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Năm 2017, được sự quan 
tâm của Bộ Tư pháp, Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự 

phối hợp của các cấp các ngành 
trong tỉnh, sự chủ động, kịp 
thời triển khai đầy đủ có hiệu 
quả các nội dung lĩnh vực hoạt 
động, công tác tư pháp trên địa 
bàn tỉnh đã đạt được những kết 
quả tích cực, góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự chỉ đạo quyết liệt 
của Lãnh đạo Sở Tư pháp trong 
việc thực hiện nhiệm vụ bắt 
đầu từ xây dựng Chương trình 
kế hoạch đến triển khai thực 
hiện, luôn gắn liền với thực 
tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, 
công tác Tư pháp ở địa phương 
đã được triển khai chủ động và 
tiến hành đồng bộ ngay từ đầu 
năm. Đặc biệt nhằm góp phần 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh, chỉ số cải cách hành 
chính của tỉnh; điểm đánh giá 
xếp loại của Sở Tư pháp, năm 
2017, toàn ngành Tư pháp Bắc 
Kạn đã tập trung triển khai 
thực hiện những nhiệm vụ 
trọng tâm liên quan đến việc 
nâng cao vị thế của Ngành như 
công tác quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và theo dõi thi hành 
pháp luật, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, bổ trợ tư pháp, cải 
cách hành chính. 

Trong công tác xây dựng, 
thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL) và kiểm soát 
thủ tục hành chính: Ngay từ đầu 
năm, quán triệt mục tiêu tăng 
cường chất lượng thẩm định 
các văn bản QPPL; kịp thời phát 
hiện những văn bản có dấu 
hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, 
chồng chéo hoặc không còn 
phù hợp để kiến nghị sửa đổi, 
bổ sung,  hủy bỏ,  bãi bỏ theo 
quy định, Sở Tư pháp đã tổ 
chức Hội nghị tập huấn chuyên 
sâu nghiệp vụ công tác xây 
dựng, rà soát văn bản QPPL cho 
hơn 110 công chức, viên chức, 
cán bộ làm công tác pháp chế 
của các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh; thẩm định 06 

đề nghị xây dựng Nghị quyết và 
65 dự thảo văn bản; tham gia 
ý kiến đối với 44 dự thảo văn 
bản; tham gia ý kiến đề nghị 
xây dựng Quyết định QPPL của 
UBND tỉnh đối với 65 dự thảo 
văn bản của các Sở, ngành. Các ý 
kiến thẩm định, tham gia ý kiến 
của Sở Tư pháp đều được các 
cơ quan, đơn vị soạn thảo tiếp 
thu, chỉnh sửa và đánh giá cao. 
Tiến hành tự kiểm tra 37 Quyết 
định của UBND tỉnh ban hành 
và kiểm tra theo thẩm quyền 26 
văn bản QPPL của HĐND, UBND 
cấp huyện ban hành. 

Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính (TTHC): Trong năm 
đã tham mưu trình Chủ tịch 
UBND tỉnh ban hành 15 Quyết 
định công bố TTHC với 472 

TƯ PHÁP BẮC KẠN - TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ
NHIỆM VỤ NĂM 2017 TRÊN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

                                                                     Hồ THị Kim NgâN
                                                                    Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Đ/c Lê Thành Long - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Đoàn công tác  
đến thăm, làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

1



TTHC được công bố. Các TTHC 
sau khi công bố đã được Sở Tư 
pháp cập nhật trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về TTHC và công 
khai trên Cổng thông tin điện 
tử tỉnh. Tiến hành khảo sát, 
đánh giá mức độ hài lòng của 
người dân khi thực hiện TTHC 
tại cơ quan hành chính nhà 
nước tại 03 đơn vị hành chính 
cấp huyện và 10 đơn vị hành 
chính cấp xã (tỷ lệ hài lòng đạt 
là 63,7%)...

Trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL), 
hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 
pháp luật; xây dựng và thực 
hiện hương ước, quy ước: Nhằm 
thực hiện có hiệu quả hoạt 
động PBGDPL, xác định nhiệm 
vụ trọng tâm là đổi mới hình 
thức PBGDPL theo hướng tăng 
cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, tạo thêm kênh thông 
tin để người dân tiếp cận với 
các văn bản pháp luật, Sở Tư 
pháp đã tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch số 196/KH-
UBND ngày 07/6/2017 về tổ 
chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tổ 
chức buổi Lễ hưởng ứng Ngày 
Pháp luật năm 2017 và tổng 
kết trao giải Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 
2015” với hơn 400 người tham 
dự; ban hành Kế hoạch triển 
khai thi hành các Luật được 
Quốc hội khóa XIV thông qua 
tại kỳ họp thứ 3; tổ chức 02 Hội 
nghị giới thiệu, triển khai văn 
bản pháp luật mới cho các đại 
biểu là lãnh đạo các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân, Phòng 
Tư pháp các huyện, thành phố 
và đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật cấp tỉnh; thực hiện các Đề 
án PBGDPL: Sở Tư pháp đã biên 
soạn, in 9.787 tờ gấp tuyên 
truyền một số quy định về 
quyền nhân thân trong Bộ luật 
Dân sự năm 2015 và 13.315 tờ 
gấp tìm hiểu một số quy định 
về phòng, chống tham nhũng 
cấp phát cho Nhân dân trên 
địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị 
tập huấn kiến thức pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng 
cho đội ngũ Tuyên truyền viên 
pháp luật trên địa bàn thành 
phố Bắc Kạn; phối hợp Ban An 
toàn giao thông tỉnh tổ chức 
Hội nghị tuyên truyền phổ biến 
Luật Giao thông đường bộ và 
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 
ngày 26/5/2016 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt 
cho đội ngũ tuyên truyền viên 
pháp luật của huyện Chợ Đồn...

Để nâng cao hoạt động 
của các hòa giải viên, Sở Tư 
pháp đã tổ chức 07 Hội nghị 
tập huấn kiến thức pháp luật và 
nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 
các tổ trưởng tổ hòa giải tại các 
huyện: Chợ Mới, Bạch Thông, 
Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn, Na 
Rì và thành phố Bắc Kạn. 

Nhằm thực hiện có hiệu 
quả công tác chuẩn tiếp cận 
pháp luật, Sở Tư pháp đã tham 
mưu cho UBND ban hành Kế 
hoạch số 350/KH-UBND ngày 
15/9/2017 về việc triển khai 

thực hiện quy định về xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn, tổ chức Hội nghị 
quán triệt, triển khai các văn 
bản về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật cho Lãnh đạo UBND 
và Phòng Tư pháp cấp huyện; 
Lãnh đạo UBND và công chức 
Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên 
địa bàn tỉnh, qua đó, hướng 
dẫn các đơn vị, địa phương 
triển khai đồng  bộ, thống nhất. 
Công tác quản lý về xây dựng, 
thực hiện hương ước, quy ước 
cũng được quan tâm trú trọng.

Trong công tác hộ tịch, 
chứng thực, nuôi con nuôi, lý 
lịch tư pháp, đăng ký giao dịch 
bảo đảm, bồi thường nhà nước: 
Công tác đăng ký hộ tịch ở cấp 
huyện và cấp xã đã từng bước 
có những chuyển biến tích cực, 
giảm tình trạng sai sót trong 
đăng ký hộ tịch. Trong năm đã 
ban hành Quy chế phối hợp 
liên ngành giữa Sở Tư pháp, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh về điều chỉnh các giấy 
tờ cá nhân liên quan đến giấy 
khai sinh trên địa bàn tỉnh; tổ 
chức 02 lớp tập huấn nghiệp 
vụ công tác hộ tịch, chứng 
thực, nuôi con nuôi, thực hiện 
liên thông các TTHC: Đăng ký 
khai sinh, đăng ký thường trú, 
cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi và đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký thường trú cho 
công dân; các quy định của 
pháp luật về trách nhiệm bồi 
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thường của Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh cho 190 đối tượng là 
lãnh đạo, công chức Phòng Tư 
pháp cấp huyện; đội ngũ công 
chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 
trên địa bàn tỉnh. Thực hiện 
thủ tục đăng ký nuôi con nuôi 
có yếu tố nước ngoài cho 12 
trường hợp. Cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp số 1 cho 969 trường hợp; 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 
cho 07 trường hợp; tiếp nhận 
trực tuyến mức độ 3 đối với 24 
trường hợp.

