
sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt 
động hoà giải ở cơ sở đi vào nền nếp và phát huy 
hiệu quả. 

Ngay sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực, 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND 
ngày 12/02/2014 về triển khai thực hiện Luật Hoà 
giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở đó, 
hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 
trong đó luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển 
khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Các sở, ban, 
ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố 
cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Luật tại địa 
phương, đơn vị. 

UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
ban hành Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 
16/12/2015 về việc quy định một số mức chi cụ thể 
thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn; đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành 
nhiều văn bản hướng dẫn triển khai Luật Hòa giải 
ở cơ sở và hoạt động hòa giải ở cơ sở như: Công 
văn về việc thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND 

ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực 
hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; Công văn về việc rà soát, 
thống kê các tổ hoà giải và hoà giải viên cơ sở; 
Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 33/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của HĐND 
tỉnh; Công văn về việc tổ chức thông tin, phổ biến 
về hoà giải ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh cấp 
xã; Công văn về việc hướng dẫn thực hiện công tác 
hòa giải ở cơ sở năm 2016, 2017, 2018; Công văn 
về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu toà 
án công nhận kết quả hoà giải thành ở cơ sở; Công 
văn về việc tăng cường thực hiện công tác hoà giải 
ở cơ sở; Công văn về việc rà soát, đánh giá việc thực 
hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý 
các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, 
thực hiện hương ước, quy ước.

Công tác phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở 
cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, 
chính quyền các cấp. Tại cấp tỉnh, năm 2014 Sở 
Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 
chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới 
trong đó có Luật Hòa giải ở cơ sở cho đối tượng 
là lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, 
lãnh đạo UBND cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên 
pháp luật cấp tỉnh. Trong 5 năm, từ năm 2014 đến 
năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức 11 Hội nghị tập 
huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở 
cơ sở với gần 1.300 lượt người tham gia là cán bộ 
phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở phòng Tư pháp 
cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các 
hoà giải viên; cấp huyện và cấp xã đã tổ chức được 
1200 buổi hội nghị  tuyên truyền, phổ biến Luật 
Hòa giải ở cơ sở, mở các lớp tập huấn kiến thức cho 
hoà giải viên với 47.196 lượt người tham gia.

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nâng 
cao kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên trên 
địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã  tham mưu cho UBND 
tỉnh tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ III 
năm 2014. Trên cơ sở kết quả của Hội thi cấp tỉnh, 
năm 2016, tỉnh Bắc Kạn đã cử Đội thi tham dự 

nhÌn lại 5 năm hoạt đỘng hoÀ giẢi ở cƠ sở 
trÊn đỊA BÀn tỈnh BẮc Kạn
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Hội thi “Hoà giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ III tại 
tỉnh Ninh Bình và đạt giải khuyến khích khu vực 
miền Bắc.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động của các tổ hoà giải, Sở Tư pháp đã cấp phát 
206 cuốn Sổ tay pháp luật về hòa giải ở cơ sở và 
418 cuốn Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở 
cho một số tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh. Hiện nay 
trên địa bàn tỉnh có 1.423 tổ hòa giải (trên tổng số 
1.421 thôn, bản, tổ phố) với 7.623 hòa giải viên. 
Thành phần tổ hòa giải 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... Tổ 
trưởng tổ hòa giải thường là Bí thư chi bộ hoặc 
Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Đội 
ngũ hòa giải viên đều là những người có hiểu biết 
về pháp luật, hiểu biết về phong tục tập quán của 
địa phương, có uy tín trong cộng đồng dân cư và 
có khả năng vận động, thuyết phục, có tinh thần 
trách nhiệm và tâm huyết với công tác hòa giải ở 
cơ sở. Đối với những địa bàn có nhiều thành phần 
dân tộc sinh sống đều có hòa giải viên là người 
dân tộc thiểu số, tỷ lệ nữ tham gia đảm bảo theo 
đúng quy định. Trong 5 năm các tổ hòa giải trên 
địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.398 vụ việc, hòa giải 
thành 3.442 vụ việc, đạt tỷ lệ hoà giải thành trung 
bình đạt 79,3 %, các vụ việc tranh chấp phát sinh 
từ quan hệ dân sự, hôn nhân và Gia đình, đất đai... 

***
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 

quá trình triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở vẫn còn 
nhiều khó khăn, hạn chế đó là: Hoạt động quản lý 
nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở một số địa 
phương hiệu quả chưa cao. Một vài địa phương 
có tỷ lệ hòa giải thành còn thấp. 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. Địa phương 
chưa huy động được nguồn lực xã hội hóa cho 
hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trình độ hiểu biết pháp 
luật của đội ngũ hòa giải viên cơ sở chưa đồng đều, 
còn hạn chế. Việc tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn 
nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về hòa giải ở cơ sở cho công chức thực hiện 
nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở và tổ 
chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa 
giải ở cơ sở cho hòa giải viên chưa được thường 
xuyên. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước 
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các thành 
viên của Mặt trận đã có nhiều chuyển biến tích cực, 
tuy nhiên chưa thật sự chặt chẽ...

Để công tác hoà giải ở cơ sở tiếp tục phát huy 
vai trò và ý nghĩa trong việc góp phần hạn chế các 
tranh chấp dân sự và phòng ngừa tội phạm, vận 
động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, 
củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường đoàn kết 
trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, thời gian tới cần triển khai các giải pháp:

Một là, 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.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội 
ngũ hòa giải viên, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho 
hòa giải viên; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc 
củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động hòa giải.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và 
toàn xã hội về công tác hòa giải. Đặc biệt là tăng 
cường các hình thức giao lưu để các hòa giải viên 
được thường xuyên học hỏi kinh nghiệm như việc 
tổ chức Hội thi sân khấu, hội nghị tập huấn...

Bốn là, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác 
hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã. 
Huy động các nguồn lực hợp pháp từ bên ngoài hỗ 
trợ cho hoạt động này.

Năm là, kịp thời biểu dương, khen thưởng để 
các hòa giải viên luôn luôn cố gắng nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực 
hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương./.

NGuYỄN DiỄM
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Theo quy định tại Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 

2015 (khoản 2 Điều 170), 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 (Điều 164) thì văn 
bản quy phạm pháp luật còn 
hiệu lực phải được định kỳ hệ 
thống hóa và công bố kết quả 
hệ thống hóa 5 năm một lần.  
Trong năm 2018, cùng với cả 
nước, tỉnh Bắc Kạn đã triển 
khai nhiệm vụ hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật 
kỳ 2014 - 2018. 

Thực hiện Quyết định số 
126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 
của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch thực hiện hệ 
thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL) thống nhất 
trong cả nước kỳ 2014 - 2018, 
UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban 
hành Kế hoạch số 65/KH-
UBND ngày 28/02/2018 về hệ 
thống hóa văn bản QPPL trên 
địa bàn tỉnh kỳ 2014 - 2018, 
trên cơ sở đó, các sở, ban, 
ngành của tỉnh và Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành 

phố đều ban hành kế hoạch 
và tổ chức thực hiện.

