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Năm 2019 là một năm còn nhiều khó khăn, 
thách thức, tuy nhiên với sự đoàn kết, khắc 
phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu của đội 

ngũ công chức, viên chức, người lao động, Sở Tư 
pháp Bắc Kạn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm 
vụ chính trị được giao, đạt được nhiều kết quả 
với thành tích nổi bật, qua đó khẳng định vị thế 
ngày càng quan trọng của ngành Tư pháp trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Tư pháp 
tiếp tục bám sát với yêu cầu của UBND tỉnh và 
được triển khai với nhiều phương pháp đổi mới, 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở phương 
hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp và 
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã sớm ban hành Kế 
hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Kế hoạch 
nhiệm vụ trọng tâm với 04 nhóm nhiệm vụ được 
lựa chọn để tập trung nguồn lực thực hiện. Ban 
Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức các Hội nghị 
giao ban theo quý; tổ chức 11 lớp tập huấn về 
chuyên môn nghiệp vụ, 03 cuộc thanh tra, 08 cuộc 
kiểm tra, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình thực 
tế tại các đơn vị cơ sở, từ đó tham mưu cho UBND 
tỉnh chỉ đạo, đưa ra các giải pháp phù hợp để tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 
công tác tư pháp tại các đơn vị, địa phương.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn, tham mưu 
cho UBND tỉnh trong công tác xây dựng, hoàn thiện 
thể chế, năm 2019 Sở Tư pháp đã tham mưu tích cực 
trong hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) với việc 
thẩm định 66 dự thảo văn bản QPPL, tham gia ý kiến 
26 đề nghị xây dựng quyết định QPPL và 34 dự thảo 
văn bản QPPL; tiến hành kiểm tra 209 văn bản QPPL; 
hoàn thành việc hệ thống hóa văn bản QPPL do 
HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018 với 459 

văn bản đã được rà soát, hệ thống hóa, phối hợp các 
sở, ngành tham mưu ban hành văn bản xử lý kết quả 
hệ thống hóa (bãi bỏ 10 Nghị quyết và 94 Quyết định, 
Chỉ thị không còn phù hợp). Các Phòng Tư pháp cấp 
huyện đã thẩm định 17 dự thảo văn bản QPPL, tiến 
hành kiểm tra, rà soát 185 văn bản QPPL. Những kết 
quả này đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng 
hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo 
tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực 
tiễn của địa phương, là cơ sở pháp lý quan trọng để 
các cơ quan nhà nước thực hiện hiệu quả chức năng 
quản lý cũng như tạo môi trường ổn định, thuận lợi 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm 
hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã có 
sự đổi mới, gắn công tác xây dựng và tổ chức thi 
hành pháp luật với Nghị quyết phát triển kinh tế 
xã hội tại địa phương; xác định lĩnh vực theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 
tâm, liên ngành bám sát với yêu cầu nhiệm vụ của 
Bộ Tư pháp. Trong năm Sở đã triển khai nhiều hình 
thức theo dõi thi hành pháp luật đa dạng, phong 
phú hơn, như tổ chức lấy phiếu khảo sát (với 100 
cá nhân, doanh nghiệp hợp tác xã, 122 Trạm y tế 
cấp xã, 08 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện); 
thông qua các hội nghị tọa đàm, hướng dẫn, tập 
huấn nghiệp vụ; ký kết và triển khai Kế hoạch phối 
hợp liên ngành với các đơn vị; tăng cường công tác 
quản lý xử lý vi phạm hành chính thông qua tổ chức 
các cuộc kiểm tra liên ngành tại 13 đơn vị. Năm 2019 
cũng là năm đánh dấu có nhiều sự đổi mới mang lại 
hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, với việc ký kết Quy chế phối hợp thực hiện 
chỉ số “Thiết chế pháp lý” nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh giữa Sở Tư pháp với Công an tỉnh, 
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đoàn 
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luật sư tỉnh, cùng với đó là việc tổ chức các hội nghị 
tọa đàm, đối thoại với người dân, doanh nghiệp về 
thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng chuyên 
trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng 
thông tin điện tử của Sở đã tạo thuận lợi hơn cho 
các doanh nghiệp trong việc tiếp cận, tìm hiểu các 
thông tin, quy định của pháp luật liên quan trực tiếp 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phát 
huy tính tích cực, chủ động hơn của các cơ quan nhà 
nước trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp về 
mặt pháp lý, từ đó cải thiện, nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thu hút nhiều 
hơn các nhà đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt 
động hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 
càng được nâng cao chất lượng, bên cạnh việc tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến dưới các hình thức 
truyền thống, đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật mà tiêu biểu là việc tổ 
chức tốt cuộc thi Tìm hiểu pháp luật theo hình 
thức trực tuyến, thu hút 6.826 thí sinh tham gia dự 
thi  (cao hơn 2.976 người so với năm 2018), qua đó 
đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật đến cho đông đảo các tầng lớp nhân dân nắm 
và hiểu được các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Sở Tư pháp đã tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương 
tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 
đạt được và những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, 
nguyên nhân trong 15 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban 
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, 
qua đó tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức của 
cấp ủy các cấp, lãnh đạo các ngành về vai trò, tầm 
quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nâng cao hiểu biết pháp luật cho cả cán bộ và 
người dân, góp phần thực hiện xây dựng, quản lý 
nhà nước bằng Hiến pháp và pháp luật.

Công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được quan 
tâm thực hiện, năm 2019 cũng là năm đánh dấu 
tỷ lệ hòa giải thành của tỉnh Bắc Kạn đạt cao nhất 
(84%) trong vòng 5 năm gần đây, điều đó đã chứng 
tỏ hiệu quả cũng như chất lượng hoạt động ngày 

càng được nâng lên của đội ngũ hòa giải viên cơ 
sở trên địa bàn tỉnh. Các tiêu chí về chuẩn tiếp cận 
pháp luật của cấp xã được triển khai toàn diện, kịp 
thời, đến nay toàn tỉnh đã có 110/122 đơn vị cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong quý I/2020 các 
đơn vị, địa phương sẽ tiến hành đánh giá, chấm 
điểm tiêu chí của các đơn vị trong năm 2019, theo 
đó số lượng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
của tỉnh sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư 
pháp và bổ trợ tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, 
chất lượng dịch vụ công trong hoạt động đăng ký 
và quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ 
giúp pháp lý, đấu giá tài sản ngày càng được nâng 
lên. Năm 2019, Sở đã cấp 1.811 phiếu lý lịch tư 
pháp cho người dân, với số lượng hồ sơ cấp phiếu 
lý lịch nhiều gấp đôi so với năm 2018, tuy nhiên 
đơn vị vẫn đảm bảo chất lượng giải quyết với 99% 
số hồ sơ được giải quyết đúng hạn; 03 Phòng Công 
chứng và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc 
Sở đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu phí, lệ 
phí do UBND tỉnh giao; Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước thuộc Sở cũng đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng với 
hơn 359 vụ việc, tăng 28 vụ so với năm 2018.

Bên cạnh việc tham mưu UBND tỉnh ban hành 
các văn bản, quy định phục vụ cho công tác quản 
lý như Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông các thủ tục hành chính về đăng 
ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ 
tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí 
cho công dân; Quy chế phối hợp giải quyết việc 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Kế hoạch thực 
hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới 
công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; văn 
bản triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 
2018 và Luật Công chứng năm 2014; ban hành và 
thực hiện Kế hoạch kiểm tra các hoạt động giám 
định tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp 
pháp lý, đăng ký quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi, Sở 
cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị trong việc duy trì và triển khai các hệ 
thống phần mềm trực tuyến như phần mềm cấp 
phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký hộ tịch; kết nối liên 
thông dữ liệu đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm 
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y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; phần mềm cơ sở dữ liệu 
về công chứng và số hóa sổ hộ tịch, góp phần tạo 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực 
hiện thủ tục hành chính, giúp các cơ quan nhà nước 
thực hiện tốt hơn chức năng quản lý, đáp ứng yêu 
cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp 
trong năm 2019 tiếp tục đạt được những kết quả 
tích cực, bên cạnh việc tham mưu có hiệu quả cho 
UBND tỉnh trong lĩnh vực cải cách thể chế, xây dựng 
và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, 
Sở đã triển khai đầy đủ các nội dung cải cách hành 
chính trong đơn vị bao gồm việc xây dựng, nâng 
cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thông 
qua việc đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí công 
chức, viên chức theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, vị 
trí việc làm; kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 
máy, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối 
với các chức danh lãnh đạo quản lý theo đúng quy 
định, không có tình trạng dư thừa lãnh đạo cấp phó 
các phòng, đơn vị trực thuộc; thực hiện cải cách tài 
chính công, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động quản lý, điều hành; đặc biệt đơn vị tiếp 
tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành 
chính với hơn 70%  số thủ tục hành chính và hơn 
53% số hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, những kết quả 
này đều đạt và vượt so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao, 
góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 
xây dựng chính phủ điện tử của tỉnh.

Cùng với những kết quả tích cực trong công 
tác chuyên môn, Sở Tư pháp cũng tham gia tích cực 
các phong trào, hoạt động do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
các cơ quan, đoàn thể tổ chức. Năm 2019 đơn vị 
tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ngành Tư pháp Bắc 
Kạn chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” 
với nhiều hoạt động thiết thực như ủng hộ về kinh 
phí xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 
đối với xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể nhằm góp phần 
giúp nhân dân trong xã sớm đạt các tiêu chí về xây 
dựng nông thôn mới. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, Ban lãnh đạo 
Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện, trong 
năm Đảng bộ Sở Tư pháp đã được nhận Giấy khen 
của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, được Bí thư Tỉnh ủy 

gửi thư khen tại Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019 đảng viên, 
công chức, viên chức trong đơn vị đã tham gia nhiều 
cuộc thi do các cơ quan, đơn vị tổ chức và đạt nhiều 
thành tích nổi bật như giải Nhì cuộc thi “Dân vận 
khéo”, giải Ba cuộc thi “Báo cáo viên giỏi” do Đảng ủy 
Các cơ quan tỉnh tổ chức; giải Ba cuộc thi “Tìm sáng 
kiến, giải pháp cải cách hành chính” do UBND tỉnh 
tổ chức; giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Bảo 
hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện” do 
Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức.

Với những thành tích nổi bật đạt được, năm 
2019 Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng 
Cờ thi đua Ngành Tư pháp, UBND tỉnh tặng Bằng 
khen về thành tích đạt được trong phong trào thi 
đua “Bắc Kạn góp phần xây dựng nông thôn mới” 
giai đoạn 2011 - 2020. Nhiều tập thể và cá nhân 
của đơn vị được khen thưởng như: Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành 
tích trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, 
tặng Bằng khen cho 01 tập thể có nhiều thành 
tích trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư 
pháp góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 
2011 - 2020, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua theo chuyên đề do Bộ Tư pháp phát động; 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể 
có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 
kỷ niệm 70 ngày giải phóng tỉnh, tặng Bằng khen 
cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. 

* * *
Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết 

nhiệm kỳ của Đại hội Đảng các cấp; một năm đã 
khép lại, với nhiều dấu ấn đối với ngành Tư pháp 
Bắc Kạn, một năm đánh dấu sự trưởng thành mạnh 
mẽ với sự quan tâm sát sao của Bộ Tư pháp, sự ghi 
nhận, đánh giá cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
và các cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, vị thế 
của công tác Tư pháp tại địa phương. Với kết quả 
và thành tích đã đạt được trong năm qua sẽ là tiền 
đề hết sức quan trọng, niềm tin để toàn ngành Tư 
pháp Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020./. 
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1 Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn được 
nhận Thư khen trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong những năm qua Đảng bộ Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm túc triển khai sâu, rộng Kế 
hoạch học tập và làm theo Bác đến toàn thể đảng 
viên, quần chúng cơ sở bám sát thực tiễn chức 
năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp gắn với việc 
triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội 
của địa phương. Ghi nhận những thành tích đạt 
được, tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực 
hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh, Đảng bộ Sở 
Tư pháp tỉnh Bắc Kạn vinh dự được biểu dương và 
nhận Thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Văn Du trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Các cơ quan 
tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh năm 2019.

2 Ngành Tư pháp Bắc Kạn vinh dự được Bộ Tư 
pháp tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” 
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo 

Sở Tư pháp cùng với sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ 
lực vượt mọi khó khăn của tập thể lãnh đạo, công 
chức, viên chức, người lao động. Ngành Tư pháp 
Bắc Kạn vinh dự được Bộ Tư pháp tặng danh hiệu 
“Cờ thi đua ngành Tư pháp” trong phong trào thi đua 
chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua siết 

chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng 
tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị được giao năm 2019”.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ngành Tư pháp 
Bắc Kạn được Bộ Tư pháp tặng thưởng danh hiệu 
“Cờ thi đua ngành Tư pháp”. Sự ghi nhận, biểu 
dương này sẽ là nguồn động viên lớn để toàn 
Ngành tiếp tục phấn đấu thi đua hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong 
năm 2020.