Trong công tác quản lý xử lý 
vi phạm hành chính, theo dõi thi 
hành pháp luật: Sở đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết 05 năm thi 
hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; phối hợp với Công an 
tỉnh, Sở Công Thương, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp 
vụ xử lý vi phạm hành chính và 
theo dõi thi hành pháp luật. 
Xác định nhiệm vụ trọng tâm 
là thực hiện theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật liên quan 
đến Doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn, trong năm 
đã tiến hành khảo sát tình hình 
theo dõi thi hành pháp luật đối 
với người dân, doanh nghiệp, 
cơ quan trên địa bàn tỉnh trong 
lĩnh vực doanh nghiệp khởi 
nghiệp, thông qua hoạt động 
công chứng, chứng thực, đăng 
ký giao dịch bảo đảm và xây 
dựng báo cáo tổng thuật kết 
quả khảo sát. Tổ chức Hội nghị 
tọa đàm về công tác theo dõi 
thi hành pháp luật trong lĩnh 
vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp với sự tham dự của đại 

diện gần 40 doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cơ quan hành chính 
nhà nước...

Trong công tác bổ trợ tư 
pháp, trợ giúp pháp lý: Để tiếp 
tục thực hiện tốt hoạt động 
quản lý nhà nước đối với các 
công tác luật sư, tư vấn pháp 
luật, giám định tư pháp, Sở 
đã: đề nghị Bộ Tư pháp cấp 
chứng chỉ hành nghề luật sư 
cho 02 trường hợp; tham mưu 
UBND tỉnh ban hành báo cáo 
danh sách cá nhân, tổ chức 
giám định tư pháp trên địa 
bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp; bổ 
nhiệm 02 Giám định viên tư 
pháp; miễn nhiệm 02 giám 
định viên tư pháp...

Công tác trợ giúp pháp 
lý (TGPL) có nhiều chuyển 
biến tích cực: Sở đã tổ chức 
Hội nghị triển khai thực hiện 
Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg 
ngày 08/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ. Tiến hành đánh 
giá chất lượng vụ việc tham 
gia tố tụng với tổng số 143 vụ 
việc được đánh giá chất lượng, 
trong đó, 109 vụ việc đạt chất 
lượng tốt, 34 vụ việc đạt chất 
lượng, không có vụ việc không 
đạt chất lượng. Tổ chức truyền 
thông về TGPL được 57 đợt/55 
xã, với 3.063 lượt người tham 
dự, cấp phát miễn phí 8.010 
tờ gấp pháp luật; thực hiện 
trợ giúp pháp lý lưu động tại 
44 điểm/31 xã, tuyên truyền 
Luật Trợ giúp pháp lý và cấp 
phát miễn phí 2.544 tờ gấp 
pháp luật, tổng số người tham 
dự 1.642 lượt người; tiếp công 
dân tại trụ sở 353 lượt người; 

tiếp nhận và thực hiện 442 vụ 
việc/442 lượt người có đơn yêu 
cầu trợ giúp pháp lý. Phối hợp 
với chính quyền địa phương 
tiến hành khảo sát, xây dựng kế 
hoạch TGPL lưu động tại các xã 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn.

Hoạt động công chứng và 
bán đấu giá tại Trung tâm Dịch 
vụ Bán đấu giá tài sản đi vào nền 
nếp, ổn định góp phần tăng 
thu ngân sách cho địa phương: 
Trong năm, các Phòng Công 
chứng thuộc Sở đã thực hiện 
3.124 việc, tổng số phí công 
chứng thu được: 925.862.000đ 
trong đó nộp ngân sách nhà 
nước: 379.183.200đ; Trung tâm 
Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 
đã thực hiện bán đấu giá 
thành là 130 hợp đồng; tổng 
giá khởi điểm của tài sản 
bán đấu giá: 49.419.314.385đ, 
tổng giá bán đấu giá thành: 
55.890.438.000đ, tổng chênh 
lệch, tăng thu cho ngân sách 
Nhà nước: 6.471.123.615đ.

Trong công tác thanh tra, 
kiểm tra, tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng đạt nhiều 
kết quả tích cực: Sở Tư pháp xây 
dựng và thực hiện tốt kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra năm 2017; 
tiến hành thanh tra theo kế 
hoạch 02 cuộc với tổng số 30 
đơn vị trên địa bàn tỉnh được 
thanh tra. Tiếp công dân tại trụ 
sở 07 lượt người, tiếp nhận và 
xử lý theo quy định 07/07 đơn 
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 
và phản ánh của công dân.
Thực hiện tốt công tác phòng, 
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chống tham nhũng; tiết kiệm, 
chống lãng phí trong sử dụng 
lao động, đảm bảo ngày công, 
giờ công; tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương, văn hoá công sở, sử 
dụng thời gian lao động có 
hiệu quả trong giờ hành chính.

Trong quản lý nhà nước về 
công tác pháp chế: Tham mưu 
UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành 
Kế hoạch số 383/KH-UBND 
ngày 16/10/2017 về công tác 
pháp chế giai đoạn 2017 - 2020 
trên địa bàn tỉnh; Quyết định 
số 31/2017/QĐ-UBND ngày 
19/10/2017 về việc 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 kinh doanh; xử lý những 
kiến nghị của doanh nghiệp 
về hoàn thiện các quy định 
của pháp luật; Kế hoạch điều 
tra, khảo sát trong công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh năm 2017. 
Phối hợp với Trường Trung cấp 
Luật Thái Nguyên tổ chức lớp 
bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 
cho pháp chế doanh nghiệp và 
kỹ năng giải quyết tranh chấp 
thương mại.

Trong công tác xây dựng 
Ngành; đào tạo, bồi dưỡng công 
chức, viên chức: Trong năm, Sở 
Tư pháp ban hành Kế hoạch và 
thực hiện luân chuyển, chuyển 
đổi vị trí việc làm đối với công 
chức, viên chức năm 2017; xây 
dựng Đề án tinh giản biên chế 
và cơ cấu đội ngũ công chức, 
viên chức giai đoạn 2015 - 
2020; xây dựng phương án sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế và bố trí sắp xếp vị trí 
việc làm sau tinh gọn bộ máy 
của Sở theo Đề án số 03-ĐA/
TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh 
ủy; xây dựng khung năng lực 
từng vị trí việc làm trong Sở Tư 
pháp và hoàn thiện Đề án vị trí 
việc làm các đơn vị sự nghiệp 
thuộc Sở; ban hành Kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng công chức, 
viên chức năm 2017, trong 
năm đã cử 02 công chức, viên 
chức tham gia đào tạo cao cấp 
lý luận chính trị, 06 công chức, 
viên chức tham gia lớp bồi 
dưỡng trung cấp lý luận chính 
trị và 06 công chức, viên chức 
tham gia lớp quản lý nhà nước 
ngạch chuyên viên; đồng ý cho 
công chức đi học cao học luật 
đối với 10 trường hợp.

Hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin, cải cách 
hành chính: Việc triển khai 
ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động của đơn 
vị đã có những bước tiến bộ 
rõ rệt. Phần mềm quản lý văn 
bản và hồ sơ công việc được 
triển khai và hoạt động ổn 
định, hiệu quả; chữ ký số được 
sử dụng thường xuyên, 100% 
văn bản nội bộ trong Sở 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 đi 
vào sử dụng; hệ thống email 
công vụ của tỉnh được sử dụng 
thường xuyên; hệ thống cơ sở 
hạ tầng thông tin tại đơn vị 
được nâng cấp thường xuyên, 
kịp thời đáp ứng yêu cầu ứng 

dụng công nghệ thông tin 
trong tình hình mới.

Với chức năng giúp UBND 
tỉnh trong lĩnh vực xây dựng 
văn bản QPPL, nhất là trong vai 
trò thẩm định văn bản, cải cách 
TTHC trong lĩnh vực tư pháp 
của Ngành đạt được những 
kết quả thiết thực. Các văn bản 
do Sở ban hành hoặc trình cơ 
quan có thẩm quyền ban hành 
đã thể hiện các quan điểm, yêu 
cầu và giải pháp cải cách hành 
chính. Đồng thời Sở cũng thực 
hiện nghiêm túc việc công khai, 
minh bạch TTHC, tạo thuận 
lợi cho người dân và doanh 
nghiệp khi thực hiện TTHC, duy 
trì thường xuyên hoạt động 
của Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả theo cơ chế một cửa, 
100% TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết đều được thực hiện 
qua cơ chế một cửa.