Để Kế hoạch hệ thống 
hóa văn bản QPPL trên địa 
bàn tỉnh kỳ 2014 - 2018 được 
triển khai kịp thời đảm bảo 
tiến độ, chất lượng và hiệu 
quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
Sở Tư pháp thường xuyên 
đôn đốc, hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị có liên quan 
thực hiện nhiệm vụ theo Kế 
hoạch số 65/KH-UBND. Cụ 
thể, Sở Tư pháp đã ban hành 
các văn bản như: Văn bản 
số 334/STP-XD&KTVB ngày 
11/5/2018 về việc hướng dẫn 
triển khai nhiệm vụ hệ thống 
hóa văn bản QPPL kỳ 2014 
- 2018; văn bản số 519/STP-
XD&KTVB ngày 10/7/2018 về 
việc gửi tập hợp danh mục sơ 
bộ văn bản QPPL thuộc đối 
tượng hệ thống hoá; văn bản 
số 1002/STP-XD&KTVB ngày 
20/11/2018 về việc đôn đốc 
thực hiện kế hoạch hệ thống 
hóa văn bản QPPL. Đồng thời, 
chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 
hội nghị tập huấn nghiệp 
vụ rà soát, hệ thống hóa văn 
bản QPPL cho gần 400 công 
chức, viên chức từ cấp tỉnh 
đến cấp xã; thực hiện kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện Kế 
hoạch số 65/KH-UBND cùng 
với kiểm tra công tác văn bản 
QPPL tại 02 đơn vị cấp huyện 
là Ba Bể và Na Rì.

Đến nay nhiệm vụ hệ 
thống hóa văn bản QPPL trên 
địa bàn tỉnh kỳ 2014 - 2018 đã 
thực hiện xong. 

Đối với cấp tỉnh, ngày 
28/02/2019, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 321/QĐ-UBND công bố 
kết quả hệ thống hóa văn 
bản QPPL của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bắc Kạn kỳ 2014 - 2018. Theo 
quyết định công bố thì: Có 
464 văn bản QPPL của HĐND, 
UBND tỉnh được tập hợp để 
hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018; 
trong đó, có 459 văn bản 
thuộc đối tượng hệ thống 
hóa; có 05 văn bản hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 
có 134 văn bản cần đình chỉ 
thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành mới.

Đối với cấp huyện, có 294 
văn bản được tập hợp để hệ 
thống hóa kỳ 2014 - 2018, trong 
đó, có 148 văn bản thuộc đối 
tượng hệ thống hóa; 146 văn 

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn tỉnh bắc Kạn Kỳ 2014 - 2018
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bản hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực toàn bộ; 02 văn bản hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực một 
phần; 06 văn bản cần đình chỉ 
thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành mới.

Đối với cấp xã, có 1071 
văn bản được tập hợp để hệ 
thống hóa kỳ 2014 - 2018, 
trong đó, có 187 văn bản thuộc 
đối tượng hệ thống hóa (tổng 
số văn bản còn hiệu lực); 884 
văn bản hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ; 02 văn bản 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
một phần.

So với kỳ hệ thống hóa 
1997 - 2013, hệ thống hóa kỳ 
2014 - 2018 được triển khai 
thực hiện có nhiều thuận 
lợi và sự chủ động hơn bởi 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản QPPL 
ra đời (thay thế Nghị định số 
16/2013/NĐ-CP) đã quy định 
cụ thể và chặt chẽ về hoạt 
động rà soát, hệ thống hóa 
văn bản QPPL. Bên cạnh đó, 
hệ thống hóa văn bản QPPL 
kỳ 2014 - 2018 đã nhận được 
sự quan tâm của nhiều ngành 
và chính quyền nhiều địa 
phương, cụ thể đã có 13 sở, 
ngành thực hiện việc gửi kết 
quả hệ thống hóa thuộc lĩnh 
vực quản lý; 26 sở, ngành và 

Ban Pháp chế đã tham gia ý 
kiến vào kết quả hệ thống hóa 
gửi đến Sở Tư pháp để tổng 
hợp; các huyện, thành phố và 
113/122 xã, phường, thị trấn 
đã ban hành Quyết định công 
bố kết quả hệ thống hóa tại 
địa phương.

Qua đợt hệ thống hóa, 
đã thực hiện được việc phân 
loại văn bản QPPL bao gồm: 
Văn bản còn hiệu lực; văn bản 
hết hiệu lực toàn bộ; văn bản 
hết hiệu lực một phần; văn 
bản cần bãi bỏ, thay thế, sửa 
đổi bổ sung hoặc ban hành 
mới. Đặc biệt tại cấp tỉnh, đã 
đề nghị thay thế, bãi bỏ, sửa 
đổi bổ sung hoặc ban hành 
mới đối với 134 văn bản QPPL, 
không còn phù hợp với quy 
định của pháp luật và tình 
hình kinh tế - xã hội giai đoạn 
hiện nay. Từ đó, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc áp dụng 
pháp luật cũng như góp phần 
cho việc xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống văn bản QPPL 
tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt 
được, vẫn có những khó khăn 
tồn tại như một số sở, ngành 
và địa phương chưa thực sự 
chú trọng công tác này, do 
vậy, chất lượng hệ thống 
hóa của một số sở, ngành 
còn chưa cao như: Chưa rà 
soát về nội dung, chưa đưa ra 
kiến nghị xử lý đối với những 
văn bản không còn phù hợp 

cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, 
thay thế ban hành mới hoặc 
có kiến nghị nhưng không 
nêu lý do kiến nghị; tại cấp 
huyện, hoạt động rà soát, hệ 
thống hóa chủ yếu do cán bộ 
phòng Tư pháp thực hiện, do 
vậy phần nào ảnh hưởng đến 
chất lượng và hiệu quả hệ 
thống hóa; công tác văn thư, 
lưu trữ văn bản QPPL của một 
số đơn vị cấp xã chưa đảm 
bảo theo quy định, do đó gây 
khó khăn cho việc tra cứu 
cũng như tập hợp văn bản; 
nhiều địa phương chưa được 
đảm bảo kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ hệ thống hóa văn 
bản QPPL...

Để thực hiện tốt hơn 
nhiệm vụ hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật, 
trong thời gian tới các đơn vị, 
địa phương cần quan tâm, bố 
trí nguồn lực (kinh phí, con 
người...) cho việc thực hiện 
công tác rà soát, hệ thống 
hóa văn bản QPPL; thực hiện 
rà soát văn bản QPPL ngay 
khi có căn cứ rà soát; hàng 
năm tham mưu công bố kịp 
thời văn bản QPPL hết hiệu 
lực; tiếp tục tăng cường tập 
huấn nghiệp vụ, nâng cao 
năng lực cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác rà soát, hệ 
thống hóa văn bản QPPL từ 
cấp tỉnh đến cấp xã./.

NGỌC LÂM

11



Thực hiện Kế hoạch số 346/
KH-UBND ngày 14/8/2018 
của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

triển khai thi hành các Luật được 
Quốc hội khoá XIV thông qua tại 
kỳ họp thứ 5 và Kế hoạch số 45/
KH-UBND ngày 22/01/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 
hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2019, ngày 12/3/2019, Sở 
Tư pháp tham mưu UBND tỉnh 
tổ chức Hội nghị giới thiệu văn 
bản pháp luật mới năm 2019. Dự 
và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí 
Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh.

Tham dự Hội nghị có 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại 
diện lãnh đạo UBND, Phòng Tư 
pháp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, 
Công an, Thanh tra các huyện, 
thành phố và đội ngũ báo cáo 
viên pháp luật cấp tỉnh. 