3 Đổi mới trong tổ chức Ngày Pháp luật nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trong những năm qua, với vai trò là cơ quan 
thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp đã tích cực trong 
tham mưu về nội dung và hình thức tổ chức thực 
hiện Ngày Pháp luật góp phần đưa các hoạt động 
hưởng ứng Ngày pháp luật thực sự đi vào chiều sâu 
và thiết thực hơn.

Năm 2019, Sở Tư pháp đã phối hợp với Tỉnh 
đoàn tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn 
“Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn 
viên thanh niên” gắn với hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
2019 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực 
tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngoài ra, Chi đoàn thanh niên Sở đã phối hợp 
với Đoàn xã Đồng phúc, huyện Ba Bể tổ chức Hội 
nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã 

SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA 
NGÀNH TƯ PHÁP BẮC KẠN NĂM 2019

PHẠM QUỐC TRUNG
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
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hội chủ nghĩa Việt Nam lồng ghép với hướng dẫn 
thực hiện nội dung “xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới; tuyên truyền, phổ biến những nội dung 
mới của Luật An ninh mạng và Luật Phòng, chống 
tác hại của rượu, bia và thực hiện truyền thông về 
trợ giúp pháp lý.

4 Nâng cao vị thế của Sở Tư pháp trong tham 
mưu xây dựng hệ thống pháp luật của tỉnh
Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu về công 

tác thể chế pháp luật của tỉnh, Sở Tư pháp đã đề 
xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật (QPPL) như: Tham mưu UBND tỉnh 
ban hành văn bản chỉ đạo; tăng cường sự trao đổi, 
phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động 
xây dựng, rà soát, kiểm tra, tham gia ý kiến, thẩm 
định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ... 

Năm 2019, Sở đã tiến hành thẩm định các đề 
nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, thẩm 
định 66 dự thảo văn bản QPPL, đạt 100% dự thảo 
văn bản được đề nghị thẩm định; tham gia ý kiến 
đối với 62 đề nghị xây dựng quyết định QPPL và 
dự thảo văn bản QPPL của các sở, ban, ngành; 
tham mưu UBND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ hệ 
thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 
ban hành kỳ 2014 - 2018, qua đó đã kịp thời phát 
hiện 459 văn bản còn hiệu lực, 5 văn bản hết hiệu 
lực, kiến nghị 134 văn bản không còn phù hợp 
với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại 
địa phương; đôn đốc các sở, ngành của tỉnh tham 
mưu ban hành văn bản xử lý kết quả hệ thống 
hóa văn bản QPPL kỳ thứ hai, đặc biệt là việc chủ 
động tham mưu, phối hợp với các sở, ban ngành 
có liên quan xử lý các kiến nghị bãi bỏ tại kết quả 
hệ thống hóa (đã bãi bỏ đối với 10 Nghị quyết và 
94 Quyết định và chỉ thị), do đó việc xử lý kết quả 
hệ thống hóa đạt tỷ lệ vượt trội so với kỳ hệ thống 
hóa thứ nhất.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, Sở 
Tư pháp đã chủ động trong tham mưu xây dựng các 
văn bản QPPL trong lĩnh vực tư pháp: Trong năm đã 
tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 06 
văn bản QPPL trong các lĩnh vực quản lý của Sở.

5 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

Chỉ số thiết chế pháp lý - một trong 10 chỉ số 
thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
- là chỉ số đo lường lòng tin của doanh nghiệp đối 
với hệ thống Tòa án, Tư pháp của tỉnh; các thiết chế 
pháp lý được doanh nghiệp xem là công cụ hiệu 
quả lựa chọn để giải quyết bất đồng, tranh chấp 
phát sinh trong thực tiễn hoặc khiếu nại, tố cáo các 
hành vi sai phạm, nhũng nhiễu của cán bộ công 
quyền tại địa phương. 

Với mục đích 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 đầu tư 
phát triển cho tỉnh; Sở Tư pháp đã phối hợp với 
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 tổ chức ký kết Quy chế phối 
hợp số 209/QCPH-STP-TTrT-CAT-TAND-VKSND-
CTHADS-ĐLS ngày 26/02/2019 về thực hiện chỉ số 
“Thiết chế pháp lý” nâng cao năng lực cạnh tranh 
tỉnh Bắc Kạn. 

6 Thực hiện có hiệu quả các hình thức trong 
đấu giá tài sản 
Việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản kể 

từ khi Luật có hiệu lực thi hành đến nay trên địa bàn 
tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực và đóng 
góp cho thu ngân sách địa phương hàng năm. 

Áp dụng đa dạng hình thức đấu giá tài sản 
được quy định trong Luật Đấu giá tài sản, hướng 
tới mục đích giảm tình trạng thông đồng, dìm giá, 
đảm bảo an ninh trật tự tại thời điểm bỏ phiếu trả 
giá và buổi công bố kết quả trả giá cũng như đảm 
bảo quyền, lợi ích các bên liên quan, năm 2019, 
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Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản, thống nhất với các đơn vị có tài sản, áp 
dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián 
tiếp trong đấu giá một số loại tài sản. Đây là năm 
đầu tiên triển khai nhưng kết quả từ việc bỏ phiếu 
gián tiếp khá khả quan, có tài sản giá trúng đấu 
giá tăng gấp nhiều lần so với giá khởi điểm góp 
phần tăng thu cho ngân sách cũng như nâng cao 
uy tín, chất lượng dịch vụ của Trung tâm Dịch vụ 
đấu giá tài sản.

7 Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải 
cách hành chính chú trọng tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong triển khai các 
hoạt động của cơ quan

Xác định công tác cải cách hành chính là 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của 
Ngành; Sở Tư pháp chú trọng xây dựng kế hoạch 
cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng nền 
hành chính của đơn vị thật sự dân chủ, trong sạch; 
các nhiệm vụ trong kế hoạch đều được triển khai 
nghiêm túc và có hiệu quả. Trong đó, tập trung 
thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu 
quả giải quyết thủ tục hành chính: Đơn vị áp dụng 
sáng kiến, giải pháp trong việc nâng cao chất 
lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính 
bằng hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
tại các cơ quan hành chính nhà nước. Nội dung này 
đã tham gia cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải 
cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 do UBND 
tỉnh tổ chức và đạt giải Ba. Thực hiện rà soát và kiến 
nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
đối với 03 thủ tục thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp. 
Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4; hiện nay đơn vị đang cung cấp 
trực tuyến mức độ 3 là 126/163 thủ tục hành chính 
(chiếm 77,3%), trong đó có 47 dịch vụ công mức độ 
4; số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trực tuyến 
mức độ 3, 4 trong năm (trên tổng số hồ sơ phát 
sinh của các thủ tục hành chính đó) là 919/1.723 
hồ sơ (đạt 53,33%) - vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư 
pháp đã có những bước tiến bộ rõ rệt góp phần 
nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị và 
của tỉnh. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 
việc được triển khai và hoạt động ổn định, hiệu 
quả; chữ ký số và hệ thống mail công vụ được sử 

dụng thường xuyên, 100% văn bản nội bộ Sở Tư 
pháp và văn bản gửi cho các cơ quan, đơn vị trong 
tỉnh đều được gửi dưới dạng điện tử; phần mềm 
một cửa điện tử đã được sử dụng đem lại hiệu quả 
rất tốt; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp kịp thời 
đăng tải tin tức hoạt động, thông tin chỉ đạo điều 
hành và hoạt động của Ngành; hệ thống cơ sở hạ 
tầng thông tin được quan tâm đầu tư nâng cấp, kịp 
thời đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông 
tin trong tình hình mới. Ngành còn tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong tham mưu triển 
khai các nhiệm vụ chuyên môn, đem lại những 
kết quả nổi bật, như: Tổ chức thành công cuộc thi 
“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn, thu hút gần 7.000 thí sinh tham 
gia dự thi, tăng gần 3.000 người so với năm trước 
(năm 2018 là 3.850 người); tích cực thực hiện số 
hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch 
lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc 
với hai đơn vị là thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ 
Mới; triển khai phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu 
công chứng đồng bộ, thống nhất tại các tổ chức 
hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; cử công 
chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của công dân 
tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, tạo điều 
kiện thuận lợi, giảm được chi phí, công sức đi lại 
cho mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp...

8 Hoạt động phối hợp để thực hiện tốt hơn 
công tác chuyên môn tiếp tục được ngành 

Tư pháp quan tâm triển khai đạt hiệu quả

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, 
đơn vị, phát huy những lợi thế của mỗi bên trong 
thực hiện các lĩnh vực công tác tư pháp, cũng như 
phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan trong 
triển khai nhiệm vụ; trong năm, ngành Tư pháp Bắc 
Kạn đã quan tâm triển khai đạt hiệu quả hoạt động 
hoạt động phối hợp với các cơ quan như: Phối hợp 
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với Hội phụ nữ trong thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp 
luật cho phụ nữ, hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới 
trong xây dựng pháp luật; phối hợp với Toà án 
nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật và 
hòa giải ở cơ sở; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Bắc 
Kạn thực hiện công tác; phối hợp với 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 về thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 
ngành năm 2019...

Theo đó, đã tổ chức các hoạt động: Tổ chức 
Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ 
hoà giải viên ở cơ sở là nữ tại huyện Bạch Thông; 
tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho 
đội ngũ người làm công tác tư vấn pháp luật thuộc 
Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh, trợ giúp viên pháp 
lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, 
Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện Hội liên 
hiệp phụ nữ tỉnh, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ các 
huyện, thành phố, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ 
các xã, thị trấn thuộc huyện Bạch Thông và huyện 
Chợ Mới; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ 
chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho phụ nữ 
tại 16 điểm /10 xã cho 414 người tham dự, cấp phát 
555 tờ gấp về trợ giúp pháp lý...

9 Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ 
liệu công chứng 
Cơ sở dữ liệu công chứng bao gồm các thông 

tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của 
tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn 
được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp 
đồng, giao dịch đã được công chứng. Mặc dù, tỉnh 
còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, từ những lợi ích 
mang lại của cơ sở dữ liệu như bảo đảm an toàn 
pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao 
dịch, phòng ngừa tranh chấp; thông tin được chia 
sẻ thông suốt giữa các tổ chức hành nghề công 
chứng về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch 
tài sản trong toàn tỉnh từ đó góp phần ngăn chặn 
hữu hiệu các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy 
ra trong hoạt động công chứng, đồng thời góp 
phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, 
tổ chức, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
đã quyết tâm triển khai việc xây dựng hệ thống cơ 
sở dữ liệu công chứng.

10 Xây dựng các tổ chức đoàn thể phát 
triển vững mạnh

Xây dựng tổ chức Công đoàn và Chi đoàn 
trong đơn vị phát triển, vững mạnh là nhiệm vụ 
quan trọng của đơn vị. Do đó, Ban lãnh đạo Sở luôn 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công 
đoàn và Chi đoàn hoạt động cũng như phối hợp 
hiệu quả trong triển khai các hoạt động phong trào

Trong năm, các tổ chức đoàn thể luôn nêu cao 
tinh thần đoàn kết, triển khai, tham gia nhiều hoạt 
động xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo 
đời sống tinh thần đoàn viên như: Tổ chức Giải bóng 
chuyền hơi chào mừng 74 năm Ngày Truyền thống 
Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019) và 
70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 
-24/8/2019); tổ chức thành công Đại hội điểm Chi 
đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022; tăng cường các hoạt 
động tình nguyện tại xã Đồng phúc, huyện Ba Bể; 
tham gia và đạt nhiều thành tích cao như: Đạt giải 
ba Giải bóng chuyền hơi Khối thi đua Nội chính tỉnh 
Bắc Kạn; đạt giải nhì nội dung đôi nam nữ Giải cầu 
lông Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh 
miền núi phía Bắc; đạt giải nhì Hội thi Dân vận khéo 
và giải ba Hội thi Báo cáo viên giỏi do Đảng uỷ Các 
cơ quan tỉnh tổ chức; đạt giải ba cuộc thi “Tìm sáng 
kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn 
năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức...Qua đó đã khẳng 
định vai trò xung kích, tiên phong, gương mẫu của 
các tổ chức đoàn thể; tạo nhiều sân chơi bổ ích, phát 
triển toàn diện “đức, trí, thể, mỹ” cho các đoàn viên; 
tăng cường sự đoàn kết, phấn khởi, hăng hái thi đua 
cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn 
vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 
được giao./.

7



Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại 
cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày 

nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động 
hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 
thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…, thì việc học 
tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm 
gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác nói 
riêng lại càng đặt ra bức thiết.

Tấm gương làm việc trách nhiệm
Trong công việc, mỗi người đều giữ một vị trí, vai trò 

nhất định ở cơ quan, đơn vị, tổ chức mà mình tham gia và 
là thành viên, do vậy, phải có trách nhiệm đối với cơ quan, 
đơn vị, tổ chức đó. Trách nhiệm chính là phần việc được 
giao, là điều phải làm, phải gánh vác hoặc nhận lấy về mình 
theo cương vị, chức trách. Nó được hình thành trên cơ sở 
những quy định của luật pháp, quy định, quy chế, thỏa 
thuận, điều lệ của tổ chức, đơn vị mà mình là thành viên.