Để phát huy kết quả đạt 
được, năm 2018, toàn thể 
công chức, viên chức và người 
lao động ngành Tư pháp Bắc 
Kạn sẽ đồng thuận, đoàn kết, 
khắc phục những khó khăn, 
tồn tại, nỗ lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Hướng 
tới mục tiêu tạo sự phát triển 
vững chắc và đồng bộ trên 
tất cả các mặt công tác, tiếp 
tục tập trung giải quyết có 
hiệu quả những nhiệm vụ 
trọng tâm đáp ứng yêu cầu 
công cuộc cải cách hành 
chính, cải cách t  ư pháp đạt 
hiệu quả trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ được giao của 
Ngành ở địa phương./. 
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Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân 
tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 
Suốt cả cuộc đời mình, Người luôn vì dân, vì 

nước, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một 
sự nghiệp vẻ vang và di sản vô cùng quý báu. Đó là 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong 
cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.

Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực 
nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong 
xã hội Người không dùng trực tiếp các khái niệm 
“suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng đã đề cập đến 
rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái 
đó. Thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017, chúng ta 
cùng nhau tìm hiểu quan niệm của Người về suy 
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII, xây dựng Đảng ta thực sự 
là đạo đức, là văn minh như Bác hằng mong muốn.

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều 
lần đề cập đến những biểu hiện tiêu cực, hạn chế, 
các căn bệnh nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính 
quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp 
các khái niệm “suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhưng 

đã đề cập đến rất nhiều căn bệnh khác nhau thể 
hiện sự suy thoái đó.

Ngay từ tháng 10-1947, Người phê phán 
những đảng viên dao động, thiếu lý tưởng cách 
mạng và yêu cầu cán bộ, đảng viên sửa đổi lối làm 
việc, chỉ rõ phải đấu tranh với những hiện tượng 
thờ ơ trước những nhận thức lệch lạc, quan điểm 
sai trái: “Nghe những lời bình luận không đúng, 
cũng làm thinh, không biện bác. Thậm chí nghe 
những lời phản cách mạng cũng không báo cáo 
cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc 
kệ”. Người lấy ví dụ: “Nếu tôi có vết nhọ trên trán, 
các đồng chí trông thấy, lại lấy cớ “nể Cụ” không 
nói, là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không 
quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở 
tinh thần, mà không nói cho người ta sửa tức là hại 
người…” . Theo Bác, “Nói về từng người, nể nang 
không phê bình, để cho đồng chí mình cứ sa vào 
lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác nào thấy 
đồng chí mình ốm, mà không chữa cho họ. Nể 
nang mình, không dám tự phê bình, để cho khuyết 
điểm của mình chứa chất lại. Thế thì khác nào mình 
tự bỏ thuốc độc cho mình!”

Người kiên quyết chống những biểu hiện 
không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức 
của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu 
trong công tác. Người thẳng thắn đấu tranh với 
mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực 
dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không 
quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so 
bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

Những biểu hiện gây lãng phí, thất thoát 
tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, 
tài nguyên... cũng được Người chỉ ra từ rất sớm 
trong một số cán bộ, đảng viên. Người kiên quyết 
đấu tranh chống tham ô, lãng phí, lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn cấu kết với các đối tượng khác để 
trục lợi. Người chỉ rõ: “Bên cạnh những đồng chí 
tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo 
đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng 
chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích 
riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi 

Học Bác để ngăn cHặn, đẩy lùi suy tHoái tư tưởng cHínH trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn Biến”, “tự cHuyển Hóa”

HỌC TẬP VÀ LÀm THEO TƯ TƯỞNg, ĐẠO ĐỨC, PHONg CÁCH Hồ CHÍ miNH
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người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”…”. Chính 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo xét xử 
vụ án Trần Dụ Châu, một ví dụ điển hình về tính 
nghiêm minh của pháp luật, cũng như quyết tâm 
làm trong sạch bộ máy của Đảng.

2. Để chống suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ có hiệu quả, cần coi trọng biện pháp 
phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. Người từng 
chỉ rõ: “Giáo dục là chính, trừng phạt là phụ”. Công 
tác giáo dục có một vai trò quan trọng nhằm xây 
dựng tinh thần phòng để chống, tăng cường ý 
thức trách nhiệm, đề cao vai trò phục vụ nhân dân, 
phục vụ Tổ quốc của đội ngũ cán bộ... Giáo dục 
phải nhằm làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ 
chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm 
chung của toàn Đảng, toàn dân. Theo Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, “Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, thì hô 
hoán lên và cả xóm, cả làng đuổi bắt kẻ trộm. Khi 
của công bị mất cắp, mất trộm thì mọi người đều 
có trách nhiệm vạch mặt kẻ gian và đưa nó ra pháp 
luật vì mọi người đều có nghĩa vụ giữ gìn của công...”.

Người từng dạy: “Quản lý phải dân chủ, tài chính 
phải công khai - Sổ sách phải minh bạch. Phải chống 
quan liêu, lãng phí, tham ô”. Trong phòng chống suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, các tổ chức Đảng, chính quyền, 
đặc biệt là bộ phận chuyên trách làm công tác thanh 
tra, kiểm tra có vai trò quan trọng; không chỉ phát 
hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi 
tiêu cực, mà còn phải phát hiện những kẽ hở trong 
chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý để tham mưu 
khắc phục. Người chỉ rõ: “Mở rộng dân chủ phê bình 
trong cơ quan và ngoài quần chúng, từ trên xuống và 
từ dưới lên. “Trên đe dưới búa” của phê bình, thì nhất 
định tẩy được bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí”. Do 
đó, biện pháp cần thiết nữa là phải tăng cường công 
tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy 
vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận. 
Để nhân dân có thể kiểm soát được cán bộ thì phải 
xây dựng được cơ chế công khai, minh bạch trong 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, trước hết là 
trong hoạt động tài chính.

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cần có 
những pháp luật để trừng trị tệ tham ô, lãng phí 
và phải chấp hành những pháp luật ấy một cách 
nghiêm chỉnh” ; “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị 

những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm 
nghề nghiệp gì”. Vì vậy, việc xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính nghiêm 
minh, ”không có vùng cấm” là nhiệm vụ cấp thiết 
đặt ra.

3. Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhất là quan niệm của Người về suy 
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, Trung ương đã ban hành 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ”. Từ khi ban hành Nghị quyết đến nay, 
thời gian chưa dài, nhưng Trung ương đã thể hiện 
quyết tâm chính trị rất cao, có những giải pháp 
đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ để đưa Nghị quyết 
vào cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 
nêu rõ: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, 
hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, tinh giản 
bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng 
lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn hệ 
thống chính trị”. Thực hiện Nghị quyết, Trung ương 
đã quyết liệt chỉ đạo xử lý hàng loạt vụ án lớn, làm 
cho lòng dân phấn khởi, tin tưởng. Trung ương còn 
mạnh mẽ trong xây dựng kỷ cương, kỷ luật trong 
Đảng, đưa ra kỷ luật nghiêm minh đối với nhiều 
cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp, có cả 
đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị.

Hiện nay, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn 
vị đã triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 là 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là chuyên đề có 
ý nghĩa thời sự cấp thiết, cần được thực hiện sâu 
rộng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như 
Bác đã dạy. Tất cả phải hướng đến mục tiêu: “Kiên 
quyết khắc phục những yếu kém trong công tác 
cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, 
trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực 
sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập 
thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực 
sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố 
niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

HOA mAi (sưu tầm)
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1 Bổ nhiệm chức danh giám đốc Sở Tư pháp.
Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và ghi nhận quá trình phấn 
đấu của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, ngày 24/02/2017, 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND về 
việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp đối với 
đồng chí Hồ Thị Kim Ngân. Phát biểu tại buổi Lễ công bố 
Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chúc mừng 
đồng chí Ngân và kỳ vọng trong thời gian tới trong vai 
trò người đứng đầu ngành Tư pháp tỉnh nhà, đồng chí 
tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết 
nội bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần 
tích cực trong việc đẩy mạnh công tác tư pháp của tỉnh 
Bắc Kạn ngày một phát triển.