Hội nghị đã nghe các báo 
cáo viên giới thiệu, triển khai 
các văn bản pháp luật mới, gồm: 
Luật An ninh mạng số 24/2018/
QH14 ngày 12/6/2018, Luật 
Cạnh tranh số 23/2018/QH14 

ngày 12/6/2018, Luật Tố cáo số 
25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 
và Nghị định số 137/2018/NĐ-
CP ngày 08/10/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 123/2013/NĐ-CP quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật sư.

Thông qua Hội nghị, giúp 
các đại biểu nắm được những 
nội dung quan trọng của các 
văn bản pháp luật mới, từ đó 
mỗi cấp, mỗi ngành căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ tổ chức triển 
khai thực hiện./.

NGuYỄN DiỄM

TRaNG TiN HOẠT ĐỘNG

uBND tỉnh Bắc Kạn: 

tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản 
pháp luật mới năm 2019

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
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Theo thống kê chỉ số 
thành phần về “Thiết 
chế pháp lý” trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn trong các năm 
như sau: Năm 2016 đạt 5,61 
điểm (xếp hạng 28); năm 2017 
đạt 6,06 điểm (xếp hạng 25). 
Do đó, để nâng cao điểm chỉ 
số thành phần, đảm bảo mục 
tiêu đăng ký của tỉnh năm 2019 
đạt trên 6,8 điểm thì việc phối 
hợp giữa Sở Tư pháp, Thanh tra 
tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 
dân tỉnh, Cục Thi hành án dân 
sự và Đoàn Luật sư là cần thiết 

nhằm tăng cường trách nhiệm, 
nâng cao hiệu quả trong việc 
thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mỗi cơ 
quan; phấn đấu từng bước 
nâng điểm số và thứ bậc chỉ 
số thành phần “Thiết chế pháp 
lý” góp phần nâng cao năng 
lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn, 
cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh, thu hút các nguồn 
lực cho đầu tư phát triển của 
tỉnh. Quy chế phối hợp gồm 
03 chương 15 điều quy định 
nguyên tắc, hình thức, trách 
nhiệm và phạm vi phối hợp để 

thực hiện có hiệu quả, kịp thời 
đối với 17 chỉ tiêu thành phần 
trong chỉ số “Thiết chế pháp lý”, 
thông qua các hoạt động chủ 
trì và phối hợp của các cơ quan 
phối hợp về: Tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật; hoạt 
động xây dựng, thẩm định, 
kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật; hoạt động theo dõi 
thi hành pháp luật và hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp; 
hoạt động thanh tra, kiểm tra; 
hoạt động nâng cao chất lượng 
quyền công tố và kiểm soát hoạt 
động tư pháp, chất lượng hoạt 
động xét xử các loại vụ án và xét 
xử trong thời hạn luật quy định; 
hoạt động đảm bảo đẩy nhanh 
tiến độ thi hành án dân sự; hoạt 
động đảm bảo an toàn, an ninh 
trật tự để nhà đầu tư yên tâm sản 
xuất, kinh doanh. 

Quy chế phối hợp được 
xây dựng trên tinh thần nhất trí 
cao giữa Sở Tư pháp, Thanh tra 
tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 
dân tỉnh, Cục Thi hành án dân 
sự và Đoàn Luật sư. Trong đó, 
Sở Tư pháp là cơ quan có trách 
nhiệm tổng hợp, báo cáo kết 
quả việc thực hiện Quy chế về 
Ủy ban nhân dân tỉnh./.

HÀ NHuNG

Ngày 26/2/2019, đại diện lãnh đạo các ngành: Sở Tư pháp, 
Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa 
án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và Đoàn Luật sư đã tổ 
chức ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp 
lý” nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn. 

Ký Kết quy chế phối hợp thực hiện chỉ số “thiết chế pháp lý” 
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn

TRaNG TiN HOẠT ĐỘNG

Các đơn vị thực hiện ký kết Quy chế phối hợp.
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Nhằm triển khai thiết 
thực và hiệu quả Quyết 
định số 3072/QĐ-BTP 

ngày 24/12/2018 của Bộ Tư 
pháp về  ban hành Kế hoạch 
theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trong lĩnh vực trọng 
tâm, liên ngành và lĩnh vực 
trọng tâm của Bộ Tư pháp 
năm 2019; Kế hoạch số 555/
KH-UBND ngày 21/12/2018 
của UBND tỉnh Bắc Kạn về theo 
dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm; Kế hoạch số 57/KH-
UBND ngày 31/01/2019 của 
UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp năm 2019. 
Ngày 26/2/2019, Sở Tư pháp đã 
chủ trì tổ chức buổi ký kết Kế 
hoạch phối hợp triển khai các 
hoạt động theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trong lĩnh 
vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn, với đại diện 
các cơ quan, đơn vị phối hợp là: 
Sở Y tế, Sở Lao Động - Thương 
binh và Xã hội, Bảo Hiểm xã hội 
tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Bắc Kạn.

Theo đó, Kế hoạch phối 
hợp liên ngành đã đưa ra 5 
hoạt động, gồm: (1)  Tổ chức 
thu thập, xử lý thông tin theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật 
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động; (2) Kiểm tra liên 
ngành tình hình thi hành pháp 
luật về bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động; (3)  Điều 
tra, khảo sát tình hình thi hành 
pháp luật về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho người lao động; (4) 
Hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến chính sách pháp luật về 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 
người lao động; (5) Hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp, người lao 
động về chính sách pháp luật 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 
người lao động.

Tại buổi ký kết, đại diện 
các đơn vị phối hợp đã thảo 
luận và thống nhất nội dung 
Kế hoạch phối hợp, chia sẻ về 
thực trạng thi hành pháp luật 

về bảo hiểm và những băn 
khoăn khi triển khai thực hiện 
kế hoạch gắn với chức năng, 
nhiệm vụ của ngành, đơn vị; 
đồng thuận phối hợp với Sở Tư 
pháp để triển khai có hiệu quả 
hoạt động theo dõi thi hành 
pháp luật lĩnh vực trọng tâm, 
liên ngành của tỉnh.

Việc ký kết kế hoạch phối 
hợp này nhằm đổi mới và nâng 
cao hiệu quả công tác theo 
dõi thi hành pháp luật, đánh 
giá khách quan thực trạng thi 
hành pháp luật trong lĩnh vực 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 
người lao động để kịp thời 
phát hiện tồn tại, vướng mắc, 
bất cập và đề xuất, kiến nghị 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả thi hành pháp luật, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật./.

TRiệu HiỀN

TRaNG TiN HOẠT ĐỘNG

SỞ tƯ pHáp Bắc Kạn tỔ cHỨc Ký KẾt KẾ HoạcH pHỐi Hợp triỂn KHai 
các Hoạt động tHEo dÕi tÌnH HÌnH tHi HànH pHáp lUẬt

Các đơn vị thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp.
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TRaNG TiN HOẠT ĐỘNG

Nhằm khắc phục những hạn chế trong 
công tác cải cách hành chính của đơn vị, 
nâng cao hơn nữa kết quả xếp hạng về chỉ 

số cải cách hành chính và xây dựng chính quyền 
điện tử của Sở trong năm 2019, ngày 01/04/2019, 
Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 301/STP-VP 
về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách 
hành chính. Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu lãnh 
đạo các phòng, đơn vị tập trung thực hiện những 
nội dung sau:

Một là, chủ động tham mưu và tổ chức thực 
hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo các 
văn bản, kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở liên 
quan đến cải cách hành chính thuộc phạm vi, lĩnh 
vực quản lý của phòng, đơn vị; đối với phòng Xây 
dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, 
phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 
dõi thi hành pháp luật cần chủ động tham mưu, 
tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ về cải cách 
thể chế để đạt điểm tối đa trong bộ chỉ số cải cách 
hành chính của tỉnh.