Bên cạnh trách nhiệm với cơ quan, tổ chức, mỗi người 
đều là công dân của một quốc gia, dân tộc, do vậy, phải có 
trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp, xây dựng, phát triển quê 
hương, đất nước. Đối với người cán bộ, đảng viên, yêu cầu, 
đòi hỏi về tinh thần trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ còn 
cao hơn nhiều. Cùng với trách nhiệm, nghĩa vụ với tư cách 
là công dân, người cán bộ, đảng viên còn phải tiên phong, 
gương mẫu đi đầu về tinh thần, thái độ, trách nhiệm với 
công việc, trong rèn luyện và thực hành đạo đức, lối sống, 
nêu gương, cũng như tuân thủ nghiêm Điều lệ Đảng, quy 
định về những điều đảng viên không được làm,…

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, 
vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện 
Đảng ta - là một mẫu mực về tinh thần làm việc trách nhiệm, 
hết lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và dân tộc. Người định nghĩa về tinh thần trách 
nhiệm bằng những từ ngữ rất giản dị, dễ hiểu: “Tinh thần 
trách nhiệm là: nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần 
chúng, làm tròn nhiệm vụ”, là “khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp 
trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng 
đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt 
mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, 
làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao 
làm vậy, v.v., là không có tinh thần trách nhiệm”. Người yêu 
cầu, nhắc nhở, bất kỳ ai, dù ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp 
hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm; “đã phụ 
trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, 
không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm, bổn phận của mình 
trước dân tộc, nhân dân và trước Đảng, trong suốt quá 

trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy cam go, thử thách, 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Người đã tự mình đi khắp năm châu, bốn biển khảo 
sát, nghiên cứu, lao động, học tập để tìm đường cứu nước, 
cứu dân, giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức, 
bóc lột của thực dân, phong kiến. Mục đích của Người là 
tranh đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và vì hạnh phúc của 
nhân dân. Người chỉ có một 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. 

Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, từ thực 
tiễn đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời, dự báo được 
chiều hướng phát triển của tình hình, Người rất chú ý đến 
việc giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán 
bộ, đảng viên. Trong nhiều bài viết gửi các cấp chính quyền, 
Người yêu cầu xây dựng các cơ quan từ Chính phủ cho đến 
các làng, xã phải là “công bộc” của dân, Chính phủ phục vụ 
nhân dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì 
có hại đến dân thì phải hết sức tránh; phải đặt quyền lợi của 
nhân dân lên trên hết, phải chú ý giải quyết các vấn đề liên 
quan đến đời sống của nhân dân; đồng thời, nghiêm khắc 
phê phán, lên án những căn bệnh, như cậy thế, tư túng, óc 
bè phái, kiêu ngạo, đang ngự trị trong đầu óc của không ít 
cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ.

Khát vọng cháy bỏng về một nước Việt Nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, nhân dân được 
ấm no, hạnh phúc đã thôi thúc, trở thành động lực để Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dấn thân, hành động, làm việc một cách tự 
giác, tự nhiên, không vì danh lợi, thành tích hay sự ca ngợi 
nào. Được cống hiến, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân 
đối với Người là nguồn vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tinh 
thần trách nhiệm đó xuất phát từ lòng yêu nước sâu sắc, 
tâm trong sáng, tình thương yêu con người vô hạn. Trong Di 
chúc, Người viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, 
phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế 
giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không 
được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Trong công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích 
của đất nước, của nhân dân, của Đảng lên trên hết, gương 
mẫu trong mọi việc. Phương châm xử lý, giải quyết công 
việc của Người là “chí công vô tư”, “dĩ công vi thượng”, không 
để cảm xúc, tình cảm cá nhân xen vào công việc. Muốn 
thực hiện được được điều này, theo Người, phải kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân là nguyên 
nhân của mọi thói hư tật xấu, làm cho con người không 
giữ được mình, không vì lợi ích chung để giải quyết công 
việc, kém tinh thần trách nhiệm, chỉ nghĩ đến lợi ích của cá 

HỌC TẬP TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC 

TRÁCH NHIỆM, KHOA HỌC, ĐỔI MỚI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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nhân, của gia đình, phe nhóm mình. Chủ nghĩa cá nhân là 
kẻ địch hung ác của đạo đức cách mạng. Muốn đánh thắng 
chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, trước hết phải chiến đấu và chiến thắng kẻ thù bên 
trong của mỗi con người là chủ nghĩa cá nhân.

Tấm gương, tinh thần làm việc trách nhiệm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện ở việc thống nhất giữa lời 
nói và việc làm. Đó là nói gắn liền với làm, không nói nhiều 
làm ít, nói mà không làm, làm không như nói. Đây là một 
đặc điểm nổi bật trong phẩm chất con người Hồ Chí Minh. 
Quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên nhìn thấy ở Người 
phẩm chất, phong cách của một lãnh tụ hành động, một 
tấm gương có sức cảm hóa, thuyết phục đối với tất cả mọi 
người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm đúng như những gì 
Người nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một 
trăm bài diễn văn tuyên truyền” và chính Người đã trở 
thành một tấm gương sống mẫu mực, sáng ngời về đạo 
đức, nhân cách, tài năng, kết tinh những giá trị, phẩm chất 
tốt đẹp nhất, tiêu biểu cho phẩm giá, lương tâm, trí tuệ của 
con người Việt Nam.

Tấm gương làm việc khoa học, đổi mới
Cùng với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong 

công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và đất nước, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn làm việc hết sức khoa học, luôn 
tìm tòi, đổi mới để đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất. 
Điều này được thể hiện ở những điểm sau:

Làm việc gì cũng luôn đi sâu đi sát, nghiên cứu, điều tra, 
khảo sát kỹ lưỡng

Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định, giải pháp 
nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều dựa trên cơ sở khoa học, 
thực tiễn chắc chắn, có độ tin cậy cao. Người không quyết 
định theo cảm tính, chủ quan, mà nghe nhiều bên, có phân 
tích, xem xét, đánh giá một cách khách quan rồi mới đưa ra 
quyết định cuối cùng. Người nói: “So đi sánh lại, phân tích 
rõ ràng là cách làm việc có khoa học”. Phong cách làm việc 
khoa học đòi hỏi “gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: Vì sao 
có vấn đề này? Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải 
suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều. 
Chớ gặp sao làm vậy”. Cách làm khoa học này là cơ sở cho 
việc lãnh đạo đúng, trúng, sát hợp thực tế, tình hình.

Trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, bên cạnh 
việc tham vấn bộ máy, đội ngũ trợ lý, giúp việc, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn trực tiếp đi nghiên cứu, khảo sát, tiếp xúc 
với cơ sở, địa phương để tìm hiểu thực tế, nắm bắt tình 
hình, thu thập thông tin cụ thể. Người chỉ rõ, muốn lãnh 
đạo đúng, trước hết phải quyết định mọi vấn đề cho đúng. 
Muốn quyết định cho đúng, trước tiên phải điều tra, nghiên 
cứu rõ ràng. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên khi xử lý và 
giải quyết công việc cần phải tôn trọng hiện thực khách 
quan, không “tô hồng”, bóp méo sự thật, phải có tầm nhìn 
xa rộng, tránh rơi vào những việc sự vụ, thiển cận. Theo 
Người, khi ra quyết định công tác, xác định cách tổ chức, 
cách làm việc thì phải luôn căn cứ vào tình hình thực tế, 
xem xét mọi mặt. Người phê phán gay gắt những cán bộ 
mắc bệnh quan liêu, hình thức, ngồi bàn giấy chỉ nghe 
người ta báo cáo rồi ra quyết định, mà không nắm rõ tình 
hình thực tế.

Làm việc có chương trình, kế hoạch
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc theo chương trình, kế 

hoạch công tác cụ thể, chi tiết hằng năm, quý, tháng, tuần, 
từ dài hạn, trung hạn, đến ngắn hạn. Theo Người, chương 
trình, kế hoạch làm việc cần khoa học, cụ thể, chi tiết, 
không nên tham lam, thiết thực, vừa sức, “chớ làm kế hoạch 
đẹp mặt, to tát, kể hàng triệu nhưng không thực hiện được”.

Người yêu cầu, cần đặt kế hoạch cho sát hợp. Kế 
hoạch đặt ra để mình và mọi người thực hiện chứ không 
phải để chiêm ngưỡng, tránh tình trạng “đánh trống bỏ 
dùi”. Người chỉ ra khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, nhất 
là của người lãnh đạo là: “Chương trình công tác thì quá 
rộng rãi mà kém thiết thực. Đặt ra kế hoạch và chương trình 
không xét rõ năng lực của những người thi hành kế hoạch 
và chương trình đó. Thành thử việc gì cũng muốn làm mà 
việc gì làm cũng không triệt để”. Cùng với đó, cán bộ, đảng 
viên thường mắc phải khuyết điểm là đầu tư nhiều công 
sức vào việc vạch ra chương trình, kế hoạch, nhưng lại ít tìm 
cách để thực hiện cho được kế hoạch, chương trình đã đề ra. 
Hơn nữa, chương trình, kế hoạch này thực hiện chưa xong, 
chưa biết kết quả thực hiện ra sao đã nghĩ đến chương trình, 
kế hoạch khác; hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch làm 
việc, nhưng cách sắp đặt công việc không khéo, ôm đồm 
làm nhiều việc cùng một lúc, hoặc làm không đúng, lại thiếu 
những biện pháp thích hợp, thiếu quyết tâm, nên chương 
trình, kế hoạch đặt ra đều không thực hiện được. Do vậy, 
Người nhắc nhở: “Kế hoạch một phần, biện pháp phải hai 
phần, và quyết tâm phải ba phần, có như thế mới có thể 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch”.

Làm việc gắn với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm
Thực hiện quan điểm của V.I.Lê-nin: Lãnh đạo không 

kiểm tra thì coi như không lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
rất chú ý đến công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ 
trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng 
và của Nhà nước. Mục đích của kiểm tra là để xem các cấp 
thực hiện có đúng đường lối, chính sách không, để nắm 
được chất lượng, tiến độ công việc, tuân thủ quy trình, các 
bước tiến hành triển khai công việc,... Người chỉ ra một thực 
trạng: “Hiện nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội 
và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó, thì họ 
không biết gì đến những nghị quyết đó đã thực hành đến 
đâu, có những sự khó khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức 
tham gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai 
lầm rất to. Vì thế mà “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ 
thị” mà công việc vẫn không chạy”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất quan tâm đến việc tổng 
kết, rút kinh nghiệm. Theo Người, mỗi khi làm xong một 
việc gì, dù thành công hay thất bại, đều cần tổng kết thực 
tiễn để rút kinh nghiệm những việc làm được, hoặc còn 
chưa làm được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc làm 
cơ sở cho việc bổ sung, phát triển lý luận, đề ra chủ trương, 
biện pháp một cách sát hợp với điều kiện, tình hình thực 
tiễn. Trong thực tế quá trình lãnh đạo, Người thường xuyên 
kiểm tra, kiểm soát từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên 
để có cái nhìn đúng đắn, khách quan về hoạt động của cán 
bộ, đảng viên, cũng như của các cơ quan, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ.
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Làm việc phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm 
và nắm điển hình

Người yêu cầu người cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai 
nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ; phải lãnh đạo toàn diện 
và cụ thể, phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, kịp thời, làm đến 
nơi đến chốn. Hồ Chí Minh phê phán căn bệnh “hữu danh 
vô thực” ở không ít cán bộ, đảng viên: “Làm việc không thiết 
thực, không từ chỗ gốc, chỗ chính, không từ dưới làm lên. 
Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít, suýt ra nhiều, 
để làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại thì rỗng 
tuếch… Thế là không làm tròn nhiệm vụ của mình. Thế là 
dối trá với Đảng, có tội với Đảng. Làm việc không thiết thực, 
báo cáo không thật thà, cũng là một bệnh rất nguy hiểm”.

Luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc
Người luôn suy nghĩ, tìm tòi, đổi mới trong công việc, 

không cứng nhắc, bảo thủ, đóng khung, cố chấp, mà rất 
linh hoạt, mềm dẻo khi xử lý, giải quyết từng vấn đề, sự việc 
cụ thể. Một ví dụ để minh chứng cho nhận định trên: Khi dự 
thảo công văn cho Bác, anh em giúp việc thường dựa vào 
các văn bản cũ đã được Người duyệt để làm theo. Không 
ngờ, có lần Người lại sửa khác đi. Anh em giúp việc có ý 
thanh minh: Thưa Bác, cháu thấy trong văn bản trước Bác 
đã thông qua một câu như vậy rồi ạ. Người nói, lần trước 
Bác chưa nghĩ ra, lần này Bác thấy phải sửa tiếp cho tốt hơn. 
Có thể thấy, phong cách làm việc của Người là luôn đổi mới, 
sáng tạo, không cứng nhắc, không chấp nhận tư duy lối 
mòn, kinh nghiệm chủ quan, mà hướng tới sự mới mẻ, hiệu 
quả để ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa 
học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức, tinh 
thần trách nhiệm với công việc. Học và làm theo Bác không 
phải là bằng những điều cao siêu, to lớn, mà cần bắt đầu từ 
những lời nói, việc làm, bằng thái độ, cách ứng xử trong xử lý 
và giải quyết công việc hằng ngày. Đó là sự tự ý thức về trách 
nhiệm của mình trong công việc chung, là việc cố gắng, nỗ 
lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ ở cương vị công tác. 
Mỗi người cần thấm nhuần, khắc sâu lời Bác dạy: Cán bộ, 
đảng viên “là người đày tớ trung thành và tận tụy của nhân 
dân”; “phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý”; “làm công 
bộc cho dân là một việc làm cao thượng”.