2 Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật 
Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 196/KH-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Bắc 
Kạn về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật 
Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là 
lần đầu tiên tỉnh Bắc Kạn tổ chức thi tìm hiểu pháp 
luật bằng hình thức trực tuyến, sau 01 tháng phát 
động cuộc thi, đã thu hút 1.546 thí sinh tham gia dự 
thi. Cuộc thi đã góp phần phổ biến sâu rộng tinh thần 
và nội dung của Bộ luật Dân sự năm 2015 tới đông 
đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 
học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức  đã quyết định 
trao giải cho 05 tập thể: Giải nhất: UBND thành phố 
Bắc Kạn; giải nhì: UBND huyện Na Rì; giải ba: Sở Giáo 

dục và Đào tạo Bắc Kạn; giải khuyến khích: Sở Tài 
nguyên và Môi trường và UBND huyện Bạch Thông. 
Về cá nhân, giải nhất: Bà Hoàng Hoài Nam - Giáo 
viên Trường Mầm non Huyền Tụng, thành phố Bắc 
Kạn; Giải nhì: Ông Triệu Nhật Hoàng - Công an huyện 
Ngân Sơn, bà Phùng Thu Trang - Trung tâm Giáo dục 
trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn; giải ba: Ông Nông 
Minh Cương - Xã Côn Minh, huyện Na Rì, bà Nông Thị 
Lê - Giáo viên Trường THCS Yến Lạc, huyện Na Rì, Ma 
Văn Hữu - Công an huyện Ngân Sơn và 14 giải khuyến 
khích cho các cá nhân đạt giải.

3 Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 31/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế 

phối hợp trong hoạt động tiếp nhận, giải đáp các 
vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định 
của pháp luật; xử lý những kiến nghị của doanh 
nghiệp về hoàn thiện các quy định của pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để không ngừng nâng cao trách nhiệm, chất 
lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-
UBND ngày 19/10/2017 về ban hành Quy chế phối 
hợp trong hoạt động tiếp nhận, giải đáp các vướng 
mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp 
luật; xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn 
thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn. Nội dung quy chế đề cập đến trách nhiệm của 
các cơ quan, đơn vị có liên quan các nội dung như: 
Phối hợp trong các hoạt động tiếp nhận, giải đáp 
các vướng mắc về pháp luật của doanh nghiệp; tiếp 
nhận, xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về 
hoàn thiện các quy định của pháp luật; cung cấp các 
văn bản quy phạm pháp luật.

4 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các Luật 
được Quốc hội khóa XiV thông qua tại kỳ họp 

thứ 3.
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông 

qua 12 Luật và có hiệu lực trong năm 2018. Để triển 
khai kịp thời các văn bản Luật, trên tinh thần hiệu quả, 
cải cách hành chính, gắn công tác xây dựng pháp luật 
với công tác tổ chức thi hành, Sở Tư pháp đã tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 
số 1895/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về ban hành Kế 
hoạch triển khai thi hành các Luật đã được Quốc hội 
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 
CỦA NGÀNH TƯ PHÁP BẮC KẠN NĂM 2017

                                                                                                                                             LƯU NgỌC Tâm
                                                                                                                           Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
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Nội dung của kế hoạch gồm 7 nội dung chính 
bao gồm: Rà soát và tham mưu xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các nội 
dung được giao trong Luật, Nghị định; tổ chức rà soát 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 
các Luật; hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho 
phù hợp với các Luật và các Nghị định hướng dẫn thi 
hành, đảm bảo đồng bộ và sát thực tiễn thi hành tại 
địa phương; tổ chức phổ biến, quán triệt việc triển 
khai thi hành Luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát 
và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; sơ kết, tổng kết việc tổ chức triển khai thi 
hành Luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

5 Tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành 
về điều chỉnh các giấy tờ cá nhân liên quan đến 

giấy khai sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 Ngày 10/10/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ ký 

kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh về điều 
chỉnh các giấy tờ cá nhân liên quan đến giấy khai 
sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Mục tiêu của nội dung 
phối hợp là nhằm tạo một hành lang pháp lý để giải 
quyết những vướng mắc bất cập xoay quanh thông 
tin nhân thân của cá nhân, đảm bảo quyền lợi của 
công dân cũng như cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận, 
giải quyết hồ sơ.

6 Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 

và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật 
Dân sự năm 2015” .

Ngày 08/11/2017, Sở Tư pháp đã tham mưu cho 
UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
2017 và tổng kết trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”, thu hút hơn 400 người 
tham dự. Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh 
uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã nhấn 

mạnh: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi người bằng những hành 
động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến 
pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức 
thượng tôn pháp luật trong xã hội tạo nên sức mạnh 
tổng hợp, khối đại đoàn kết của toàn dân tộc vì một 
nước Việt Nam - dân giàu nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh.

7 Tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý 
doanh nghiệp.

Ngày 12/7/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị 
tọa đàm về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực 
hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại Hội nghị tọa 
đàm các đại biểu tham dự đã bày tỏ, chia sẻ những 
kinh nghiệm trong quá trình thực hiện hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, những khó khăn vướng mắc từ 
thực tiễn hoạt động, các quy định của pháp luật hiện 
hành còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa mang tính 
khả thi dẫn đến trong tiếp cận về đất đai, về vốn, về 
khoa học, kỹ thuật, thông tin… gặp nhiều khó khăn 
đó là rào cản trong hoạt động khởi nghiệp của Doanh 
nghiệp, Hợp tác xã. Thông qua Hội nghị đã trang bị 
cho các đại biểu kiến thức pháp luật cơ bản hỗ trợ 
Doanh nghiệp khởi nghiệp; kịp thời giải đáp, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, 
hợp tác xã trong quá trình áp dụng, thực hiện, từ đó 
giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã thực 
hiện tốt hơn nghĩa vụ của mình, cũng như bảo vệ tốt 
hơn quyền lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định số 66/2008/
NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp; Thông tư số 109/2016/TT- BTC 
ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 
hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống 
kê quốc gia và Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 
05/4/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn giai đoạn 2016 - 2020. Để khảo sát nhu cầu hỗ trợ 
pháp lý của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư 
pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
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Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 21/11/2017 về điều 
tra, khảo sát trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

8 Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ và các tổ 
chức đoàn thể thuộc Sở.

- Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư 
pháp nhiệm kỳ 2017 - 2020: 

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU, ngày 03 tháng 
3 năm 2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp, các Chi bộ 1, 2, 
3, 4 trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành 
công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tại Đại 
hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một 
cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, 
những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài 
học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương 
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội các Chi 
bộ đã bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

- Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ngày 20/10/2017, Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh 
Bắc Kạn tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 
- 2022. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn 
nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí. Trong phiên 
họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn khoá 
mới diễn ra cùng ngày, đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó 
Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức 
danh Chủ tịch Công đoàn Sở;  đồng chí Nguyễn Đức 
Thiêm - Chánh Thanh tra Sở được bầu giữ chức danh 
Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn 
Sở. Đại hội cũng đã bầu ra Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn 
Sở và Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

- Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp Bắc Kạn nhiệm 
kỳ 2017 - 2020:

Ngày 23/01/2017, Chi đoàn Sở Tư pháp Bắc 
Kạn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại 
hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn gồm 05 đồng 
chí, đồng chí Hoàng Trần Lệ Trang - Phó trưởng 
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật được bầu vào 
chức danh Bí thư Chi đoàn. Đại hội đã biểu quyết 
100% nhất trí với từng chỉ tiêu phấn đấu trong 
nhiệm kỳ tới và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại 

hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua 
đó các đoàn viên thanh niên được phát huy tính 
dân chủ của mình, tự đánh giá kết quả hoạt động 
của mình trong thời gian qua và đưa ra những mục 
tiêu, hướng phấn đấu nhằm đưa công tác đoàn và 
phong trào thanh niên có những chuyển biến tích 
cực trong thời gian tới.