Hai là, về hiện đại hóa hành chính: Quán 
triệt và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức 
của phòng, đơn vị phải thường xuyên sử dụng 
mail công vụ và phần mềm hồ sơ công việc, 
tuyệt đối không trao đổi tài liệu công vụ qua các 
dịch vụ thư điện tử công cộng khác; không chia 
sẻ mật khẩu và thường xuyên thay đổi, đặt mật 
khẩu hòm thư cũng như tài khoản truy cập vào 
phần mềm hồ sơ công việc có tính bảo mật cao. 
Thường xuyên cung cấp tin, bài, các thông tin liên 
quan trong lĩnh vực do phòng, đơn vị phụ trách 
(trừ những nội dung bí mật) để đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Sở; đối với các văn bản hành 
chính thông thường cần bổ sung thêm Cổng 

thông tin điện tử Sở tại mục Nơi nhận để Văn thư 
và cán bộ quản trị mạng đăng tải đồng thời lên 
Cổng thông tin điện tử của Sở. Văn phòng Sở, các 
đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phối hợp, đăng ký với 
Sở Thông tin và Truyền thông để cấp chữ ký số 
chuyên dùng phục vụ cho giao dịch qua dịch vụ 
công của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, cơ 
quan Thuế trên địa bàn tỉnh. Đối với các đơn vị 
sự nghiệp đã được cấp chữ ký số yêu cầu phải sử 
dụng để ký ban hành các văn bản thông thường 
trên phần mềm hồ sơ công việc. Các đơn vị sự 
nghiệp thuộc Sở cần sắp xếp, bố trí kinh phí để 
đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong năm 2019 yêu cầu 
các đơn vị phải sử dụng phần mềm diệt virut có 
bản quyền cài đặt trên 100% máy tính và mỗi đơn 
vị có 01 máy scan tài liệu phục vụ hoạt động. Văn 
phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn 
vị nâng cao số lượng, chất lượng cung ứng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở; tổ chức 
tập huấn, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công 
nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Sở (mail 
công vụ, phần mềm hồ sơ công việc, sử dụng chữ 
ký số...). Yêu cầu mỗi đơn vị sự nghiệp cử 01 cán 
bộ có năng lực, trình độ, am hiểu về công nghệ 
thông tin làm đầu mối phụ trách công nghệ 
thông tin trong đơn vị.

Ba là, về cải cách tài chính công: Đẩy mạnh 
thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
kinh phí, thường xuyên rà soát hoàn thiện quy 
chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài 
sản công; thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản 
chi nhằm đảm bảo có thu nhập tăng thêm công 
chức, viên chức, người lao động trong năm./.

BaN BiêN TẬP

Tập Trung Thực hiện các nhiệm vụ 
cải cách hành chính
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TRaNG TiN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 
của Cục Trợ giúp pháp lý và nhằm 
nâng cao kiến thức cho người thực 

hiện trợ giúp pháp lý, ngày 20/03/2019, Cục 
Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn 
kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố 
tụng dân sự tại tỉnh Bắc Kạn.  Đồng chí Cù 
Thu Anh - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp 
lý chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc 
Trung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, 
các đồng chí Lãnh đạoTrung tâm Trợ giúp pháp 
lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Trợ giúp viên pháp lý, 
chuyên viên, người tập sự trợ giúp pháp lý, luật 
sư thực hiện trợ giúp pháp lý và luật sư của tổ 
chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia trợ 
giúp pháp lý đến từ các tỉnh khu vực miền núi 
phía Bắc: Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái 

cục trợ giúp pHáp lý - Bộ tƯ pHáp tẬp HUấn Kỹ năng 
trợ giúp pHáp lý trong lĩnH vực tỐ tụng dân Sự

Ngày 26/3/2019, Bộ Tư pháp tổ chức Hội 
nghị tập huấn triển khai hệ thống Quản 
lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý 

theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu. Đồng 
chí Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp 
pháp lý chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có đồng 
chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công 
nghệ thông tin.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, tham dự tập huấn 
có đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở 
Tư pháp, cùng các đại biểu đại diện Sở Tư pháp, 
Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý  nhà nước 
tỉnh Bắc Kạn, các Trợ giúp viên pháp lý, cán bộ 
thực hiện công tác hành chính - tổng hợp của 

Trung tâm, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý 
theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Hội nghị đã nghe giới thiệu, hướng dẫn 
những nội dung cơ bản và cách sử dụng các tiện 
ích của Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động 
trợ giúp pháp lý. Theo đó, phần mềm quản lý 
tổ chức và hoạt động trợ giúp đã được cài đặt 
và sẵn sàng đưa vào sử dụng tại địa chỉ: https://
qltgpl.moj.gov.vn. Phần mềm này sẽ được triển 
khai đồng bộ từ Cục Trợ giúp pháp lý tới Sở Tư 
pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, tổ chức tham 
gia trợ giúp pháp lý, mỗi cá nhân người thực 
hiện trợ giúp pháp lý. Mỗi đối tượng người sử 
dụng sẽ được phân quyền quản lý trong phạm 
vi của mình. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được 
trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình triển khai hệ thống quản lý tổ 
chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Việc triển khai Hệ thống quản lý tổ chức 
và hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm góp phần 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, đồng thời 
là cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước về 
trợ giúp pháp lý với các tổ chức thực hiện trợ 
giúp pháp lý từ Trung ương đến địa phương./.

H.aĐiểm cầu tại tỉnh Bắc Kạn.

Bộ tƯ pHáp tỔ cHỨc Hội ngHị tẬp HUấn trực tUyẾn triỂn KHai              
Hệ tHỐng QUản lý tỔ cHỨc và Hoạt động trợ giúp pHáp lý
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Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CTGPL ngày 
06/3/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ 
Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp 

pháp lý tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, ngày 
20/3/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Cù Thu 
Anh - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm 
Trưởng đoàn và các thành viên đại diện các đơn 
vị trực thuộc Cục đã kiểm tra công tác trợ giúp 
pháp lý tại tỉnh Bắc Kạn.  

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã nghe đồng chí 
Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo 
cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về Trợ 
giúp pháp lý; kết quả triển khai thực hiện các 
hoạt động trợ giúp pháp lý từ 01/7/2017 đến 
28/02/2019 trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, 
vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa 
phương trong quá trình tổ chức thực hiện công 
tác trợ giúp pháp lý. 

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Cù Thu 
Anh - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đã có 
những trao đổi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp 
vụ, giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc, đề 
xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý tỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện 
Trợ giúp pháp lý; triển khai phần mềm quản 
lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, các 
vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động 
trợ giúp pháp lý. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã 

kiểm tra một số hồ sơ trợ giúp pháp lý theo 
chương trình kế hoạch.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã 
trao đổi với Trung tâm Trợ giúp pháp lý cần chủ 
động hơn trong việc thực hiện trợ giúp pháp 
lý nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động trên địa 
bàn, có những hình thức truyền thông sáng tạo 
linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương 
để nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong 
thời gian tới, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố 
tụng; có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội 
ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để đáp 
ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng cao 
của người dân.../.