Học tập ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân 
dân của Bác cần xuất phát từ tinh thần tự giác, sự thôi thúc 
của con tim, từ danh dự và lương tâm của chính bản thân 
mỗi người. Làm việc với một niềm hăng say, phấn khởi, tin 
tưởng, hạnh phúc, với mong muốn được cống hiến, đóng 
góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của cơ quan, đơn 
vị, tổ chức mà mình là thành viên, rộng hơn là của xã hội, 
đất nước, chứ không phải vì danh lợi, chạy theo thành tích. 
Cần nhận thức rõ rằng, trở thành một cán bộ, công chức, 
một đảng viên là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách 
nhiệm, nghĩa vụ to lớn. Vinh dự, trách nhiệm đó đòi hỏi mỗi 
người cần cố gắng, phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức 
cách mạng, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được tổ chức phân công, giao phó. 

Học tập tinh thần trách nhiệm của Bác còn là việc phải 
luôn đau đáu, trăn trở với những tâm tư, suy nghĩ, mong mỏi 
của người dân và xã hội, muốn đóng góp sức lực nhỏ bé của 
mình vào việc xây dựng một xã hội tiến bộ, tốt đẹp hơn; nói đi 

đôi với làm, lý luận liên hệ với thực tiễn; biết thông cảm, thấu 
cảm, biết đau trước những khó khăn, mất mát của người dân; 
biết vui mừng, sẻ chia trước hạnh phúc, niềm vui của nhân 
dân. Thấu hiểu và cảm thông với nhân dân, xuất phát từ lợi ích 
của nhân dân sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên luôn tìm tòi, suy 
nghĩ để giải quyết công việc vừa ích nước, vừa lợi dân.

Hai là, trong xử lý và giải quyết công việc cần khắc 
ghi sâu sắc nguyên tắc lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, 
của Đảng là tối thượng, bất khả xâm phạm, kiên quyết đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người cán bộ, đảng viên 
trước bất cứ công việc gì, dù ở cương vị, hoàn cảnh nào 
cũng phải luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của 
Đảng lên trước. Lợi ích của cá nhân, của bộ phận, của giai 
cấp phải phục tùng và không được làm tổn hại đến lợi ích 
dân tộc; đồng thời, linh hoạt, mềm dẻo, “dĩ bất biến ứng 
vạn biến” trong thực hiện nguyên tắc này. Vì vậy, trong quá 
trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã giải quyết một cách đúng đắn, sáng tạo yêu cầu, đòi hỏi, 
nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam; đoàn kết, tập hợp được 
sức mạnh của cả dân tộc làm nên thắng lợi vĩ đại trong các 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Để luôn đứng vững trên lập trường dân tộc, lấy quyền 
lợi của Tổ quốc và nhân dân làm tối thượng, cần chống chủ 
nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ, óc bè phái, 
kéo bè kéo cánh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần 
chỉ ra. Chủ nghĩa cá nhân “là một thứ vi trùng rất độc, một 
thứ rất gian giảo, xảo quyệt”. Do chủ nghĩa cá nhân mà ngại 
khó khăn, gian khổ, tham danh, trục lợi, thích địa vị, quyền 
hành, xa rời quần chúng, mất đoàn kết, kém tinh thần trách 
nhiệm,... Nó là nguyên nhân của mọi thói hư tật xấu, của sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một 
bộ phận cán bộ, đảng viên. Do vậy, phải “kiên quyết quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân” - kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta.

Ba là, học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng 
viên cần không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, 
đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong một xã 
hội vận động và biến đổi nhanh chóng, đất nước hội nhập 
sâu rộng với thế giới đã và đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi rất 
cao về năng lực, chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh 
chính trị đối với mỗi người cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức. Do vậy, để tránh tụt hậu, đáp ứng được yêu cầu 
của công việc, tiến tới có đủ năng lực làm việc được trong 
môi trường quốc tế, không có cách nào khác, mỗi người 
cần có tinh thần cầu thị, không ngừng cố gắng, nỗ lực học 
tập, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân, ngày càng tiến bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi việc tự học tập, rèn 
luyện là nhiệm vụ tự thân, là chế độ, quy định bắt buộc. 
Học tập là con đường duy nhất để tiến bộ và phát triển. Học 
tập phải được coi là nghĩa vụ, là khát vọng, niềm say mê, 
nguồn vui để làm việc và làm người cán bộ, đảng viên tốt. 
Không học tập và rèn luyện sẽ bị tụt hậu, đào thải, không 
đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực 
chuyên môn. Do vậy, cần xác định học tập là công việc suốt 
đời, “còn sống là còn phải học”. Có nhiều cách học: Học ở 
trường lớp, học đồng nghiệp, học trong sách vở, tự học. Nói 
tóm lại, phải thấm nhuần lời dạy của V.I.Lê-nin được Hồ Chí 
Minh nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Học, học nữa, học mãi”!./.

ĐINH ĐIỂN (Sưu tầm) 
(Theo nguồn: Tạp chí Cộng sản)
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Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 
2019 được ngành tư pháp Bắc Kạn xác định đó là: 
“Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác văn bản quy phạm pháp luật”. Đây vốn không phải là một 
nhiệm vụ mới, càng không phải lần đầu tiên được xác định 
là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng thách thức và đòi hỏi của giai 
đoạn hoàn thiện hệ thống pháp luật, đã quyết định đến 
nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL), được đặt ra ở mức độ khó hơn.

Bước vào năm 2019, với những kết quả đã đạt được 
sau 3 năm triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL 
năm 2015, tiêu biểu như: Văn bản QPPL được ban hành theo 
trình tự, thủ tục chặt chẽ, nề nếp hơn; hệ thống văn bản QPPL 
gọn nhẹ hơn, tình trạng sao chép, quy định lại được hạn chế...
Ngành tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban 
hành văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng công tác xây 
dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, theo đó yêu cầu các 
ngành, địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác 
xây dựng, ban hành văn bản QPPL, tập trung các nguồn lực 
cho công tác xây dựng, rà soát văn bản QPPL; cơ quan chủ trì 
soạn thảo cần thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục luật định 
và chất lượng...

Để việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đạt hiệu quả 
trên thực tế, với trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước, Sở 
Tư pháp đã tổ chức hoạt động tập huấn cho công chức các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp, Văn 
phòng HĐND, UBND huyện nghiệp vụ xây dựng, rà soát văn 
bản; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 
công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; chủ động trong 
hoạt động phối hợp, hướng dẫn, tháo ngỡ khó khăn vướng 
mắc trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản QPPL của các 
sở, ngành và UBND cấp huyện...Đặc biệt, trong thực hiện 
nhiệm vụ thẩm định dự thảo văn bản QPPL, Sở Tư pháp đã 
tập trung nghiên cứu, xây dựng báo cáo thẩm định đảm bảo 
tính khách quan, chính xác, giúp cho cơ quan chủ trì soạn 
nghiên cứu, hoàn thiện và là tài liệu quan trọng để trình cơ 
quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho việc hoàn thiện hệ thống 
pháp luật. Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh hoạt 
động kiểm tra, rà soát và tập trung thực hiện kỳ hệ thống 
hóa văn bản QPPL thứ hai (giai đoạn 2014 - 2018). Qua hoạt 
động hệ thống hóa, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ đối với 134 văn bản QPPL cấp tỉnh không còn phù 
hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, thực hiện 
nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả kết quả hệ thống 
hóa (bao gồm tham mưu ban hành Nghị quyết số 15/2019/
NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một số nghị 
quyết QPPL của HĐND tỉnh; Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản QPPL do 
UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành). Theo đó, việc xử lý theo kiến 
nghị của hoạt động hệ thống hóa đạt kết quả vượt trội so với 
kỳ hệ thống hóa trước.

Với sự nỗ lực cố gắng đó, công tác xây dựng và hoàn 
thiện văn bản QPPL, đặc biệt là ở cấp tỉnh đã đạt được những 
kết quả quan trọng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Mặc dù vậy, trong công tác xây dựng văn bản QPPL vẫn 
còn bộc lộ những hạn chế, như: Kỹ thuật xây dựng văn bản 
của không ít cơ quan chủ trì soạn thảo chưa cao; trách nhiệm 
trong xây dựng và đặc biệt là tham gia ý kiến dự thảo văn bản 
QPPL chưa đúng với tầm quan trọng; còn có văn bản chưa 
đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật bị cơ quan có 
thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị...là những tồn tại được chỉ ra 
cần được khắc phục.

Tại Nghị quyết phát triển, kinh tế xã hội năm 2020, 
HĐND tỉnh xác định “Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm 
pháp luật; kịp thời cụ thể hóa cơ chế, chính sách và điều kiện 
của địa phương để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội” là một trong những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, 
xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp các ngành, 
của những người làm công tác xây dựng văn bản QPPL tại 
địa phương, trong đó có nhiệm vụ quan trọng của cơ quan 
tư pháp. 

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm đó, để văn bản 
QPPL được xây dựng với kỹ thuật tốt hơn, tính khả thi cao 
hơn, đặc biệt là đảm bảo tính hợp hiến và hợp pháp, trong 
năm 2020 và những năm tiếp theo, cần tập trung thực hiện 
các giải pháp trong công tác xây dựng văn bản QPPL, cụ thể:

Thứ nhất, tuân thủ nghiêm quy trình xây dựng và ban 
hành văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản 
QPPL 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 QPPL. Đề cao trách nhiệm của người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao chất lượng 
tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL, đặc biệt là các cơ 
quan quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến nội 
dung dự thảo. 

Thứ hai, tính công khai, minh bạch trong xây dựng văn 
bản QPPL theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được 
đề cao và quy định chặt chẽ, tuy nhiên chưa nhận được sự 
quan tâm, tham gia của đông đảo người dân, do vậy cần có 
giải pháp nhằm huy động, khuyến khích người dân tham 
gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL. Tăng cường 
trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan với cơ 
quan tư pháp trong việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản.

Thứ ba, trên thực tế, chất lượng soạn thảo văn bản 
QPPL tại không ít cơ quan, đơn vị chưa cao, điều này xuất 
phát từ kỹ năng, năng lực chuyên môn của đội ngũ người 
làm công tác xây dựng văn bản QPPL, trong khi vai trò, năng 
lực của đội ngũ công chức pháp chế trong xây dựng văn bản 
QPPL chưa được khảng định và đề cao. 

Để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng văn bản 
QPPL trong giai đoạn hiện nay, cần có giải pháp nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham gia vào công tác 
xây dựng văn bản QPPL; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn quan tâm, bố trí công chức pháp chế; 
nâng cao năng lực công tác theo dõi thi hành pháp luật, kịp 
thời phát hiện, kiến nghị hoàn thiện những quy định pháp 
luật chưa đảm bảo tính đồng bộ, khả thi./.

THANH HẰNG

NâNg cao chất lượNg văN bảN quy phạm pháp luật - Nhiệm vụ và thách thức
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“Cải tạo không giam giữ” là hình phạt chính 
được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng 
hoặc nghiêm trọng. Còn “án treo” là biện pháp miễn 
chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp 
dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 
03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và 
các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải 
chấp hành hình phạt tù.

Về điều kiện áp dụng, cải tạo không giam giữ được 
áp dụng đối với: (i) Người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc 
phạm tội nghiêm trọng; (ii) có nơi làm việc ổn định hoặc 
có nơi thường trú rõ ràng; (iii) xét thấy không cần thiết 
phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội. (Điều 36 Bộ luật 
Hình sự năm 2015)

Trong khi đó, người bị xử phạt tù có thể được 
xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau 
đây: (i) Bị xử phạt tù không quá 03 năm; (ii) có nhân 
thân tốt; (iii) có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 
của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng 
trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của 
Bộ luật Hình sự; (iv) có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm 
việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám 
sát, giáo dục; (v) xét thấy không cần phải bắt chấp 
hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng 
tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây 
nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội (Điều 65 Bộ luật hình sự 
năm 2015, Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP 
ngày 15 tháng 05 năm 2018).

Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định những 
trường hợp không cho hưởng án treo: (i) Người 
phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, 
ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo 
quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức 
vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng; (ii) người thực hiện hành vi phạm tội 
bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề 
nghị truy nã; (iii) người được hưởng án treo phạm 
tội mới trong thời gian thử thách; người đang được 
hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực 
hiện trước khi được hưởng án treo; (iv) người phạm 
tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ 
trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi; 

(v) người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người 
phạm tội là người dưới 18 tuổi; (vi) người phạm tội 
thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm. 
(Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP HĐTP 
ngày 15 tháng 05 năm 2018)

Có thể thấy, pháp luật hình sự hiện hành có quy 
định điều kiện về nhân thân của người bị kết án để được 
áp dụng chế định “án treo” nhưng lại không có quy định 
về điều kiện nhân thân để được áp dụng hình phạt “cải 
tạo không giam giữ”, dẫn đến trong thực tế xét xử có hai 
quan điểm khác nhau:

Quan điểm thứ nhất cho rằng: “Án treo” nặng 
hơn “cải tạo không giam giữ”, khi người phạm tội đã 
không đủ điều kiện được hưởng án treo thì cũng 
không thể được áp dụng hình phạt cải tạo không 
giam giữ. Đồng thời, đưa ra kiến nghị cần bổ sung các 
quy định khắt khe để được áp dụng hình phạt “cải tạo 
không giam giữ” trong đó có điều kiện về nhân thân 
của người phạm tội.