- Đại hội Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Bắc 
Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ngày 22/9/2017, Chi hội  Luật gia  Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn  đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 
2022. Tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn đánh 
giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những 
tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ,  giải pháp cho nhiệm kỳ 
2017 - 2022. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi 
hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 
2022 gồm có 05 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Hoà 
- Trưởng phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và 
Theo dõi thi hành pháp luật được bầu vào chức danh 
Chi Hội trưởng. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu Ban 
Kiểm tra và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

9 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phát huy hiệu 
quả hoạt động  góp phần quan trọng trong 

công cuộc cải cách thủ tục hành chính của đơn vị.
Thực hiện quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 
28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc 
ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Tư pháp đã phát huy hiệu quả hoạt động, góp 
phần quan trọng trong công cuộc cải cách thủ tục 
hành chính của đơn vị. Trong năm 2017, Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 1.020 
hồ sơ (trong đó 1.016 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp và 04 hồ sơ khác).

Một trong những nét mới mang tính ưu việt 
trong nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả là việc áp dụng công nghệ thông 
tin vào giải quyết công việc. Ngày 01/11/2017, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp triển 
khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử. Ngay sau 
khi áp dụng phần mềm một cửa điện tử, tất cả các hồ 
sơ được tiếp nhận tại bộ phận được cập nhật và thao 
tác trên phần mềm, qua đó, giúp cho lãnh đạo theo 
dõi, kiểm tra được tiến độ công việc giải quyết thủ tục 
hành chính theo đúng quy định, giúp cán bộ trực tiếp 
giải quyết thủ tục hành chính quản lý được chặt chẽ, 
khoa học hơn./.
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Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong tố tụng là hoạt động 
cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí: Đại diện bào 
chữa, bảo vệ cho đối tượng được TGPL trước khi 

cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can, góp phần bảo đảm các quyền con 
người, quyền tố tụng và nâng cao hiệu quả hoạt động 
tố tụng. Ngoài việc tuyên truyền, tư vấn pháp luật, thì 
việc tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý 
thật sự là chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Năm 2017, công tác TGPL nói chung, công tác 
phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố 
tụng nói riêng của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh 
Bắc Kạn đã được thực hiện tương đối hiệu quả, đảm 
bảo quyền bào chữa, quyền được bảo vệ của người 
được TGPL, thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong 
quá trình tố tụng, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng 
xét xử, giải quyết vụ việc một cách khách quan, toàn 
diện, đúng người, đúng pháp luật, là cơ sở cho việc 
đưa ra định hướng có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc 
đẩy và đảm bảo việc tranh tụng giữa Kiểm sát viên 
và Trợ giúp viên pháp lý, bước đầu hình thành cơ 
chế phán quyết của Tòa án phải xuất phát từ kết quả 
tranh tụng tại phiên tòa. Đồng thời bảo vệ tốt nhất 
quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự là người 
được TGPL.

Là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp 
liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, ngay từ 
đầu năm, Sở Tư pháp đã chủ động chỉ đạo Trung tâm 
TGPL Nhà nước tỉnh tham mưu trình Hội đồng ban 
hành Kế hoạch số 89/KH-PHLN về phối hợp thực hiện 
trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017; 
đồng thời xây dựng Kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ này 
tại 01 đơn vị cấp huyện.

Quá trình triển khai hoạt động tham gia tố 
tụng, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã có sự phối 
kết hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả với 
các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan liên quan 
trong tổ chức triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý, 
đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người được trợ 
giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của 
người dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, đã tiếp 

nhận và thực hiện số vụ việc tham gia tố tụng là 177 
vụ việc/177 đối tượng (tăng hơn 200% so với cùng kỳ 
năm 2016), trong đó: Diện người được TGPL: 43 người 
nghèo; 06 người có công; 35 trẻ em; 02 người tàn tật; 
91 người dân tộc thiểu số. Về giới tính: 144 nam; 33 nữ. 
Về lĩnh vực: 134 vụ việc hình sự; 10 vụ việc dân sự; 10 
vụ việc hôn nhân gia đình; 03 vụ việc hành chính; 20 
vụ việc đất đai. 

Qua đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp cho 
thấy: Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác 
viên đã luôn thực hiện phương pháp nghiên cứu hồ 
sơ một cách toàn diện, 100% các vụ việc TGPL được 
đánh giá đều từ mức đạt chất lượng trở lên, không có 
vụ việc không đạt chất lượng. Cụ thể, thực hiện đánh 
giá chất lượng vụ việc TGPL 143 vụ việc, trong đó:  số 
vụ việc đạt chất lượng tốt là 109; số vụ việc đạt chất 
lượng 34 (Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 137 vụ việc, 
trong đó đạt chất lượng tốt 104 vụ việc, đạt chất lượng 
33 vụ việc; Luật sư là cộng tác viên TGPL thực hiện 06 
vụ việc, trong đó đạt chất lượng tốt 05 vụ việc; đạt chất 
lượng 01 vụ việc). Thực tế cho thấy: Nhiều vụ án có sự 
tham gia của Trợ giúp viên pháp lý đã giúp cho người 
được TGPL lấy lại được sự công bằng và giành được 
quyền nuôi con, quyền về tài sản trong các vụ án ly 
hôn; có trường hợp người được TGPL đã gửi thư cảm 
ơn Trợ giúp viên pháp lý tâm huyết với nghề, giúp 
cho họ tìm lại sự công bằng của pháp luật… 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT- BTP-
BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/07/2013 
của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Bộ Tài 
chính, Viện KSND Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao và 
Kế hoạch số 153/KH-HĐPH ngày 06/7/2017 của Hội 
đồng phối hợp liên ngành, Trung tâm TGPL Nhà nước 
đã tham mưu cho Hội đồng thành lập Đoàn kiểm tra 
tiến hành kiểm tra tại 03 cơ quan tiến hành tố tụng 
(TAND, VKSND, CA) trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Kết 
quả kiểm tra cho thấy: Các cơ quan tiến hành tố tụng 
và Trung tâm TGPL Nhà nước, Chi nhánh TGPL số 1 đã 
có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả trong tổ chức 
triển khai các hoạt động theo Thông tư liên tịch số 

NHÌN LẠI MỘT NĂM THAM GIA TỐ TỤNG CỦA                  
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC KẠN 

                                                                                                   TrầN ĐăNg KHOA 
                                                                                                          Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

(Xem tiếp trang 17)
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Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc 
Kạn trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, được 
thành lập theo Quyết định số 2889/QĐ-UB 

ngày 29 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh. Đến 
nay Trung tâm đã trở thành một trong những đơn 
vị đấu giá có uy tín, có phong cách làm việc chuyên 
nghiệp và dịch vụ đạt chất lượng cao. Qua 14 năm 
xây dựng và phát triển, dưới sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, sự phối hợp 
chặt chẽ của các ngành, địa phương và sự nỗ lực, 
phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức đơn 
vị, Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt 
động bán đấu giá tài sản, góp phần vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được 
trong nhiều năm qua, với tinh thần chủ động, quyết 
tâm cao ngay từ đầu năm 2017, trên cơ sở Chương 
trình kế hoạch công tác được Sở Tư pháp phê duyệt, 
Trung tâm đã triển khai hoạt động bán đấu giá tài 
sản và đạt được những kết quả tích cực, tổ chức 
thành công nhiều cuộc đấu giá, nhiều loại tài sản có 
giá trị lớn, trong đó có phần không nhỏ là tài sản 
của Nhà nước thanh lý, tài sản là quyền sử dụng đất, 
tài sản tịch thu xử lý vi phạm hành chính. Đặc biệt 
kể từ khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, Sở Tư pháp 
đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch thi hành Luật Đấu giá tài sản tại địa phương. 
Trên cơ sở đó, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 
đã tổ chức triển khai và đạt được những kết quả 
tích cực. Năm 2017 với tổng số 130 hợp đồng, tổng 
giá khởi điểm của tài sản là 49.419.314.385 đồng; 
tổng giá bán đấu giá thành là 55.890.438.000 đồng; 
chênh lệch giá trúng đấu giá với giá khởi điểm là 
6.471.123.615 đồng.