HỒNG aNH

cục trợ giúp pháp lý - BỘ tư pháp Kiểm trA công tác 
trợ giúp pháp lý tại tỈnh BẮc Kạn

Đồng chí Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng Cục 
Trợ giúp pháp lý phát biểu tại buổi kiểm tra.

TRaNG TiN HOẠT ĐỘNG

Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái, 
Sơn La, Điện Biên.

Tại Hội nghị, PGS.TS Bùi Thị Huyền - Trưởng 
bộ môn tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà 
Nội đã truyền đạt, giới thiệu về kỹ năng tham gia 
tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ việc 
dân sự đặc biệt là kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, thu 
thập tài liệu phục vụ việc tham gia tố tụng. Đồng 
thời, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, 
chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những 

khó khăn, vướng mắc trong các vụ việc tố tụng 
dân sự cụ thể từ thực tiễn.

Qua tập huấn, các đại biểu được bổ sung 
thêm kiến thức, kỹ năng trong việc nghiên cứu 
hồ sơ, phân tích, đánh giá chứng cứ trong các 
vụ việc dân sự đặc biệt là các vụ việc tham gia tố 
tụng từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt 
động trợ giúp pháp lý./.

HỒNG aNH
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Chiều ngày 08/3/2019, 

Công đoàn Sở Tư 

pháp đã tổ chức toạ 

đàm và giao lưu bóng chuyền 

hơi nhân dịp Kỷ niệm 109 năm 

Ngày Quốc tế phụ nữ. 

Trong nội dung toạ đàm, 

các công đoàn viên đã được 

gặp mặt trao đổi và ôn lại lịch 

sử ngày 08/3, ý nghĩa cuộc 

khởi nghĩa Hai Bà Trưng, truyền 

thống vẻ vang của phụ nữ 

Việt Nam qua các thời kỳ cách 

mạng; được giao lưu, thưởng 

thức những tiết mục văn nghệ 

đặc sắc do các nữ công đoàn 

viên thể hiện. 

Phát biểu tại buổi toạ 

đàm, đồng chí Lưu Ngọc Tâm - 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở 

Tư pháp gửi lời chúc mừng và 

chân thành cảm ơn những nỗ 

lực, cống hiến của các chị em 

đã góp phần không nhỏ vào 

thành công chung của Ngành 

Tư pháp trong suốt thời gian 

qua. Thay mặt toàn thể chị em 

Sở Tư pháp, đồng chí Hoàng 

Thu Chung - Trưởng Ban nữ 

công trân trọng cảm ơn Đảng 

ủy, chính quyền đã luôn quan 

tâm và hứa sẽ cố gắng hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao 

tiếp tục đóng góp xây dựng, 

nâng cao vị thế của Ngành 

hơn nữa.

Trong nội dung giao lưu 

bóng chuyền hơi, 04 đội bóng 

đến từ các tổ công đoàn đã 

tham gia thi đấu hăng say, hết 

mình cùng với sự cổ vũ nhiệt 

tình của khán giả để lại nhiều 

pha bóng đẹp, ấn tượng và 

nhiều niềm vui, hân hoan cho 

các công đoàn viên, từ đó góp 

phần nâng cao sức khoẻ, động 

viên tinh thần, hăng hái thi đua 

công tác hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

Đây là những hoạt động 

có ý nghĩa của Công đoàn Sở 

Tư pháp nhằm tôn vinh vẻ 

đẹp, khẳng định vai trò, sự 

đóng góp của những người 

phụ nữ đối với Ngành Tư 

pháp nói riêng, gia đình và xã 

hội nói chung, đồng thời tạo 

sân chơi để các công đoàn 

viên giao lưu, gắn kết, chia 

sẻ kinh nghiệm trong công 

việc và cuộc sống với nhau. 

Đây cũng là một trong những 

chuỗi các hoạt động của Công 

đoàn Sở hướng tới Kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Công 

đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 

28/7/2019)./.

NGuYỄN HOÀ

TRaNG TiN HOẠT ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN SỞ Tư PHÁP TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM VÀ GiaO Lưu
 BÓNG CHuYỀN HƠi NHÂN DỊP KỶ NiệM 109 NĂM 

NGÀY QuỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910 - 8/3/2019)
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Nhằm tổ chức các hoạt 
động ý nghĩa nhân 
dịp Tháng Thanh niên, 

ngày 25/3/2019, Chi đoàn Sở Tư 
pháp đã tổ chức buổi Tọa đàm 
kỷ niệm 88 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931-26/3/2019).

Tham dự Tọa đàm có 
đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó 
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Sở Tư pháp; đại diện các Chi 
đoàn Khối Nội chính: Tòa án, 
Sở Nội vụ, Cục Thi hành án dân 
sự, Thanh tra tỉnh; Chi đoàn 
kết nghĩa: Phòng Tham mưu - 
Công an tỉnh, Đoàn xã Tân Sơn 

- huyện Chợ Mới và đại diện các 
Phòng, đơn vị thuộc Sở.

Tại buổi Tọa đàm, các 
đồng chí đoàn viên thanh niên 
đã cùng nhau ôn lại truyền 
thống 88 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2019); tìm 
hiểu về cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 và hình mẫu thanh 
niên trong cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại buổi Tọa 
đàm, thay mặt lãnh đạo Đảng 
ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng 
chí Lưu Ngọc Tâm đã gửi lời 
chúc mừng tới toàn thể cán bộ 

đoàn, đoàn viên, thanh niên 
nhân kỷ niệm 88 năm ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, đồng thời ghi nhận và 
đánh giá cao các thành tích 
mà Chi đoàn Sở đã đạt được 
trong thời gian qua, đồng chí 
cũng bày tỏ mong muốn thời 
gian tới, đoàn viên thanh niên 
Sở Tư pháp tiếp tục phát huy 
sức mạnh, nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, thực hiện nhiều việc làm ý 
nghĩa vì cộng đồng, đoàn kết 
xây dựng tổ chức Đoàn ngày 
càng vững mạnh./.

NGỌC HOa

TRaNG TiN HOẠT ĐỘNG

chi đOàn SỞ tƯ pháp tổ chức tỌa đàm KỶ niệm 
88 năm ngày thành lập đOàn tncS hỒ chÍ minh 

(26/3/1931 - 26/3/2019)
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Để đổi mới, nâng cao 
hiệu quả hoạt động 
của mô hình Tủ sách 

pháp luật ở xã, phường, thị trấn, 
cơ quan, đơn vị, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 
sách pháp luật, trên cơ sở kết 
quả tổng kết 08 năm thực hiện  
Quyết định số 06/2010/QĐ-
TTg ngày 25/01/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về xây dựng, 
quản lý, khai thác Tủ sách pháp 
luật (Quyết định số 06/2010/
QĐ-TTg), ngày 13/3/2019, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số  14/2019/QĐ-
TTg  về xây dựng, quản lý, khai 
thác Tủ sách pháp luật. Bên 
cạnh việc kế thừa các quy định 
còn phù hợp của Quyết định số 
06/2010/QĐ-TTg, Quyết định 
số 14/2019/QĐ-TTg có các nội 
dung mới sau đây:

Một là, về phạm vi điều 
chỉnh, đối tượng áp dụng

Quyết định này đã bổ 
sung, quy định rõ Tủ sách pháp 
luật điện tử quốc gia;  quy định 
xây dựng Tủ sách pháp luật tại 
xã đặc biệt khó khăn, xã biên 
giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt 
khó khăn vùng bãi ngang ven 
biển và hải đảo, xã thuộc các 
huyện nghèo (xã đặc biệt khó 
khăn) và Tủ sách pháp luật tại 
cơ quan, đơn vị của lực lượng 
vũ trang nhân dân.