Một quan điểm khác lại cho rằng: Quy định của 
pháp luật hình sự về điều kiện áp dụng “án treo”, “cải 
tạo không giam giữ” hiện nay đã phù hợp. Về bản chất, 
“án treo”  là “biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù 
có điều kiện” còn “cải tạo không giam giữ” là một hình 
phạt chính. Vì khác nhau về bản chất nên không thể 
so sánh ngang bằng giữa “án treo” và “cải tạo không 
giam giữ”. Dù người phạm tội không đủ điều kiện để 
hưởng án treo nhưng vẫn có thể được áp dụng hình 
phạt “cải tạo không giam giữ”.

Tác giả đồng tình với quan điểm thứ hai. Quan 
điểm thứ nhất cho rằng không quy định điều kiện 
nhân thân đối với hình phạt “cải tạo không giam giữ” 
dẫn đến thiếu công bằng khi xử lý về hình sự đối với 
những người phạm tội (bị cáo có nhân thân xấu được 
xử lý nhẹ hơn bị cáo có nhân thân tốt) là chưa hoàn 
toàn chính xác bởi:

Thứ nhất, Bộ luật Hình sự  năm 2015 quy định hệ 
thống hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, 
cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù 
chung thân, tử hình. Án treo không phải là một trong 
những hình phạt chính.  

Thứ hai, Bộ luật Hình sự cũng quy định khi quyết 
định hình phạt, ngoài nhân thân người phạm tội, Tòa 
án phải căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

BÀN VỀ “ÁN TREO” VÀ “CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ”
Điểm tương đồng giữa “án treo” và “cải tạo không giam giữ” là người bị kết án không phải cách ly khỏi xã hội mà 

được chung sống với gia đình trong sự giám sát, quản lý và giáo dục của chính quyền địa phương cư trú hoặc cơ quan tổ 
chức nơi công tác. Tuy nhiên, giữa hai chế tài này có những điểm riêng biệt nhất định.

(Xem triếp trang 19)

12



Công tác triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của các 
cơ quan chức năng nói chung và của Sở Tư 

pháp tỉnh Bắc Kạn nói riêng trong thời gian qua đã 
từng bước tạo chuyển biến về nhận thức pháp luật, 
ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng ngừa rủi ro 
pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với 
doanh nghiệp. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có trên 840 
doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có hơn 
700 doanh nghiệp nộp thuế định kỳ và hơn 500 
doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát sinh thuế 
giá trị gia tăng. Riêng trong 11 tháng năm 2019, có 
50 doanh nghiệp thành lập mới với tổng mức vốn 
đăng ký đạt 514 tỷ đồng (giảm 13 doanh nghiệp so 
với cùng kỳ năm 2018); 39 doanh nghiệp ngừng hoạt 
động (tăng 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ); 10 doanh 
nghiệp giải thể (tăng 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ). 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 
66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ 
về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nghị định số 
55/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của Chính phủ về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết 
định số 475/QĐ-UBND ngày 5/4/2016 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 
của UBND tỉnh Bắc Kạn 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 trên địa bàn tỉnh; Kế 
hoạch số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND 
tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 - 2019. Nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và 
cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp 
cận và thực hiện các quy định của pháp luật được 
thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả. Năm 2019, Sở 

Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban Kế hoạch số 
57/KH-UBND ngày 31/01/2019 về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp năm 2019; Kế hoạch số 113/KH-UBND 
ngày 13/03/2019 về điều tra, khảo sát và thu thập 
thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trong 
lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Kế hoạch số 355/KH-
UBND ngày 20/6/2019 về nâng xếp hạng chỉ số chi 
phí tuân thủ pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 503/
KH-UBND ngày 29/8/2019 về triển khai thi hành Nghị 
định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính 
phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

 Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ được 
giao, Sở Tư pháp Bắc Kạn đã chủ động xây dựng và 
ban hành: Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 05/03/2019 
về tổ chức Hội nghị tọa đàm về theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
tại huyện Chợ Đồn; Kế hoạch số 258/KH-STP ngày 
11/07/2019 tổ chức Hội nghị tọa đàm và đối thoại với 
doanh nghiệp, người dân về giải quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực tư pháp.

Trên cơ sở các kế hoạch của UBND tỉnh và của 
đơn vị, Sở đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, 
địa phương triển khai các hoạt động cụ thể như: Xây 
dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp thực hiện chỉ 
số “Thiết chế pháp lý” nâng cao năng lực cạnh tranh 
tỉnh Bắc Kạn và tổ chức ký kết Quy chế với các cơ 
quan liên quan; tổ chức Hội nghị đối thoại về chính 
sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Chợ Mới với hơn 
40 đại biểu tham dự là chủ doanh nghiệp, người lao 
động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trong 
Khu công nghiệp Thanh Bình; tổ chức Hội nghị tọa 
đàm tại huyện Chợ Đồn với hơn 50 đại biểu tham dự 
là doanh nghiệp, hợp tác xã, UBND xã, Trạm y tế xã, 
Trung tâm y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng 
Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và 
các trường THPT; tổ chức kiểm tra, nắm tình hình tại 
05 đơn vị: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình 
Đô thị Bắc Kạn, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Trung tâm 

CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP 
CỦA SỞ TƯ PHÁP BẮC KẠN - MỘT NĂM NHÌN LẠI

TRẦN ĐĂNG KHOA
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
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Y tế huyện Bạch Thông, Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn, 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn; tổ chức Hội nghị đối 
thoại thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh 
nghiệp, hợp tác xã, người dân với gần 50 đại biểu 
đến từ một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 
nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn tỉnh có liên 
quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 
ngành tư pháp quản lý...

Qua một năm triển khai nỗ lực thực hiện hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận 
thấy: Trong hoàn cảnh kinh tế chung còn gặp nhiều 
khó khăn, việc kinh doanh của doanh nghiệp gặp 
nhiều trở ngại. Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ 
của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh, 
các doanh nghiệp đã nỗ lực vươn lên từng bước khắc 
phục khó khăn, tái cơ cấu chuyển hướng sản xuất 
kinh doanh để tồn tại và phát triển. Nhiều doanh 
nghiệp đã tái cấu trúc thành công và phát triển vững 
chắc, có năng lực chuyên môn cao và nguồn tài chính 
vững mạnh, khẳng định được trình độ quản lý doanh 
nghiệp. Điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, 
trong đó có một nguyên nhân chủ yếu là các doanh 
nghiệp đã ngày càng ý thức hơn về vai trò của pháp 
luật đối với hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; có sự quan 
tâm hơn đến việc đầu tư cho cán bộ làm công tác 
pháp chế của doanh nghiệp; nhu cầu hỗ trợ pháp lý 
cũng cao hơn và tích cực đón nhận sự hỗ trợ pháp lý từ 
các cơ quan chức năng của Nhà nước; nhiệm vụ hỗ trợ 
pháp lý do các cơ quan chức năng thực hiện ngày càng 
được quan tâm, từng bước đáp ứng được yêu cầu của 
doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng được yêu cầu quản 
lý xã hội bằng pháp luật.

Tuy nhiên, qua thực tế cũng cho thấy còn nhiều 
bất cập trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Một là, hệ thống pháp luật của Nhà nước ta chưa 
thực sự ổn định, thường xuyên thay đổi (nhất là các văn 
bản dưới Luật) nên khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà 
nước trong việc hỗ trợ cũng như khó khăn cho doanh 
nghiệp trong việc nắm bắt và lúng túng khi áp dụng.

Hai là, hầu hết các sở, ban, ngành trên địa bàn 
tỉnh đều không có cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, không được đào 
tạo kỹ năng, nghiệp vụ và thiếu kinh nghiệm về công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nên chất lượng, 
hiệu quả của công tác này chưa cao.

Ba là, hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp chưa phù hợp, chưa đa dạng, nội dung hỗ trợ 
chưa thiết thực với doanh nghiệp nên chưa thu hút 
được sự quan tâm của doanh nghiệp.

Bốn là, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu 
là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, ý thức pháp luật và 
đời sống pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, chưa 
có thói quen sử dụng sự hỗ trợ pháp lý của các cơ quan 
Nhà nước nên ít tham gia các buổi tập huấn hay đối thoại 
do các cơ quan nhà nước tổ chức, phần lớn chỉ cần đến sự 
hỗ trợ khi có tranh chấp hoặc mâu thuẫn xảy ra.

Trong thời gian tới, để công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng thiết 
thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ trong tình hình mới Sở Tư pháp sẽ tập 
trung vào các giải pháp trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp các sở, ngành tăng 
cường bố trí cán bộ chuyên môn làm đầu mối thực 
hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
trong đó ưu tiên người có kinh nghiệm, trình độ vào 
làm việc tại bộ phận này, kịp thời tháo gỡ, giải đáp 
chính sách, pháp luật liên quan tới hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, giải đáp, tư vấn pháp luật kịp thời cho 
doanh nghiệp về những quy định của pháp luật theo 
phạm vi quản lý ngành có liên quan đến hoạt động 
của doanh nghiệp bằng các hình thức thích hợp.

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp 
trong hoạt động tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc 
của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật 
do UBND tỉnh ban hành; kịp thời kiến nghị UBND tỉnh 
xem xét, giải quyết phát sinh, vướng mắc.

Thứ tư, chủ động tiếp nhận và tổng hợp các 
phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; xử lý hoặc 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định 
của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh 
nghiệp; xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về 
hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong giai 
đoạn hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ của các 
cấp, các ngành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân 
thủ pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho 
doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI). Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở 
Tư pháp sẽ tập trung hơn nữa nguồn lực, nhân lực 
cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đáp 
ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn, 
đồng thời tăng cường yêu cầu quản lý xã hội bằng 
pháp luật, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà trong những năm tiếp theo./.   
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Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng 
dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự 
nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, 

tranh chấp, vi phạm pháp luật nhỏ, từ đó góp phần 
tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, 
giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, giảm 
bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết, nâng cao nhận 
thức pháp luật cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển.

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 hơn 5 năm thi hành 
Luật Hòa giải ở cơ sở 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. Nhằm đánh giá toàn diện việc 
thực thi pháp luật về hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn, năm 2019, Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ 
theo dõi thi hành pháp luật về hoà giải ở cơ sở, qua đó 
đã tổ chức các hoạt động như thu thập thông tin về 
việc triển khai thi hành pháp luật về hoà giải ở cơ sở; 
tổ chức Hội nghị toạ đàm, kiểm tra việc thi hành pháp 
luật về hoà giải ở cơ sở và triển khai các hoạt động 
tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến cung cấp tài liệu tuyên 
truyền cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở... Thực trạng 
công tác theo dõi thi hành pháp luật về hoà giải ở cơ 
sở trên địa bàn tỉnh như sau:

Thứ nhất, về ban hành văn bản quy định chi tiết 
thi hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 
hướng dẫn của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực hòa 
giải ở cơ sở: 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. Hàng năm, UBND 
tỉnh 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. Với vai trò là cơ quan tham mưu thực hiện 
quản lý nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở, Sở Tư 

pháp đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển 
khai Luật Hòa giải ở cơ sở và hoạt động hòa giải ở cơ 
sở. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn 
của Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan và UBND các 
huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai 
Luật tại địa phương, đơn vị.  

Nhằm cụ thể hoá các quy định về kinh phí và các 
thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện công tác 
hoà giải ở cơ sở đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình 
hình của địa phương, HĐND tỉnh đã 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; UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 
01/10/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực Hoà giải ở cơ sở 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. 
Nhìn chung các văn bản quy định chi tiết thi hành văn 
bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn 
của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực hòa giải ở cơ 
sở được ban hành đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ; tính 
thống nhất, đồng bộ; tính khả thi của văn bản quy 
định chi tiết, qua đó đã tạo được hành lang pháp lý 
cơ bản đầy đủ, chặt chẽ cho việc thực hiện nhiệm vụ 
hòa giải ở cơ sở của cơ quan có thẩm quyền đồng thời 
thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khi tham gia hòa giải 
cơ sở, thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

Quang cảnh Hội nghị toạ đàm thi hành pháp luật 
về hoà giải ở cơ sở.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

vỀ hoà giải Ở cƠ SỞ tRÊN ĐỊa bàN tỈNh bẮc KạN 
LƯU NGỌC TÂM

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
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Thứ hai, về công tác tuyên truyền, tập huấn:
Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở 

cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành được quan 
tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch riêng hoặc 
lồng ghép trong kế hoạch công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật trong năm, đưa nội dung Luật Hòa giải cơ sở 
và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp 
luật liên quan đến các lĩnh vực đời sống phổ biến đến 
cán bộ và nhân dân, các hòa giải viên trên địa bàn 
với các hình thức Hội nghị tuyên truyền, Hội nghị tập 
huấn; Hội thi Hòa giải viên giỏi; tuyên truyền trên hệ 
thống loa truyền thanh...