Có thể kể đến như đấu giá quyền sử dụng 
đất: 11 lô đất tại tiểu khu 2, xã Vân Tùng, huyện 
Ngân Sơn, tổng giá khởi điểm của tài sản là 
1.415.700.000 đồng/11 lô, tổng giá bán đấu giá 
thành là 2.511.000.000 đồng/11 lô, tăng so với giá 
khởi điểm là 1.095.300.000 đồng; 14 lô đất tại khu 

dân cư Chợ Cũ, khu dân cư Hát Deng, khu dân cư 
Giả Dìa và khu tái định cư xã Xuân Dương (đấu giá 
thành 12 lô đất), tổng giá khởi điểm của tài sản là 
1.628.734.000 đồng/12 lô, tổng giá bán đấu giá 
thành là 2.721.800.000 đồng/12 lô, tăng so với 
giá khởi điểm là 1.093.066.000 đồng; đấu giá 34 
lô đất ở tại đô thị thuộc Khu đất số 3, khu dân 
cư đô thị phía Nam tại tổ 5, Phường Phùng Chí 
Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (đấu giá 
thành 27/34 lô), tổng giá khởi điểm của tài sản là 
18.022.500.000 đồng/27 lô, tổng giá bán đấu giá 
thành là 20.010.500.000 đồng/27 lô, tăng so với giá 
khởi điểm là 1.988.000.000 đồng. Đấu giá quyền 
thuê Kiốt tại Chợ Trung tâm huyện Pác Nặm, giá 
khởi điểm của tài sản là 208.000.000 đồng, giá bán 
đấu giá thành là 698.000.000 đồng, tăng so với giá 
khởi điểm là 400.000.000 đồng. Đấu giá gỗ lô tài sản 
là 17,230m3 gỗ Phay xẻ nhóm VI, giá khởi điểm của 
tài sản là 31.358.600, đồng, giá bán đấu giá thành 
là 61.000.000 đồng, tăng so với giá khởi điểm là 
29.641.400 đồng. Đấu giá thành 01 xe ô tô TOYOTA 
LANDCRUISERVX, biển kiểm soát 97A-006.88, với 
giá khởi điểm của tài sản là 2.330.000.000 đồng, giá 
bán đấu giá thành là 2.565.000.000 đồng, tăng so 
với giá khởi điểm là 235.000.000 đồng....

Với những kết quả trên có thể khẳng định 
rằng công tác bán đấu giá tài sản năm 2017 của 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn 
đã góp phần tăng thu cho Ngân sách Nhà nước, 
bảo đảm tài sản được bán đấu giá đúng theo quy 
định, trình tự của Luật Đấu giá tài sản và các quy 
định hiện hành, hạn chế được tình trạng thông 
đồng, dìm giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản. 
Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong hoạt động 
đấu giá tài sản.

Phát huy những kết quả đã đạt trong thời 
gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và sự cố gắng 
nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao 
động tại Trung tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị được UBND tỉnh và Sở Tư pháp giao./.

LAN PHƯƠNg

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC KẠN -
MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NĂM 2017
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Phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí, vai trò đặc 
biệt quan trọng, khâu đầu tiên của hoạt động 
thi hành pháp luật và là nhiệm vụ của cả hệ 

thống chính trị nhằm bảo đảm quyền được thông tin 
về pháp luật của công dân. Trong những năm qua, 
được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức 
chấp hành pháp luật cho cán bộ, Đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân. Trong kết quả chung đó không 
thể không kể đến sự đóng góp tích cực của đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Hiện nay đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp 
tỉnh có 233 người, cấp huyện có 195 người; cấp xã 
có 1.875 tuyên truyền viên pháp luật. Hoạt động của 
đội ngũ này bước đầu đi vào nền nếp, đã trực tiếp 
tuyên truyền cũng như tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền tổ chức tuyên truyền, chuyển tải kịp thời các 
chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến 
với cán bộ và nhân dân, góp phần quan trọng vào 
việc ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Trong năm 2017, các báo cáo viên và tuyên truyền 
viên pháp luật đã thực hiện được 12.275 cuộc tuyên 
truyền với 1.167.584 lượt người nghe. Thực tiễn hoạt 
động và những kết quả đạt được đó đã từng bước 
khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật chưa thật sự 
phát huy tính chủ động trong việc tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo 
dục pháp luật; việc cập nhật văn bản pháp luật, ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật còn hạn chế. Mặt khác, do các cơ 
quan, đơn vị đề nghị công nhận báo cáo viên pháp 
luật chưa thực sự quan tâm trong việc phân công, tạo 
điều kiện cho báo cáo viên tham gia công tác phổ 
biến,  giáo dục pháp luật. Trong quá trình triển khai 
thực hiện còn thiếu kiểm tra đôn đốc; việc thực hiện 
chế độ đối với các báo cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật có lúc, có nơi chưa đảm bảo; trình độ dân 
trí không đồng đều điều này cũng gây ra những khó 

khăn nhất định cho việc tuyên truyền cũng như tiếp 
nhận các quy định của pháp luật; việc bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp 
luật cho đội ngũ này chưa được thường xuyên; công 
tác quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật còn hạn chế. Các cơ quan, đơn 
vị chưa thống kê, đánh giá kịp thời và đầy đủ kết quả 
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong thời 
gian tới các cấp, các ngành cần thực hiện một số giải 
pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 
32-CT/TW ngày 09/12/2013 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng 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 cho cán bộ và nhân dân.

Hai là, chú trọng xây dựng, kiện toàn nâng cao 
chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, bản 
lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, 
đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền đáp ứng được các 
yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ba là, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập 
nhật kiến thức pháp luật,  kỹ năng  nghiệp vụ phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp đủ, đề cương, 
tài liệu pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật. 

Bốn là, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo 
quy định. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị kỹ thuật cần thiết đảm bảo hỗ trợ đắc lực cho công 
tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo điều 
kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ứng 
dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, tiếp cận kịp 
thời các quy định mới của pháp luật.

Năm là, bản thân các báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật cũng cần tích cực nghiên cứu, chủ 
động tìm hiểu, cập nhật văn bản, chính sách pháp 
luật mới; chú trọng đổi mới phương pháp truyền đạt, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật./.

                                              ĐồNg LAN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA 
ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
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Luật Hộ tịch được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8, 
thông qua ngày 20/11/2014 (có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/01/2016), sau hai năm triển khai và thi 

hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, công tác đăng ký và 
quản lý hộ tịch đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Để triển khai thi hành Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp 
đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai 
thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên 
cơ sở kế hoạch Sở Tư pháp đã tiến hành tổ chức triển 
khai việc rà soát lại đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ 
tịch cấp xã và công chức làm công tác hộ tịch tại cấp 
huyện, đồng thời tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Hộ 
tịch cho các đối tượng là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành 
cấp tỉnh và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Xác định công tác quản lý nhà nước về hộ tịch 
là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý 
nhà nước của địa phương. Trong thời gian qua, dưới 
sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước về hộ tịch 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, các sự kiện về hộ tịch của nhân dân được 
thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, giảm 
tình trạng đăng ký hộ tịch quá hạn, đăng ký thay đổi, 
cải chính hộ tịch; công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật về hộ tịch được chú trọng triển khai đến tận cơ 
sở; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hộ 
tịch của nhân dân được nâng lên; đội ngũ công chức 
làm công tác hộ tịch ở cơ sở được quan tâm, củng cố 
về số lượng và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ; cơ sở 
vật chất cũng dần đáp ứng so với yêu cầu; các loại sổ 
sách, biểu mẫu hộ tịch được hỗ trợ và cung cấp kịp 
thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch. 

Kết quả đăng ký hộ tịch năm 2016 về đăng ký hộ 
tịch trong nước: đăng khai sinh là 5.967 trường hợp, 
trong đó đăng ký đúng hạn 5.149 trường hợp, đăng 
ký quá hạn 818 trường hợp; đăng ký khai tử 1.670 
trường hợp, trong đó đăng ký đúng hạn 1.327 trường 
hợp, đăng ký quá hạn 343 trường hợp; đăng ký kết 
hôn trong nước 2.322 trường hợp, trong đó đăng ký 
kết hôn lần đầu 2203 trường hợp. Đăng ký hộ tịch có 
yếu tố nước ngoài tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 
đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 trường hợp; 
đăng ký kết hôn 15 trường hợp.