Hai là, về  Tủ sách pháp 
luật điện tử quốc gia:  Đây là 
mô hình Tủ sách pháp luật mới 
ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý, khai thác, sử 
dụng sách, tài liệu pháp luật, 
gắn với mục tiêu, lộ trình xây 
dựng Chính phủ điện tử; liên 
kết, trích xuất với các cơ sở dữ 
liệu về pháp luật, thông tin, phổ 
biến, giáo dục pháp luật. Quyết 
định quy định Tủ sách pháp 
luật điện tử quốc gia được xây 
dựng để sử dụng chung trên 
cả nước. Bộ Tư pháp có trách 
nhiệm xây dựng, quản lý thống 
nhất Tủ sách điện tử quốc gia 
theo hướng tích hợp với Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Tư 
pháp, bảo đảm thuận tiện, đáp 
ứng yêu cầu tiếp cận thông tin, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
của cá nhân, tổ chức. Các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan nhà nước 
khác ở trung ương (bao gồm: 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm 
toán nhà nước), Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (cấp tỉnh) được cấp 
tài khoản, phân quyền quản lý 
dữ liệu thành phần của Tủ sách 
theo chức năng và phạm vi 
quản lý.

Tủ sách pháp luật điện tử 
quốc gia có sách, tài liệu pháp 
luật được lưu giữ, quản lý dưới 

dạng số; được khai thác thông 
qua truy cập máy tính, các thiết 
bị điện tử, mạng viễn thông 
và được vận hành, sử dụng từ 
năm 2021.

Ba là, về quản lý thống 
nhất sách, tài liệu pháp luật tại 
cơ sở

Quyết định xác định 
nguyên tắc thống nhất quản 
lý, khai thác sách, tài liệu của 
Tủ sách pháp luật và sách, tài 
liệu pháp luật của Thư viện xã, 
điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 
Trung tâm học tập cộng đồng 
hiện có trên địa bàn; gắn kết 
với khai thác, sử dụng sách, 
tài liệu pháp luật của Đề án 
trang bị sách cho xã, phường, 
thị trấn để bảo đảm khai thác, 
sử dụng sách, tài liệu tiết kiệm, 
hiệu quả.

Bốn là, về kinh phí xây 
dựng, quản lý Tủ sách pháp luật

Kinh phí xây dựng Tủ 
sách pháp luật do ngân sách 
nhà nước bảo đảm, được bố 
trí trong dự toán chi thường 
xuyên được giao hằng năm của 
cơ quan, đơn vị, địa phương và 
các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác (nếu có). Kinh phí xây 
dựng, vận hành Tủ sách pháp 
luật điện tử quốc gia được lồng 
ghép với kinh phí duy trì hoạt 
động của hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật hiện có và 
kinh phí thực hiện các chương 

Quy đỊnh mới về Xây dựng, QuẢn lý, KhAi thác 
tủ sách pháp luật
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trình, đề án có nội dung ứng 
dụng công nghệ thông tin về 
phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Định mức kinh phí tối thiểu 
hằng năm cho mỗi Tủ sách 
pháp luật tại xã đặc biệt khó 
khăn, cơ quan, đơn vị của lực 
lượng vũ trang nhân dân được 
tăng từ 02 triệu đồng/năm/tủ 
sách lên 03 triệu đồng/năm/tủ 
sách. Kinh phí xây dựng, quản 
lý Tủ sách pháp luật tại xã đặc 
biệt khó khăn do ngân sách 
địa phương bảo đảm; khuyến 
khích ngân sách cấp tỉnh, cấp 
huyện hỗ trợ xây dựng, bổ 
sung sách, báo, tài liệu pháp 
luật cho Tủ sách pháp luật. Đối 
với các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tự cân đối 
được ngân sách thì sử dụng 
nguồn thu ngân sách của 
địa phương để chi xây dựng, 
quản lý Tủ sách pháp luật. Đối 
với các tỉnh chưa tự cân đối 
được ngân sách thì ngân sách 
Trung ương hỗ trợ kinh phí để 
chi xây dựng, quản lý Tủ sách 
pháp luật trong nguồn kinh 
phí ngân sách trung ương hỗ 
trợ địa phương.

Năm là, về Tủ sách pháp 
luật tại xã đặc biệt khó khăn, 
cơ quan, đơn vị lực lượng vũ 
trang nhân dân

Quyết định quy định các 
loại sách, tài liệu pháp luật của 
Tủ sách pháp luật, trong đó 
Công báo không phải là tài liệu 
pháp luật bắt buộc có trong 
Tủ sách pháp luật và giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
hướng dẫn các sách, tài liệu 

pháp luật khác để phù hợp với 
đặc thù của từng địa phương, 
cơ sở. Người phụ trách Tủ sách 
pháp luật tại xã đặc biệt khó 
khăn do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã bố trí, phân công trong 
số công chức chuyên môn của 
Ủy ban nhân dân xã, bảo đảm 
phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phương và đáp ứng yêu 
cầu quản lý, khai thác Tủ sách 
pháp luật.

Quyết định chủ trương 
khuyến khích cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong nước và ngoài 
nước tham gia đóng góp, tài 
trợ kinh phí, sách, tài liệu phục 
vụ xây dựng, quản lý, khai thác 
Tủ sách pháp luật; xây dựng, 
quản lý, đóng góp và mở rộng 
Tủ sách tự quản ở cộng đồng.

Sáu là, về trách nhiệm thực 
hiện và quy định chuyển tiếp

Bộ Tư pháp được giao chủ 
trì, giúp Thủ tướng Chính phủ 
chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức 
thực hiện Quyết định trên 
phạm vi cả nước. Các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan nhà nước 
khác ở Trung ương, Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
thực hiện Quyết định theo 
chức năng và phạm vi quản lý.

Đối với Tủ sách pháp 
luật không thuộc đối tượng 
áp dụng của Quyết định, Thủ 
tướng Chính phủ giao Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan nhà nước 
khác ở Trung ương, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 
chức rà soát, đánh giá hiệu quả, 
xác định nhu cầu khai thác, sử 
dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, 
Tủ sách pháp luật ở cơ quan, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
đã được xây dựng theo Quyết 
định số 06/2010/QĐ-TTg. Nếu 
tiếp tục duy trì Tủ sách pháp 
luật cấp xã, Tủ sách pháp luật 
ở cơ quan, đơn vị, Quyết định 
quy định thời hạn duy trì và lộ 
trình triển khai xã hội hóa việc 
quản lý, khai thác Tủ sách pháp 
luật. Nếu không tiếp tục duy 
trì Tủ sách pháp luật cấp xã, 
Quyết định quy định việc sáp 
nhập và lộ trình sáp nhập Tủ 
sách pháp luật thành bộ phận 
sách, tài liệu pháp luật của Thư 
viện hoặc điểm Bưu điện - Văn 
hóa, Trung tâm học tập cộng 
đồng hiện có đang hoạt động 
hiệu quả trên địa bàn cấp xã. 
Nếu không tiếp tục duy trì Tủ 
sách pháp luật ở cơ quan, đơn 
vị thì tổ chức lưu giữ, quản lý 
các sách, tài liệu pháp luật hiện 
có phù hợp với điều kiện của 
cơ quan, đơn vị theo quy định 
về quản lý tài sản công.