Tại cấp tỉnh, năm 2014 UBND 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 và tổ chức 
Hội thi Hoà giải viên giỏi cấp tỉnh lần thứ III; hàng năm, 
chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến 
thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cán 
bộ phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND và công chức Tư 
pháp - Hộ tịch cấp xã, các hoà giải viên (từ năm 2015 
đến nay tổ chức được 11 hội nghị với hơn 1.500 lượt 
người tham dự); năm 2016, tỉnh Bắc Kạn đã thành lập 
đoàn và cử 01 Đội thi tham dự Hội thi “Hoà giải viên 
giỏi” toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Ninh Bình và đạt giải 
khuyến khích khu vực miền Bắc; ngoài ra, Sở Tư pháp 
đã in và cấp phát 206 cuốn Sổ tay pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở cho một số tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh. 

Tại cấp huyện, cấp xã, kể từ khi Luật Hoà giải ở 
cơ sở có hiệu lực thi hành đã tổ chức được 1.200 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...

Thứ ba, về bố trí đội ngũ cán bộ, công chức thực 
hiện công tác hòa giải ở cơ sở:  Sở Tư pháp phân công 
01 công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác 
này. Đối với cấp huyện phân công 01 công chức của 
phòng Tư pháp và ở các xã, phường, thị trấn thì công 
chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu thực hiện nhiệm vụ 
này. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện và tham dự 
các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. 

Thứ tư, về tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở: 
Việc củng cố kiện toàn các tổ hòa giải và Hòa giải viên 
luôn được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Sở Tư 
pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 
hướng dẫn cấp cơ sở phối hợp với Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc cùng cấp tiến hành rà soát, thống kê, kịp thời 
kiện toàn các tổ hòa giải và hòa giải viên. Đến 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, tỷ lệ 
hoà giải thành trung bình đạt 80%/năm. 

Thứ năm, về bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở 
cơ sở: Đối với cấp tỉnh kinh phí cấp cho công tác hoà 
giải ở cơ sở từ năm 2014 đến năm 2019 là 250.000.000 
đồng. Ngoài ra, việc tổ chức tập huấn kiến thức pháp 
luật mới và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa 
giải viên còn được lồng ghép trong triển khai thực 
hiện Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất 
nước”. Đối với cấp huyện và cấp xã không có kinh phí 
cấp riêng cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, chủ yếu được 
chi một phần rất nhỏ trong kinh phí của hoạt động 
phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện 
các quy định pháp luật về công tác hoà giải ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn một số vướng mắc, 
bất cập, cần có giải pháp khắc phục:

Một là, về phạm vi hoà giải ở cơ sở: Điều 5 Nghị 
định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật hòa giải ở cơ sở đã liệt kê ra các vụ việc 
được hòa giải và không hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên, 
các điểm, khoản quy định tại Điều 5 Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP còn chung chung, rất khó để các 
hòa giải viên xác định chính xác vụ việc nào được 
giải quyết và vụ việc nào không. Ví dụ: Điểm b khoản 
1 Điều 5 có quy định về việc hòa giải tranh chấp về 
quyền sử dụng đất. Vậy, mức độ tranh chấp như 
thế nào sẽ tiến hành hòa giải ở cơ sở? Trong khi, hệ 
thống pháp luật nước ta cũng đồng thời có quy định 
về hòa giải tranh chấp đất đai do UBND cấp xã tiến 
hành. Và thực tế tại địa phương cũng có vướng mắc 
trong thực hiện nội dung quy định này. Hoặc, điểm 
d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy 
định được hòa giải các vụ việc “vi phạm pháp luật 
mà theo quy định của pháp luật những việc vi phạm 
đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 
xử lý vi phạm hành chính”. Với một quy định chung 
chung và sử dụng các thuật ngữ pháp lý như trên là 
một thách thức cho các hòa giải viên khi xác định vụ 
việc được hòa giải. Chính vì vậy, đã gây ra các hiểu 
lầm và dẫn đến tình trạng các tổ hòa giải tiến hành 
hòa giải các vụ việc không thuộc phạm vi giải quyết 
của tổ hòa giải. 

Vì vậy, cần xem xét sửa đổi, bổ sung về phạm vi 
hòa giải ở cơ sở theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn nhất 
là hòa giải trong lĩnh vực đất đai, đảm bảo các quy 
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định chặt chẽ, đầy đủ, dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với các 
hòa giải viên trực tiếp làm công tác hòa giải ở cơ sở.

Hai là, về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho 
đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở: Trình độ hiểu biết pháp 
luật của đội ngũ hòa giải viên cơ sở chưa đồng đều, 
còn hạn chế. Đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở tính ổn định 
chưa cao, nhiều tổ hoà giải thường xuyên có sự thay 
đổi phải củng cố, kiện toàn hàng năm. Do một số hòa 
giải viên thay đổi nơi cư trú, do tuổi cao xin thôi làm 
hòa giải hoặc sau khi kiện toàn các chức danh ở thôn, 
tổ cũng thôi làm hòa giải; một số ít do không đủ uy tín 
sau quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc do thiếu nhiệt 
tình, trách nhiệm với công việc. Sau mỗi đợt củng cố, 
kiện toàn tổ hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở, việc nắm 
bắt thông tin, tiếp cận về chuyên môn nghiệp vụ của 
hoà giải viên gặp rất nhiều khó khăn do không được 
tập huấn kịp thời kiến thức, kỹ năng về hòa giải nên đã 
ảnh hưởng đến chất lượng hòa giải ở cơ sở. Các vụ việc 
phát sinh ngày càng đa dạng, phức tạp về nội dung; tỷ 
lệ hòa giải thành thấp thường là các vụ việc liên quan 
đến đất đai, hôn nhân gia đình...

Ba là, việc yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận kết 
quả hòa giải thành: Để thể chế hóa tinh thần cải cách 
tư pháp về việc khuyến khích việc giải quyết một số 
tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng 
tài; Tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc 
giải quyết đó. Bộ luật tố tụng dân sự quy định cơ chế, 
phương thức để yêu cầu công nhận kết quả hòa giải 
thành ngoài Tòa án trong đó có hòa giải ở cơ sở nhằm 
giảm số lượng vụ tranh chấp phải giải quyết tại Tòa 
án và nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp 
trong nhân dân. Tuy nhiên, Luật Hòa giải ở cơ sở chưa 
có quy định cụ thể về quyền của các bên tham gia 
hòa giải được yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận 
kết quả hòa giải thành, cần thiết bổ sung trong Luật 
Hòa giải ở cơ sở để đồng bộ với quy định của Bộ luật 
tố tụng dân sự.

Bốn là, về thủ tục thanh toán thù lao cho hoà giải 
viên và bố trí kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở:

Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn 
không quy định bắt buộc về việc lập biên bản hòa 
giải ở cơ sở. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn yêu 
cầu hoà giải viên lập biên bản hòa giải để làm căn cứ 
nâng cao mức độ thực hiện thỏa thuận hòa giải của 
các bên hoặc để thanh toán thù lao cho hòa giải viên 
(theo quy định của Điều 15 Nghị định số 15/2014/NĐ-
CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ 
sở thì không yêu cầu  cung cấp biên bản hoà giải ở cơ 
sở khi thực hiện thanh toán) quy định cụ thể về việc 

các tổ hòa giải có thể lập văn bản làm căn cứ chứng 
minh việc đã tiến hành hòa giải dưới hình thức là một 
văn bản dân sự được xác lập hoàn toàn bằng ý chí tự 
nguyện của các bên. Theo đó, có thể thay đổi tên gọi 
“Biên bản hòa giải ở cơ sở” thành “Văn bản thỏa thuận 
về hòa giải ở cơ sở”; nội dung văn bản ghi nhận đầy 
đủ thông tin về các bên tranh chấp, nội dung tranh 
chấp, quá trình hòa giải và kết quả hòa giải. 

Việc bố trí kinh phí riêng cho công tác hòa giải ở 
cơ sở chưa có hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu Thông 
tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và Nghị quyết 
số 33/2015/NQ-HĐND. Ở cấp huyện, cấp xã chưa bố 
trí kinh phí riêng cho công tác này mà thực hiện lồng 
ghép trong kinh phí PBGDPL; trung bình mỗi xã được 
cấp 5.000.000đ/năm, mới chỉ thực hiện được việc chi 
cho thù lao các vụ việc hoà giải ở cơ sở; các nội dung 
khác không thực hiện chi do không có nguồn. Bên cạnh 
đó, một vụ hòa giải ở cơ sở được chi phí thanh toán 
200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải. Trong khi mỗi tổ hoà 
giải có trung bình khoảng 5 người, mỗi người bình quân 
được 40.000 đồng. Có thể thấy mức chi thấp như vậy 
đã không kịp thời động viên các hoà giải viên ở cơ sở. 
Thiết nghĩ nên xem xét nâng mức kinh phí cho các vụ/
việc hòa giải thành theo hướng khuyến khích nâng mức 
chi cho các vụ/việc hòa giải thành lên 400.000 đồng/vụ, 
việc/tổ hòa giải. 

Năm là, trách nhiệm của Uỷ ban mặt trận tổ quốc 
các cấp và các tổ chức thành viên: Hoạt động của một 
số cán bộ, công chức trong tổ chức chính trị - xã hội 
được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác 
hòa giải ở cơ sở chưa chủ động phát huy vị trí, vai trò 
của mình trong công tác phối hợp với chính quyền 
để tổ chức các hoạt động hòa giải ở cơ sở. Do đó, thực 
hiện quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở, Ủy 
ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
thành viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm 
trong tham gia thực hiện quản lý nhà nước về hòa 
giải cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp 
luật, giám sát thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở; 
phối hợp kiểm tra, sơ kết và khen thưởng về hòa giải 
ở cơ sở.

Qua đánh giá thực trạng việc triển khai thi hành 
Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật có liên 
quan đến công tác này trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 
Sở Tư pháp đã đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có 
thẩm quyền hoàn thiện thể chế về công tác hòa giải 
ở cơ sở góp phần đưa công tác hòa giải ở cơ sở đi 
vào chiều sâu, chất lượng, hoạt động ngày càng vững 
mạnh, hiệu quả./. 
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Tham gia tố tụng được xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trợ 
giúp pháp lý. Chính vì vậy, trong năm 2019, 

hoạt động này được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước quan tâm, chú trọng nên đã đạt được nhiều 
thành tích nổi bật, rất đáng biểu dương so với nhiều 
năm trước đây. Trong năm 2019, Trung tâm đã thụ lý 
và thực hiện 255 vụ việc tố tụng (tăng 67 vụ so với 
năm 2018). Kết quả này đã nói lên sự nỗ lực, cố gắng 
và triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa 
Trung tâm với các cơ quan hữu quan.

Để chỉ đạo, triển khai nghiêm túc công tác phối 
hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên 
địa bàn tỉnh, trên cơ sở Kế hoạch số 405/KH-HĐPH 
ngày 05/11/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành 
trợ giúp pháp lý trong hoạt động trợ giúp pháp lý tỉnh 
Bắc Kạn về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực 
hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi 
tắt là Thông tư liên tịch số 10) trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn; Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Kạn đã ban 
hành Kế hoạch số 56/KH-HĐPH ngày 20/02/2019 về 
hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và 
các văn bản khác đề nghị các ngành thành viên của 
Hội đồng quan tâm triển khai Thông tư liên tịch số 10. 
Từ đó, các ngành thành viên của Hội đồng đã thường 
xuyên quán triệt, đôn đốc, chỉ đạo đẩy mạnh thực 
hiện Thông tư liên tịch số 10 và nhiều hoạt động được 
triển khai một cách đồng bộ và sâu rộng.

Góp phần bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ 
người thực hiện trợ giúp pháp lý, nhất là kỹ năng tham 
gia tố tụng các loại vụ án, Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý Nhà nước tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng 
lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn 
tỉnh. Đặc biệt, Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp 
pháp lý trong hoạt động trợ giúp pháp lý tỉnh đã tổ 
chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Trợ giúp pháp 

lý, Thông tư liên tịch 10 cho khoảng 200 đại biểu tham 
dự là thành viên và Tổ giúp việc Hội đồng; Đoàn Luật 
sư tỉnh; đại diện Công an, Viện Kiểm sát nhân dân,Tòa 
án nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Bắc Kạn; các 
Trợ giúp viên pháp lý tại điểm cầu Tòa án nhân dân 
tỉnh và 7 điểm cầu các huyện. 

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trợ giúp 
pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã 
tăng cường và đẩy mạnh công tác truyền thông về 
trợ giúp pháp lý thông qua nhiều hình thức, hướng 
đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Năm 2019, Trung tâm tổ chức truyền 
thông về trợ giúp pháp lý tại 51 điểm/22 lượt xã, với 
1.837 lượt người tham dự, cấp phát hơn 4.000 tờ 
gấp về trợ giúp pháp lý; phối hợp với Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng 159 
chuyên mục về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt, tiếng 
dân tộc phát sóng 1.777 lượt trên 73 Đài Truyền thanh 
xã thuộc các huyện: Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể, 
Pác Nặm, Bạch Thông, Chợ Đồn.

Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước đã thực hiện tương đối đầy đủ trách nhiệm 
của mình, như: Cung cấp Bảng thông tin về trợ giúp 
pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý cho cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ, trại tạm giam. 
Từ  năm 2017, đến nay Bảng tin, Hộp tin vẫn phù hợp 
với quy định pháp luật hiện hành, tiếp tục được sử 
dụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng. Ngoài ra, 
Trung tâm còn cung cấp các loại sổ sách, mẫu biểu 
theo quy định của Thông tư liên tịch 10 và các văn 
bản có liên quan. Hàng năm, Trung tâm đều cấp phát 
đầy đủ mẫu: Bản thông tin về người được trợ giúp 
pháp lý, Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp 
pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, 
đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý, Thông 
báo về trợ giúp pháp lý, Thông tin về trợ giúp pháp 
lý, Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng, tờ gấp pháp luật về trợ giúp pháp lý 
các loại...Trung tâm cũng khẩn trương kiểm tra diện 
người được trợ giúp pháp lý khi nhận được thông 
báo, thông tin của cơ quan, người có thẩm quyền 

HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
TỈNH BẮC KẠN TIẾP TỤC ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

HOÀNG THU CHUNG
Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bắc Kạn
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nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của 
hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng 
trách nhiệm hình sự. Có nghĩa việc quyết định hình 
phạt chính là hình phạt tù hay cải tạo không giam giữ, 
Tòa án dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện tính chất và 
mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, 
nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và 
tăng nặng trách nhiệm hình sự… 

Căn cứ điều khoản bị cáo bị truy tố, xét thấy 
hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ ít nghiêm trọng, 
hậu quả hành vi không lớn, bị cáo nhiều tình tiết 
giảm nhẹ, có khả năng tự cải tạo dù bị cáo có nhân 
thân xấu (như đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc 
bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt 
vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày 
phạm tội lần này chưa quá 06 tháng) thì việc xem xét 

áp dụng hình phạt chính là cải tạo không giam giữ 
vẫn hoàn toàn phù hợp.

Còn về bản chất, “án treo” là một biện pháp 
miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Tức là với 
tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành 
vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách 
nhiệm hình sự, đối chiếu với quy định tại điều khoản 
bị cáo bị truy tố người phạm tội phải bị áp dụng hình 
phạt tù, nhưng vì người phạm tội có thêm một số 
điều kiện về thời hạn bị xử phạt tù, nhân thân, nơi cư 
trú, số lượng tình tiết giảm nhẹ… thì có thể  được Tòa 
án xem xét miễn chấp hành hình phạt tù thay bằng 
án treo. 

Như vậy, có thể nói “cải tạo không giam giữ” là 
hình phạt nhẹ hơn so với “tù có thời hạn”, còn “án treo” 
không phải là hình phạt nên không thể so sánh mức 
độ nặng hơn hay nhẹ hơn so với “cải tạo không giam 
giữ”.  Vì vậy, quan điểm so sánh ngang bằng giữa “án 
treo” và “cải tạo không giam giữ” là không phù hợp./.

PHƯƠNG BẰNG

tiến hành tố tụng; đồng thời cử người thực hiện trợ 
giúp pháp lý nhanh nhất có thể. Trong năm 2019, 
Trung tâm ban hành 255 Quyết định cử trợ giúp 
viên pháp lý, luật sư tham gia tố tụng. Về cơ bản, 
đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng 
thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng với tư 
cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp 
lý đã thực hiện đúng, đầy đủ các quyền và nghĩa vụ 
của mình theo quy định của pháp luật về tố tụng và 
pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng, nhìn chung đa số các cơ quan tiến hành 
tố tụng đã thực hiện đúng trách nhiệm phối hợp thực 
hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 10. Như đã thực hiện 
việc giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý và lập 
biên bản về việc giải thích; gửi thông báo, thông tin 
về trợ giúp pháp lý cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước; thực hiện việc thống kê vào Sổ theo dõi vụ 
việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Ngoài 
ra, các cơ quan cũng đã niêm yết Bảng thông tin về 
trợ giúp pháp lý, lắp đặt Hộp tin trợ giúp pháp lý tại 
nơi thuận tiện, dễ quan sát và nơi sinh hoạt chung 
của người bị tạm giữ, tạm giam; phát miễn phí tờ gấp 
pháp luật, đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; thực hiện 
đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của đương sự theo đúng quy định của 
pháp luật; giao các văn bản tố tụng cho người thực 
hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trong vụ án, 

vụ việc theo quy định của pháp luật về tố tụng; bảo 
đảm cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham 
gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ 
của mình theo quy định của pháp luật về tố tụng và 
pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

Bên cạnh đó, để nắm bắt tình hình thực tế 
công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối 
hợp liên ngành tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra tại 
các đơn vị: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân trên địa bàn các huyện Bạch Thông, Chợ 
Mới và thành phố Bắc Kạn. Kết thúc kiểm tra, Hội 
đồng phối hợp liên ngành bên cạnh việc ghi nhận 
những kết quả đạt được thì cũng đã chỉ rõ ra những 
tồn tại, hạn chế và kiến nghị một số đơn vị được 
kiểm tra đẩy mạnh hiệu quả công tác phối hợp, 
nâng cao số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý hơn nữa 
trong thời gian tới.

Ghi nhận, biểu dương những đơn vị, cá nhân có 
nhiều đóng góp trong công tác phối hợp trong năm 
2019, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã 
ban hành Quyết định khen thưởng cho 03 tập thể 
và 09 cá nhân ở các cơ quan tiến hành tố tụng. Đây 
là sự động viên, khích lệ kịp thời và ý nghĩa. Nhìn lại 
một năm, với nhiều hoạt động triển khai sâu rộng và 
thường xuyên, hiệu quả nhìn thấy rõ rệt. Đây là cơ sở, 
nền tảng tạo đà cho những năm tới nâng cao chất 
lượng công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng đạt nhiều kết quả thắng lợi 
hơn nữa./.

BÀN VỀ “ÁN TREO”...
(Tiếp theo trang 12)
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Đấu giá tài sản là một dịch vụ ngày càng có vị trí, 
vai trò quan trọng trong xã hội góp phần thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế nói chung, sự phát 

triển đa dạng hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá nói 
riêng, đóng góp đáng kể cho Ngân sách Nhà nước. Hiện 
nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Dịch vụ Đấu 
giá tài sản là một trong những đơn vị đấu giá uy tín, có 
phong cách làm việc chuyên nghiệp và dịch vụ đạt chất 
lượng cao. 

Phát huy những kết quả đạt được trong những 
năm qua, trên cơ sở kế hoạch công tác được Sở Tư pháp 
phê duyệt, ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm đã ban 
hành kế hoạch và triển khai hoạt động bán đấu giá tài 
sản. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm luôn xác định 
nhiệm vụ ngày càng khó khăn, tuy nhiên với sự quyết 
tâm cao nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 
đề ra; tập thể công chức, viên chức trong đơn vị luôn 
đoàn kết, nỗ lực, do vậy đơn vị đã hoàn thành 100% nội 
dung kế hoạch và vượt chỉ tiêu được giao; cùng với việc 
tích cực tăng cường sự phối hợp có hiệu quả với mọi cơ 
quan, chính quyền các cấp trong công tác, hoạt động 
đấu giá tài sản đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.  

Năm 2019, Trung tâm đã ký kết các hợp đồng 
dịch vụ đấu giá tài sản với nhiều loại tài sản, như:  Tài 
sản Nhà nước thanh lý; tài sản do vi phạm hành chính 
tịch thu sung quỹ Nhà nước; tài sản cầm cố, thế chấp; 
tài sản thi hành án…; kết quả: Thực hiện đấu giá 
thành 116 hợp đồng, phụ lục hợp đồng (tăng 09 hợp 
đồng so với năm 2018); tổng giá khởi điểm của tài sản 
đấu giá là 33.570.000.000đ, tổng giá tài sản đã bán là 
34.303.000.000đ, tổng chênh lệch, tăng thu cho ngân 
sách Nhà nước là 733.000.000đ.

Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã 
chủ động đổi mới hoạt động về chuyên môn, tích cực 
áp dụng nhiều hình thức đấu giá để đạt hiệu quả cao 
hơn nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Một trong 
những điểm nổi bật của Luật Đấu giá tài sản đó là hình 
thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; được sự chỉ đạo 
của Sở Tư pháp và sự thống nhất cao của các đơn vị có 
tài sản, Trung tâm đã áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ 
phiếu kín gián tiếp trong đấu giá một số loại tài sản, kết 
quả đấu giá tăng cao hơn so với các hình thức trước đây 
Trung tâm đã vận dụng; tình trạng thông đồng, dìm giá 
hầu như không xảy ra, an ninh trật tự tại thời điểm bỏ 
phiếu trả giá và buổi công bố kết quả trả giá được đảm 
bảo, người tham gia đấu giá hoàn toàn yên tâm và tin 
tưởng; điển hình, có tài sản giá trúng đấu giá tăng gấp 
hai đến ba lần so với giá khởi điểm.

Với những kết quả nổi bật như đã nêu, cuối năm 
Trung tâm đề nghị và đã được Giám đốc Sở Tư pháp 
công nhận danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến năm 

2019; 01 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 
và 04 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2020, dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn, 
thách thức, vì vậy, Trung tâm đã xác định thực hiện nhiệm vụ 
theo hướng và giải pháp, như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều 
hành, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm của tập thể lãnh đạo Trung tâm; phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của toàn thể công chức, viên chức 
trong đơn vị, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Luật Đấu giá 
tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; bám sát các 
chương trình trọng tâm, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư 
pháp cũng như áp dụng linh hoạt các sáng kiến, giải 
pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu giá tài sản 
nhằm nâng cao chất lượng đấu giá tài sản, tăng thu cho 
ngân sách Nhà nước.

Ba là, thực hiện các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 
đã ký kết với các cơ quan, tổ chức đảm bảo chất lượng, có 
hiệu quả; phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền xử lý tài sản nhà nước theo quy định với Trung tâm, 
nhằm đạt kết quả năm 2020 cao hơn năm 2019 cả về số 
lượng hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, số cuộc đấu giá, 
số cuộc đấu giá thành và giá trị tài sản đấu giá.

Bốn là, tiếp tục chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin 
học cho viên chức; cùng với tăng cường công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận 
động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chuẩn mực đạo đức 
nghề nghiệp./.

HOÀNG THÊU

CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN MỘT NĂM NHÌN LẠI

Đồng chí Ngô Lan Phương - Giám đốc Trung tâm - 
Đấu giá viên đang điều hành cuộc đấu giá tài sản là 

Quyền sử dụng đất tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
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Ngày 19/12/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 
32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/

TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 
nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ 
đạo; đồng chí Lê Thành Long - Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo - đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Trung ương có sự tham dự của đồng 
chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đồng chí Lê 
Thị Nga - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; các thành viên Ban Chỉ đạo; 
đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng 
chí: Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - 
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, 
ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt về 
kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; xem phóng 
sự tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và nghe 11 
ý kiến phát biểu tham luận của các Bộ, ngành, địa phương. 
Bên cạnh đó, Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm 
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, được nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 
tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, đồng chí Hồ Thị Kim 
Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn vinh dự được tặng 
“Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” vì có thành tích xuất 
sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW theo Quyết 
định số 3022/QĐ-BTP ngày 03/12/2019 của Bộ Tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa 
Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thay mặt 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương và chúc mừng những 

kết quả tích cực mà các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 
địa phương đạt được trong công tác PBGDPL thời gian qua; 
đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 15 năm 
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW là sự cố gắng lớn của cả hệ 
thống chính trị, thể hiện vai trò lãnh đạo và sự năng động, 
sáng tạo, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ 
chức triển khai Chỉ thị. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn 
chế trong công tác PBGDPL và đề nghị các bộ, ngành, địa 
phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: 
Tiếp tục quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức xã 
hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL trước yêu 
cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng công 
tác PBGDPL theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; xác định 
đổi mới công tác PBGDPL ở nước ta hiện nay là yêu cầu 
mang tính tất yếu khách quan; quan tâm bố trí nguồn lực 
thực hiện công tác PBGDPL; thực hiện rà soát, củng cố, 
kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được giao làm đầu mối 
tham mưu, thực hiện công tác PBGDPL; tổ chức triển khai 
tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp 
về công tác PBGDPL; phối hợp, định hướng lựa chọn nội 
dung PBGDPL phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, 
vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật./.

THANH THÚY

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN              
CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ IX)

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.