Quyết định số 14/2019/
QĐ-TTg có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01/5/2019. Quyết 
định số 06/2010/QĐ-TTg hết 
hiệu lực kể từ ngày Quyết định 
số 14/2019/QĐ-TTg có hiệu lực 
thi hành./.

BaN BiêN TẬP (ST)
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Ngày 05/3/2019 Chính 

phủ ban hành Nghị 

định 24/2019/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 19/2011/NĐ-

CP ngày 21/3/2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Nuôi con 

nuôi (Nghị định 24/2019/NĐ-

CP), Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 25/4/2019. 

Nghị định 24/2019/NĐ-CP 

gồm có 4 Điều quy định sửa đổi, 

bổ  sung 9 Điều và thay thế, bãi 

bỏ một số nội dung của Nghị 

định số 19/2011/NĐ-CP ngày 

21/3/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Nuôi con nuôi (Nghị 

định 19/2011/NĐ-CP). Trong 

khuôn khổ bài viết này, tác giả 

sẽ giới thiệu những nội dung cơ 

bản đã được sửa đổi, bổ sung 

của Nghị định 24/2019/NĐ-CP:

1. Về thẩm quyền đăng 
ký việc nuôi con nuôi trong 
nước: Trước đây đối với việc 

nuôi con nuôi trong nước, thì 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

thường trú của người được 

nhận làm con nuôi thực hiện 

đăng ký việc nuôi con nuôi; 

Trường hợp cha dượng hoặc 

mẹ kế nhận con riêng của vợ 

hoặc chồng làm con nuôi; cô, 

cậu, dì, chú, bác ruột nhận 

cháu làm con nuôi hoặc có sự 

thỏa thuận giữa người nhận 

con nuôi với cha mẹ đẻ hoặc 

người giám hộ của trẻ em được 

nhận làm con nuôi, thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã thường trú 

của người nhận con nuôi thực 

hiện đăng ký việc nuôi con 

nuôi. Hiện nay theo quy định tại 

Nghị định 24/2019/NĐ-CP đối 

với việc con nuôi trong nước, 

trường hợp cha dượng hoặc 

mẹ kế nhận con riêng của vợ 

hoặc chồng làm con nuôi; cô, 

cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu 

làm con nuôi do Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi cư trú của người 

nhận con nuôi hoặc của người 

được nhận làm con nuôi thực 

hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

2. Về trẻ em khuyết tật, 
mắc các bệnh hiểm nghèo 
được nhận đích danh làm 
con nuôi: Nghị định 24/2019/

NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 

3 Nghị định 19/2011/NĐ-CP 

theo hướng bãi bỏ những loại 

khuyết tật, bệnh tật dễ bị lạm 

dụng (thoát vị rốn bụng, bẹn) 

sửa đổi, thay thế nội dung “trẻ 

em mắc bệnh cần điều trị cả đời; 

trẻ em bị khuyết tật khác hoặc 

mắc bệnh hiểm nghèo khác mà 

cơ hội được nhận làm con nuôi 

bị hạn chế” bằng quy định “trẻ 

em bị khuyết tật khác hoặc mắc 

bệnh hiểm nghèo khác cần điều 

trị khẩn cấp hoặc cả đời” để đảm 

bảo chỉ những trẻ em bị khuyết 

tật hoặc mắc bệnh thực sự nặng 

mới được giải quyết cho làm 

con nuôi nước ngoài theo diện 

đích danh, ưu tiên giải quyết 

việc nuôi con nuôi trong nước 

đối với trẻ em khuyết tật, mắc 

bệnh thông thường, thể nhẹ.

3. Về hỗ trợ, tiếp nhận, 
quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân 
đạo ở cơ sở nuôi dưỡng: Điều 

4 Nghị định 19/2011/NĐ-CP 

đã được bổ sung quy định 

về cách thức thực hiện hỗ 

trợ nhân đạo bằng tiền, đó là 

việc cá nhân, tổ chức trong và 

ngoài nước hỗ trợ nhân đạo 

bằng tiền thì phải thực hiện 

thông qua tài khoản của cơ 

sở nuôi dưỡng. Bên cạnh đó 

Nghị định cũng bổ sung quy 

định về trách nhiệm của cha 

mẹ nuôi nước ngoài, tổ chức 

con nuôi nước ngoài được cấp 

phép hoạt động tại Việt Nam 

và cơ sở nuôi dưỡng.

4. Về rà soát, tìm người 
nhận trẻ em làm con nuôi: 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 24/2019/NĐ-CP NGÀY 05/3/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
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Điểm nổi bật của nội dung sửa 
đổi, bổ sung Điều 6 của Nghị 
định 19/2011/NĐ-CP là đã 
bổ sung các quy định để thể 
hiện rõ nguyên tắc tại khoản 3 
Điều 4 Luật Nuôi con nuôi“Chỉ 
cho làm con nuôi người ở nước 
ngoài khi không thể tìm được 
gia đình thay thế ở trong nước.” 
Do đó, Nghị định 24/2019/
NĐ-CP đã bổ sung nội dung 
về trách nhiệm của UBND xã 
trong việc rà soát, đánh giá 
trẻ em cần được nhận làm con 
nuôi đối với trường hợp trẻ 
em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả 
cha và mẹ, trẻ em không nơi 
nương tựa đang được cá nhân, 
gia đình, tổ chức tạm thời nuôi 
dưỡng hoặc chăm sóc thay 
thế theo quy định (khoản 1 
Điều 6); trách nhiệm của Cơ sở 
nuôi dưỡng trong việc đánh 
giá việc trẻ em sống tại cơ sở 
nuôi dưỡng cần được nhận làm 
con nuôi. Nếu có công dân Việt 
Nam thường trú ở trong nước 
nhận trẻ em làm con nuôi thì 
cơ sở nuôi dưỡng giao 01 bộ 
hồ sơ trẻ em cho người nhận 
con nuôi để thực hiện đăng 
ký việc nuôi con nuôi (khoản 
2 Điều 6); trách nhiệm của Sở 
Tư pháp nếu có công dân Việt 
Nam thường trú ở trong nước 
đăng ký nhu cầu nhận con 
nuôi theo quy định tại Điều 16 
của Luật nuôi con nuôi thì Sở 
Tư pháp giao 01 bộ hồ sơ trẻ 

em cho người nhận con nuôi 
và giới thiệu người nhận con 
nuôi đến Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi 
dưỡng để xem xét, giải quyết 
theo quy định của pháp luật 
(điểm a, khoản 3 Điều 6).

Về phối hợp tìm gia đình 
thay thế cho trẻ em: Điều 6 Nghị 
định 24/2019/NĐ-CP đã được 
sửa đổi theo hướng không 
giao cho cơ sở nuôi dưỡng dựa 
trên tình hình sức khỏe của trẻ 
em để phân loại trẻ em thuộc 
diện quy định tại khoản 1 Điều 
3 Nghị định 24/2019/NĐ-CP  và 
trẻ em không thuộc diện quy 
định tại khoản 1 Điều 3 Nghị 
định 24/2019/NĐ-CP mà chỉ 
giao cho cơ sở nuôi dưỡng trên 
cơ sở đánh giá nhu cầu cần tìm 
gia đình thay thế của trẻ em, 
lập hồ sơ và xin ý kiến của cơ 
quan chủ quản. Trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ 
quan chủ quản có ý kiến gửi Sở 
Tư pháp kèm theo hồ sơ trẻ em 
để thông báo tìm người nhận 
con nuôi.

5. Về việc thay đổi họ, 
tên, chữ đệm của tên con và 
thay đổi thông tin về cha mẹ 
trong Giấy khai sinh của con 
nuôi: Nhằm khắc phục những 
nội dung quy định tại Nghị định 
19/2011/NĐ-CP về thay đổi hộ 
tịch của con nuôi chưa phù hợp 
với Luật hộ tịch và Nghị định 

số 123/2015 ngày 15/11/2015, 
Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa 
đổi khoản 2, khoản 3 Điều 10 
Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 
theo hướng dẫn chiếu các quy 
định về thay đổi họ, tên của 
con nuôi, bổ sung thông tin về 
cha mẹ nuôi và thay đổi thông 
tin từ cha đẻ, mẹ đẻ sang cha 
nuôi, mẹ nuôi trong Sổ đăng ký 
khai sinh, Giấy khai sinh của con 
nuôi được thực hiện theo các 
quy định của pháp luật về hộ 
tịch. Điều này có nghĩa là đối với 
việc thay đổi họ, chữ đệm, tên 
cho người dưới 18 tuổi theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 26 của 
Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý 
của cha, mẹ người đó và được 
thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với 
người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn 
phải có sự đồng ý của người đó 
theo quy định tại khoản 1 Điều 
7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, 
việc thay đổi, bổ sung hộ tịch 
của con nuôi thực hiện theo 
quy định tại Điều 28, 29 Luật Hộ 
tịch 2014...

6. Về hồ sơ của người 
được nhận làm con nuôi: Nghị 
định 24/2019/NĐ-CP bổ sung 
quy định tại lễ giao nhận con 
nuôi, Sở Tư pháp giao cho cha, 
mẹ nuôi 01 bộ hồ sơ trẻ em gồm 
các giấy tờ quy định tại  khoản 
1 Điều 32 của Luật nuôi con 
nuôi  và văn bản lấy ý kiến của 
cha, mẹ đẻ hoặc người giám 
hộ và ý kiến của trẻ em từ đủ 
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chín tuổi trở lên về việc đồng ý 
cho trẻ em làm con nuôi; trường 
hợp trẻ em đang sống tại cơ sở 
nuôi dưỡng thì phải có văn bản 
lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở 
nuôi dưỡng về việc cho trẻ em 
làm con nuôi.

7. Về xác nhận trẻ em có 
đủ điều kiện làm con nuôi 
ở nước ngoài: Điều 16 Nghị 
định số 19/2011/NĐ-CP được 
sửa đổi, bổ sung theo hướng 
trường hợp trẻ em bị bỏ rơi 
nhưng Công an cấp tỉnh xác 
định được thông tin về cha, 
mẹ đẻ thì trước khi xác nhận 
trẻ em có đủ điều kiện làm con 
nuôi ở nước ngoài, Sở Tư pháp 
liên hệ với cha, mẹ đẻ để lấy 
ý kiến đồng ý về việc cho trẻ 
em làm con nuôi, trừ trường 
hợp trong thời hạn 60 ngày kể 
từ thời điểm Công an cấp tỉnh 
xác định được thông tin về 
cha, mẹ đẻ mà Sở Tư pháp vẫn 
không thể tìm lại được cha, mẹ 
đẻ hoặc không xác định được 
nơi cư trú hiện tại của cha, mẹ 
đẻ. Quy định theo hướng trên 
đây vừa tạo cơ sở pháp lý cho 
Sở Tư pháp lấy ý kiến của cha 
mẹ đẻ trong trường hợp trẻ 
em bị bỏ rơi nhưng sau đó xác 
định được thông tin và liên hệ 
được với cha mẹ đẻ, vừa bảo 
đảm được quyền và lợi ích của 
trẻ em trong trường hợp có 
thông tin về cha mẹ đẻ nhưng 
cha mẹ đẻ đã bỏ đi khỏi địa 

phương và không thực hiện 
trách nhiệm chăm sóc, nuôi 
dưỡng trẻ em.

8. Yêu cầu về giới thiệu 
trẻ em làm con nuôi nước 
ngoài: Nghị định 24/2019/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung quy định 
tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 
19/2011/NĐ-CP theo hướng 
nếu trẻ em có đủ điều kiện để 
cho làm con nuôi thì Cục Con 
nuôi thông báo bằng văn bản 
cho người nhận con nuôi hoặc 
Cơ quan Trung ương về nuôi 
con nuôi quốc tế của nước 
ngoài kèm theo báo cáo đánh 
giá về trẻ em Việt Nam đủ điều 
kiện được làm con nuôi nước 
ngoài và văn bản lấy ý kiến 
của những người liên quan về 
việc đồng ý cho trẻ em làm con 
nuôi theo quy định tại khoản 
1 Điều 21 Luật Nuôi con nuôi. 
Quy định theo hướng này 
nhằm bảo đảm phù hợp với 
Công ước La Hay.

9. Việc ghi vào Sổ đăng 
ký nuôi con nuôi việc nuôi 
con nuôi đã được giải quyết 
tại cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài: Theo quy 
định mới sửa đổi, bổ sung 
Điều 30 Nghị định 19/2011/
NĐ-CP việc ghi vào Sổ đăng 
ký nuôi con nuôi việc nuôi con 
nuôi đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước 
ngoài được thực hiện đối với 
các trường hợp: việc nuôi con 

nuôi đã được giải quyết theo 
quy định của điều ước quốc 
tế mà Việt Nam và nước nơi 
giải quyết việc nuôi con nuôi 
cùng là thành viên; việc nuôi 
con nuôi đã được giải quyết 
theo quy định pháp luật của 
nước ngoài, trừ trường hợp vi 
phạm những nguyên tắc cơ 
bản của pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Thẩm quyền, thủ tục 
ghi vào Sổ đăng ký nuôi con 
nuôi việc nuôi con nuôi đã 
được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài 
được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về hộ tịch.

10. Một số nội dung thay 
thế, bãi bỏ: Nghị định 24/2019/
NĐ-CP đã thay thế, bãi bỏ một 
số điều, khoản tại Nghị định 
19/2011/NĐ-CP như: Thay thế 
cụm từ “công nhận việc nuôi 
con nuôi đã được đăng ký tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước 
ngoài” thành “ghi vào Sổ đăng 
ký nuôi con nuôi việc nuôi con 
nuôi đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước 
ngoài” tại  khoản 2 Điều 1 và 
Mục 6 Chương II; Bỏ cụm từ 
“của người đứng đầu tổ chức 
con nuôi nước ngoài theo quy 
định tại  điểm e  và” tại  khoản 
3 Điều 5; Bãi bỏ khoản 3 Điều 
3, Điều 11, điểm đ và điểm e 
khoản 1 Điều 31./.

HưƠNG CHaNH
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Đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ Sở Tư pháp 
(người thứ ba từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Tiểu đội 1 - Trung đội tự vệ Sở Tư pháp                              

trong đợt huấn luyện năm 2019.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.



Đại diện lãnh đạo khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua.

Đồng chí Vũ Văn Quân - Phó Giám đốc công an tỉnh Bắc Kạn giới thiệu Luật An ninh mạng tại 
Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2019.