Ngày 31/12/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức 
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. 
Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

dự và chỉ đạo Hội nghị. 
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo 

Sở Tư pháp; đại diện Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự 
tỉnh, các tổ chức bổ trợ tư pháp, Đoàn Luật sư,  Hội Luật 
gia, Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn, Văn phòng Công 
chứng Lê Thanh;  Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc 
Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các tập thể, 
cá nhân được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI
CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

thưởng và toàn thể công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tóm tắt kết 
quả công tác Tư pháp năm 2019, tham luận của 03 đơn vị 
có thành tích xuất sắc, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ 
công tác năm 2019 (là: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành 
chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Phòng Hành 
chính tư pháp và Bổ trợ Tư pháp và Trung tâm Dịch vụ đấu 
giá tài sản) và nhiều ý kiến thảo luận, tham gia góp ý cho dự 
thảo báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2019, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành Tư pháp 
Bắc Kạn đạt được trong năm 2019, mặc dù trong điều kiện 
còn nhiều khó khăn nhưng toàn Ngành vẫn cố gắng, nỗ 
lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí 
cũng nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện và 
nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt là năm tổ chức Đại hội 
Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII, nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong thời gian tới rất 

nặng nề, toàn Ngành cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách 
nhiệm, tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, 
tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ như: Chuẩn 
bị và triển khai tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại 
hội ở Chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ của Sở theo đúng 
thời gian quy định, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; sớm xây dựng 
và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch 
công tác năm 2020 trên cơ sở bám sát với chương trình, 
kế hoạch của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; tiếp tục lựa chọn 
những nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên nguồn lực thực hiện 
như nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính, 
nhất là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4….; 
chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, 
viên chức; chủ động, năng động, sáng tạo trong tư duy và 
hành động, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đồng 
thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời 
gian tới cần tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư 
pháp trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ của công tác 
tư pháp nói chung và những nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho 
ngành Tư pháp nói riêng, đảm bảo việc triển khai thực hiện 
có chất lượng và hiệu quả.

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp cũng đã tổ chức trao tặng Kỷ 
niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 18 cá nhân; tặng 
Giấy khen của Giám đốc Sở cho 03 tập thể và 18 cá nhân có 
thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác năm 2019,  công 
nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 10 cá nhân, 
danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 11 tập thể,  danh 
hiệu ”Lao động tiên tiến” cho 54 cá nhân. Đồng thời, Hội 
nghị đã phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước 
thi đua năm 2020./.

NGỌC LÂM

Thực hiện Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 05/8/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành các 
Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 

7; ngày 16/12/2019, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tổ 
chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho các báo 
cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư 
Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu, 
triển khai 04 văn bản luật, bao gồm: Luật Quản lý thuế (sửa 

đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Giáo dục (sửa 
đổi) và Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

Đây là những văn bản luật quan trọng, được dư luận 
xã hội quan tâm, có liên quan mật thiết đến nhiều lĩnh vực 
và đời sống của các tầng lớp nhân dân, như : Nội dung quản 
lý thuế, quyền của người nộp thuế; quy định quản lý thuế 
đối với hoạt động thương mại điện tử; quy định về thi hành 
án hình sự với pháp nhân thương mại, thời gian thử thách 
của người bị án treo, quy định tha tù trước thời hạn có điều 
kiên; trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, việc miễn 
học phí học sinh THCS và mầm non, quy định về tiền lương 

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường TrựC Của hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dụC pháp luậT Tỉnh bắC Kạn Tổ ChứC hội nghị 

giới Thiệu văn bản pháp luậT mới năm 2019

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ 
đạo tại Hội nghị.
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của nhà giáo; các biện pháp giảm mức tiêu thụ, quản lý việc 
cung cấp và giảm tác hại của rượu bia...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim 
Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh và mong muốn: 
Các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tiếp tục nghiên cứu 
nội dung, vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền như 
qua tài liệu, sân khấu hoá, hội nghị...để truyền tải sâu 
hơn các văn bản luật đến với người nghe; lãnh đạo các 
ngành, đơn vị tiếp tục quan tâm, tham mưu thực hiện 
hiệu quả Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 05/8/2019 của 
UBND tỉnh về triển khai thi hành các Luật được Quốc hội 
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, chú trọng tuyên 
truyền những nội dung mới góp phần đưa các văn bản 
luật sớm đi vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu quả 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

NGUYỄN DIỄM

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp, 
Phó Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 12/12/2019, tại Hội trường Toà án nhân dân 
tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Hội 

đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; tập 
huấn trực tuyến Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 
29/6/2018  của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 
dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10) 
tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh và 7 điểm cầu các huyện; 
đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư 
pháp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. 

Hội nghị có các đồng chí là thành viên  và Tổ giúp 
việc Hội đồng; Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện Công an, Viện 
Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các huyện, thành 
phố, tỉnh Bắc Kạn; các Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm 
trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

Các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thịnh 
- Trưởng phòng Pháp luật hình sự và Cải cách tư pháp - Cục 
Pháp chế và Cải cách hành chính - Báo cáo viên Bộ Công an 
phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên 
tịch số 10; đồng thời, giải đáp các vướng mắc, bất cập trong 
quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10  trên 
địa bàn tỉnh. 

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết hoạt động phối 
hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 
2019; trong năm, các thành viên của Hội đồng đã triển khai 

thực hiện tốt kế hoạch đề ra, làm tốt công tác phối hợp 
giữa các cơ quan về vụ việc trợ giúp pháp lý... Kết quả, đã 
tiếp nhận và thụ lý 215 vụ việc/215 người có đơn đề nghị 
trợ giúp pháp lý, số lượng vụ việc tăng lên đáng kể so với 
cùng kỳ năm 2018; thông qua 51 điểm/22 xã truyền thông 
về trợ giúp pháp lý cho hơn 1.800 lượt người tham dự; lắp 
đặt 49 bảng thông tin, 47 hộp tin về trợ giúp pháp lý tại 
các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ, trại tam giam; 
phát sóng 1.777 lượt trên 73 Đài truyền thanh xã thuộc 
các huyện Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm, Bạch 
Thông, Chợ Đồn/.

HỒNG ANH

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại hội nghị.

hỘi NghỊ tỔNg KẾt cÔNg tác phỐi hợp liÊN NgàNh vỀ tRợ giÚp pháp 
lÝ tRoNg hoạt ĐỘNg tỐ tụNg tRÊN ĐỊa bàN tỈNh bẮc KạN Năm 2019 và                  

tập huấN luật tRợ giÚp pháp lÝ, thÔNg tư liÊN tỊch SỐ 10
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2017; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 
của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. Ngày 11/12/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết 
định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn (viết tắt là Quy chế phối hợp). Theo đó, Quyết định 
số 30/2019/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2019 và 
thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 
về 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 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 18 điều quy định về 
các nội dung như: Những quy định chung; hình thức và nội 
dung phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

Mục đích của việc phối hợp là nhằm đảm bảo thực 
hiện kịp thời và thiết thực trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ pháp 
lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Qua hoạt 
động hỗ trợ pháp lý,  nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ 
pháp luật của doanh nghiệp, từ đó góp phần giúp doanh 
nghiệp hoạt động hiệu quả, giảm chi phí tuân thủ pháp 
luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Về nguyên tắc phối hợp: Hoạt động phối hợp 
được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao của cơ quan, đơn vị phối hợp; việc hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, không phân biệt 
hình thức sở hữu, lĩnh vực hoạt động; phù hợp với quy 
định của pháp luật; thực hiện thường xuyên, kịp thời và 
có trọng tâm, trọng điểm theo từng thời kỳ và được xác 
định cụ thể tại Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp hằng năm và 5 năm của tỉnh. Chú trọng và quan 
tâm việc hỗ trợ pháp lý đối với các lĩnh vực pháp luật 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, tiếp cận thủ tục hành chính trong đăng ký kinh 
doanh, thuế, bảo hiểm; trong quá trình doanh nghiệp 
tiếp cận đến nguồn lực về đất đai, nguồn vốn, khoa học 
và công nghệ.

Theo đó, có 9 hoạt động phối hợp hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: (1) Phối hợp hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp trong xây dựng và khai thác cơ sở dữ 
liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; (2) 
phối hợp trong xây dựng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng 
mắc pháp lý; (3) phối hợp về xây dựng tài liệu và tổ chức 
phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; (4) phối hợp 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; (5) phối 
hợp giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; (6) phối hợp tiếp 
nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật; 
(7) phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, 
chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (8) phối hợp 
trong khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 
(9) phối hợp trong kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

NGUYỄN HOÀ

UBND TỈNH BẮC KẠN: BAN HÀNH QUy CHế PHốI HỢP về 
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỏ vÀ vừA

Ngày 18/12/2019, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, 
giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 
đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng 

kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. 
Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Phạm Duy Hưng 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; 
cùng các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Ban chấm thi, 
Ban thư ký, Tổ giúp việc cuộc thi và các tập thể, cá nhân đạt 
giải cuộc thi.

Sau hơn 01 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức 
cuộc thi đã nhận được 167 bài dự thi, trong đó 58 bài của tập 
thể và 109 bài cá nhân. Đối tượng bắt buộc dự thi là các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có 78 bài, trong đó 
tập thể 34 bài, cá nhân 44 bài; số bài dự thi còn lại là của các 
đối tượng khuyến khích dự thi gồm các cơ quan đảng, đoàn 
thể, UBND cấp xã, cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên 
địa bàn tỉnh và doanh nghiệp. Các bài dự thi cơ bản được 

thực hiện trên các nội dung cải cách hành chính, trong đó nội 
dung có bài dự thi nhiều nhất là ứng dụng công nghệ thông 
tin trong cải cách hành chính có 63 bài (30 bài tập thể, 33 bài 
cá nhân), nội dung không có bài dự thi là cải cách tổ chức bộ 
máy. Một số bài dự thi thể thức trình bày đẹp, công phu, sáng 
tạo, có sự đầu tư, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu minh họa sinh 
động; nội dung có tính mới, có khả năng áp dụng và mang 
lại hiệu quả thiết thực.

Tại buổi tổng kết, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, 
giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đã 
trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba cho các tập thể; 
đồng thời, trao 01 giải nhì cho bà Nông Thị Diệp - Phòng 
Lao động Thương binh - Xã hội huyện Na Rì, 02 giải ba cho 
bà Lăng Thị Mai - Văn phòng Sở Tư pháp và ông Bùi Thanh 
Chương - Trung tâm công báo - tin học, Văn phòng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn./.

NGUYỄN DIỄM

TỔNG KếT vÀ TRAO GIẢI CUỘC THI 
“tÌm SáNg KiẾN, giải pháp cải cách hàNh chÍNh” Năm 2019
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- Thầy giáo: Con chuột chũi ham ăn. Mỗi 
ngày nó ăn một lượng bằng trọng lượng của nó.

- Tèo (giơ tay có ý kiến): Thưa thầy, nhưng 
làm sao con chuột chũi biết được trọng lượng 
của nó nặng bao nhiêu ạ?

- Thầy: !!??

Cọp bị thương, nằm trong hang với cái chân 
lở loét, hôi thối. Các con thú trong rừng bảo nhau 
đến thăm chúa Sơn Lâm. Nhưng con nọ đùn cho 
con kia vào trước. Bỗng nhiên thấy một con cò 
trắng bay qua liền nhờ cò hỏi xem Cọp ra sao để lựa 
cách vào thăm cho khỏi thất thố, e Cọp nổi giận. 
Nể lời bọn thú, Cò bay vào. Thấy Cò, Cọp liền hỏi:

- Mày thấy vết thương ở chân tao có mùi 
thế nào hả?

Cò thành thật đáp:
- Thưa ngài, thối không chịu nổi.
Cọp gầm lên giận giữ. Cò liền bị đớp một 

cái chí mạng. Các con vật hoảng sợ, Cọp lại hỏi 
tiếp một con Cáo.

Con Cáo run rẩy:
- Thưa ngài, chân ngài bốc mùi… thơm 

lắm ạ!
Vừa nói xong cáo cũng bị chung số phận 

như Cò. Lúc này muôn thú chỉ còn biết run lẩy 
bẩy, không khí đang trầm lặng thì bỗng Cọp chỉ 
ngay một con chuột đang đứng nhởn nhơ ở đó:

- Chuột, mày lại đây tao hỏi: 
Mày thấy chân tao có mùi gì?
Chuột thản nhiên:

- Chả có mùi gì cả?
Cọp thấy vậy ngạc nhiên lắm liền hỏi:
- Ngươi không sợ ta à?
Chuột vẫn rất tự tin:
- Tôi bị mù chẳng nhìn thấy ai, mũi tôi bị 

ngạt tôi chả ngửi thấy gì cả.
Cọp không còn bắt bẻ vào đâu nữa bèn giải 

tán đám đông và đi về hang nghỉ.

Khi phục vụ đem hóa đơn tiền ăn buổi tối 
đến, Tèo nhất quyết không chịu trả tiền. Anh 
chàng thản nhiên nói:

- Nhà hàng này không có bóng dáng của 
một con chuột hay gián nào. Cô có biết lý do vì 
sao không?

Nữ phục vụ dù rất khó chịu nhưng vẫn kiên 
nhẫn trả lời:

- Do nhà hàng chúng tôi tuân thủ vệ sinh an 
toàn thực phẩm.

Tèo lắc đầu:
- Sai rồi! Lý do chính là thức ăn của nhà 

hàng này quá tệ! - vừa nói Tèo vừa chỉ vào bàn 
thức ăn vẫn còn nguyên vẹn - Đây cô xem này, 
thịt thì nửa sống nửa khét, rau thì còn nguyên cả 
rễ, chuột còn không thèm ăn thì lý do gì tôi phải 
trả tiền chứ!

- !!!



MỘT SỐ HÌNH ẢNH
 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu               
tại Hội nghị.

Đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp;                          
Phòng tư pháp cấp huyện và các tổ chức bổ trợ tư pháp 

ký kết thi đua năm 2020.

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và                       
Đ/c Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp trao                   

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân.

Đ/c Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao 
tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân.