Kết quả đăng ký hộ tịch năm 2017 đăng ký hộ 
tịch trong nước: đăng ký khai sinh 4.963 trường hợp, 
trong đó đăng ký đúng hạn 4.357 trường hợp, đăng ký 
quá hạn 606 trường hợp; đăng ký khai tử trong nước 
1.544 trường hợp, trong đó đăng ký đúng hạn 1.176 
trường hợp, đăng ký quá hạn 368 trường hợp; đăng ký 
kết hôn trong nước 1.913  trường hợp, trong đó đăng 
ký kết hôn lần đầu 1.774 trường hợp. Đăng ký hộ tịch 
có yếu tố nước ngoài tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 
đăng ký khai sinh 06 trường hợp; đăng ký kết hôn 09 
trường hợp.

Nhằm kịp thời đánh giá và tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành 
Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành bên 
cạnh việc thường xuyên nắm bắt tình hình, hướng 
dẫn, giải đáp các yêu cầu về nghiệp vụ, hàng năm Sở 
Tư pháp đều ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, 
thanh tra về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa 
bàn cấp huyện và cấp xã. Trong quá trình thanh tra, 
kiểm tra đã tiến hành hướng dẫn, trao đổi, giải đáp 
trực tiếp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị được 
kiểm tra, kịp thời phát hiện và ban hành Kết luận để 
chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình 
thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Bên cạnh 
đó, để trang bị thêm kiến thức pháp luật, nâng cao 
kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần giảm tình trạng sai sót, 
nhầm lẫn khi đăng ký hộ tịch, hàng năm Sở Tư pháp 
cũng đã ban hành Kế hoạch tập huấn và tổ chức tập 
huấn cho các đối tượng là công chức Tư pháp - Hộ 
tịch của 122 xã, phường, thị trấn và 08 huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 
23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về 
đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024, 
Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt “Chương trình hành động 
quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ 
tịch giai đoạn 2017 - 2024”  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết 
định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ. Mục đích của việc triển khai thực hiện 
Quyết định số 101/QĐ-TTg là bảo đảm các sự kiện hộ 

KẾT QUẢ SAU HAI NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH
LUẬT HỘ TỊCH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
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tịch trên địa bàn tỉnh được đăng ký kịp thời, đầy đủ, 
đúng quy định của pháp luật; nâng cao tỷ lệ đăng ký 
hộ tịch, trong đó tập trung vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, 
đăng ký khai tử; bảo đảm mọi người dân đều được 
cấp giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh, Trích lục khai tử), 
có đầy đủ nội dung, phù hợp với thông lệ quốc tế; 
số liệu đăng ký hộ tịch được thống kê, tổng hợp đầy 
đủ, chính xác, kịp thời, được công bố công khai, minh 
bạch, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và nhu 
cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật 
và thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ 
quan, đơn vị có liên quan đảm bảo hoạt động đăng 
ký, thống kê hộ tịch có chất lượng, hiệu quả, số liệu 
thống kê thống nhất, chính xác.

Ngoài ra, để tháo gỡ những vướng mắc xoay 
quanh vấn đề giấy tờ, hồ sơ cá nhân không khớp với 
nội dung thông tin cơ bản của cá nhân ghi trong giấy 
tờ hộ tịch như: Họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm 
sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, 
quan hệ cha, mẹ, con, đồng thời tăng cường công tác 
phối hợp liên ngành giữa cơ quan cấp giấy tờ hộ tịch 
và các cơ quan quản lý giấy tờ, hồ sơ của cá nhân, ngày 
10/10/2017, Sở Tư pháp đã chủ trì tổ chức Lễ ký kết 
Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh về điều chỉnh các 
giấy tờ cá nhân liên quan đến giấy khai sinh trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây được coi như một bước tiến mới 
nhằm phục vụ cho công tác cải cách hành công của 
tỉnh, đảm bảo quyền lợi của công dân cũng như cơ 
quan, tổ chức khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Đồng thời, để xây dựng cơ chế cấp kinh phí 
mua sổ, biểu mẫu hộ tịch cho cơ quan đăng ký hộ 
tịch cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ 
tục hành chính; xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch 
đảm bảo đáp ứng theo quy định của Luật Hộ tịch; đầu 
tư cơ sở vật chất cho cơ quan đăng ký và quản lý hộ 
tịch từ tỉnh đến cơ sở, ứng dụng đồng bộ công nghệ 
thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên phạm 
vi toàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
tập trung, đồng bộ đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng 
ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch và giải quyết thủ 
tục hành chính trong đăng ký hộ tịch trực tuyến; bảo 
đảm bí mật thông tin cá nhân, bảo đảm kết nối để 
cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành có liên quan, Sở Tư pháp cũng đã tham mưu 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê 

duyệt Đề án “Cấp kinh phí mua, in và phát hành sổ, 
biểu mẫu hộ tịch; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Có thể thấy rằng, qua hai năm triển khai thi hành 
Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bước đầu đã đạt 
được một số kết quả quan trọng, công tác đăng ký, 
quản lý hộ tịch từng bước ổn định và đi vào nề nếp, 
cơ sở vật chất từng bước được cải thiện. Người dân đã 
nhận thức được tầm quan trọng của giấy tờ hộ tịch nên 
chủ động trong việc đi đăng ký các sự kiện hộ tịch theo 
đúng thời gian quy định, hạn chế tình trạng khai sinh, 
khai tử quá hạn như trước đây. Công chức Tư pháp - Hộ 
tịch đã xác định được tầm quan trọng của công tác này 
nên đã tham gia đầy đủ các lớp đào tạo nghiệp vụ, tích 
cực nghiên cứu các văn bản pháp luật, từ đó góp phần 
nâng cao trình độ nghiệp vụ. 

Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường hơn nữa 
công tác quản lý hộ tịch tại địa phương góp phần cải 
cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức chấp hành 
các quy định về pháp luật hộ tịch, các cơ quan, đơn 
vị có liên quan cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền địa phương, xác định nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về hộ tịch là một nhiệm vụ chính trị, 
xã hội cần được quan tâm đặc biệt.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Hộ tịch và các 
văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức 
của người dân; biên soạn các tập san, chuyên đề về 
lĩnh vực hộ tịch để cấp phát đến công chức Tư pháp 
hộ tịch các cấp nhằm giúp cán bộ hộ tịch mở rộng 
kiến thức pháp luật về hộ tịch. Thường xuyên tổ chức 
các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán 
bộ làm công tác này tại địa phương.

Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, 
công chức tư pháp, hộ tịch các cấp đủ về số lượng, 
đảm bảo về tiêu chuẩn nghiệp vụ; chú trọng công tác 
đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, chuẩn hóa 
đội ngũ cán bộ, tư pháp hộ tịch; 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện cơ sở, hạ tầng công 
nghệ thông tin, đặc biệt là ở cấp xã; triển khai việc 
ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
dùng chung trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên 
phạm vi toàn quốc.

Năm là, cần có phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng 
giữa các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết 
những sai sót trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân./.

NgỌC ÁNH 
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Ngày 22/9/2017, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã 
tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 
2022, bầu Ban chấp hành Chi hội với 5 thành 

viên và được Tỉnh hội Luật gia công nhận tại Quyết 
định số 48/QĐ-HLG ngày 02/10/2017. Sau Đại hội, Chi 
hội Luật gia Sở Tư pháp đã vận động công chức, viên 
chức, người lao động Sở Tư pháp tham gia công tác 
hội, nâng tổng số hội viên của Chi hội đến nay là 31 
hội viên (phát triển được thêm 10 hội viên). 100% hội 
viên có trình độ từ Đại học Luật trở lên, trong đó có 
02 hội viên có trình độ Thạc sỹ Luật, 13 trường hợp 
đang đào tạo trình độ Thạc sỹ Luật và công tác tại các 
phòng chuyên môn thuộc Sở, có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội như: Công 
tác xây dựng thể chế, công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật...

Tại Khoản 1 Điều 2 Hiến pháp năm 2013 ghi 
nhận ”Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, 
do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Ngày 3/6/2017, Hội nghị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 5 khóa XII đã ban hành Nghị quyết 
số 11-NQ/TƯ về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa 
đã đưa ra mục tiêu tổng quát đó là “tiếp tục hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và 
vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần huy động và 
phân bổ nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”.

Để xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm và 
phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn 
trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công 
dân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, thì một trong 

những đòi hỏi đó là hệ thống pháp luật phải hoàn thiện, 
đồng bộ và đảm bảo thi hành trên thực tiễn. 

Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp 
luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 
hoạt động của Hội Luật gia và được thể hiện cụ thể 
tại khoản 2 Điều 3 Điều lệ Hội luật gia Việt Nam, đó 
là: ”Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học 
pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, 
kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây 
dựng và thi hành pháp luật”. 

Xác định công tác hội của Chi hội Luật gia Sở Tư 
pháp luôn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, 
đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây 
dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
(QPPL), công tác theo dõi thi hành pháp luật. Đây là 
quan điểm chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng ủy Sở Tư pháp 
đến chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác của 
Chi hội Luật gia trong thời gian vừa qua, gắn công tác 
xây dựng thể chế với công tác thi hành và hoàn thiện 
thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc 
biệt là các nội dung liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, các Luật gia của Chi 
hội đã phát huy vai trò trong công tác của hội trên cơ 
sở gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đạt được nhiều 
kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn 
thiện chính sách pháp luật, bao gồm các nội dung 
công việc về hoàn thiện các văn bản của Trung ương 
đó là các văn bản Luật, Nghị định, thông tư và các văn 
bản QPPL của địa phương đó là các Nghị quyết, quyết 
định của HĐND, UBND tỉnh. Cụ thể:

1. Trong kiến nghị hoàn thiện hệ thống 
pháp luật.

Thứ nhất, tham gia ý kiến dự thảo Hiến pháp 
1992; các dự án luật như: Luật Trưng cầu dân ý; Bộ luật 

VAI TRò CủA CHI HỘI LUẬT GIA Sở Tư PHÁP 
VớI CôNG TÁC THAM GIA xâY dựNG CHíNH SÁCH PHÁP LUẬT

Ngày 22/12/2017, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại Đại 
hội, Luật gia Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã có bài tham luận 
tại Đại hội về vai trò của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp với công tác tham gia xây dựng chính 
sách pháp luật. Ban biên tập Bản tin tư pháp Bắc Kạn trân trọng giới thiệu đến độc giả toàn 
văn bài tham luận này.
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Hình sự (sửa đổi, bổ sung); Bộ luật Dân sự; Luật Trẻ em; 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Trách nhiệm 
bồi thường của nhà nước; Luật Đấu giá tài sản; Luật Trợ 
giúp pháp lý...

Tham gia ý kiến các dự thảo Nghị định của Chính 
phủ quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Nghị 
định về sửa đổi một số điều của Nghị định số 123/NĐ-
CP về thi hành Luật Luật sư; dự thảo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật; 02 
Thông tư của Bộ Tài chính quy định về lập, sử dụng và 
quyết toán kinh phí cho công tác xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, quy định về khung thù lao dịch 
vụ đấu giá tài sản...

Thứ hai, thông qua hoạt động theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trong các lĩnh vực xác định trọng 
tâm liên ngành theo từng năm, từ đó, có các hoạt 
động rà soát, khảo sát đánh giá tình hình thi hành 
pháp luật của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước, 
những khó khăn, bất cập để có kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ví dụ: Năm 2017 tỉnh Bắc Kạn đã xác định công 
tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh 
vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Theo đó, trên 
cơ sở khảo sát, đánh giá của các doanh nghiệp, hợp 
tác xã trên địa bàn tỉnh trong tiếp cận đến nguồn vốn, 
đất đai, khoa học, kỹ thuật, nhu cầu sử dụng dịch vụ 
pháp lý... trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh đã có nhiều nội dung kiến nghị hoàn thiện 
pháp luật như: Hoàn thiện các quy định của pháp 
luật về đất đai liên quan đến thuê đất, thời hạn thuê 
đất; các quy định về hỗ trợ tín dụng đối với doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 
theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; các quy định về đăng 
ký giao dịch bảo đảm...

2. Trong xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL 
của địa phương

Công tác xây dựng văn bản QPPL là một chuỗi 
các nội dung công việc từ xây dựng, thẩm định, ban 
hành, kiểm tra, rà soát văn bản. Do đó, để đảm bảo 
việc xây dựng văn bản QPPL được đồng bộ, thống 
nhất và sát thực tiễn ở địa phương đòi hỏi phải đảm 
bảo theo đúng yêu cầu quy định của Luật Ban hành 
văn bản QPPL, chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm 
tra, rà soát văn bản của các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh; gắn công tác xây dựng với công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong thời gian vừa qua, các hội viên chi hội đã 
thực hiện thẩm định trên 105 dự thảo văn bản QPPL 

của HĐND, UBND tỉnh; tự kiểm tra trên 70 văn bản 
QPPL của UBND tỉnh ban hành và kiểm tra trên 130 
văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện ban hành; 
rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành 
như rà soát 37  văn bản QPPL lĩnh vực Tư pháp, rà soát 
văn bản lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp rà 
soát văn bản lĩnh vực thông tin truyền thông, văn 
hóa, nông nghiệp.

Ngoài ra, đã trực tiếp chủ trì xây dựng và đề 
nghị ban hành các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền 
ban hành của HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực 
ngành quản lý như: Quy chế phối hợp trong quản 
lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật; quy chế 
phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi 
phạm hành chính; nghị quyết của HĐND tỉnh về mức 
chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, mức 
chi cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính...

Trong rà soát, đề nghị hoàn thiện hệ văn bản 
QPPL: Đã đề nghị các Sở chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản 
quy định chi tiết để áp dụng trên địa bàn tỉnh; thực 
hiện việc rà soát các văn bản QPPL đã được ban hành 
theo từng lĩnh vực cụ thể có quy định về thủ tục hành 
chính để có lộ trình bãi bỏ; hoặc tham gia, ban hành 
các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh để đảm bảo 
quản lý hành chính nhà nước hiệu lực, hiệu quả như: 
các chính sách về hỗ trợ trong đầu tư lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn; trong hỗ trợ phát triển sản xuất 
hàng hóa...

3. Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật 
với tư cách cá nhân của từng hội viên

Một số hội viên thuộc Chi hội đã ký kết hợp 
đồng với tư cách là chuyên gia pháp lý với Đoàn đại 
biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn và ký hợp đồng 
với Đại biểu Quốc hội để tham gia ý kiến đối với các 
dự án Luật. Như: Luật gia Hồ Thị Kim Ngân với vai 
trò là Đại biểu Quốc hội cũng đã thực tiếp tham gia 
đóng góp ý kiến đối với các dự án Luật tại các kỳ họp 
của Quốc hội khóa XIV; Luật gia Hoàng Thu Chung 
tham gia đóng góp ý kiến đối với Luật Trợ giúp pháp 
lý; Luật về Hội; Luật gia Lê Thị Hương tham gia đóng 
góp ý kiến Luật Ban hành văn bản QPPL, đồng thời 
với vai trò là Đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia ý kiến 
trong việc ban hành các Nghị quyết thuộc thẩm 
quyền ban hành của HĐND tỉnh; Luật gia Nguyễn 
Thị Hòa tham gia đóng góp ý kiến Luật Bảo vệ và 
phát triển rừng, Luật Hộ tịch, Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước...
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Qua công tác tham gia ý kiến, thẩm định, kiểm 
tra, rà soát văn bản QPPL, đảm bảo chất lượng, đảm 
bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất; kịp 
thời phát hiện ra những vấn đề bất cập, vướng mắc 
trên cơ sở đó kiến nghị với cơ quan, người có thẩm 
quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp 
với quy định của pháp luật hiện hành. Bằng các hoạt 
động trên, các cấp, các ngành đã có đánh giá cao kết 
quả thực hiện, từng bước khẳng định được vai trò của 
từng hội viên của Chi hội trong công tác tham gia xây 
dựng chính sách pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ 
thống văn bản QPPL của Trung ương và địa phương, 
từ đó góp phần thực hiện xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa.

Với những kết quả trên, trong thời gian tới để 
nâng cao hiệu quả việc tham gia xây dựng chính sách 
pháp luật của hội viên Hội Luật gia nói chung và Chi 
hội Luật gia Sở Tư pháp nói riêng, cần phải làm tốt 
những nội dung sau:

Một là, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ 
của mỗi hội viên Hội Luật gia trong việc tham gia xây 
dựng chính sách pháp luật trên cơ sở gắn với vị trí 
việc làm. Đồng thời mỗi hội viên tích cực tham gia 
xây dựng chính sách pháp luật với vai trò cá nhân 
(chuyên gia pháp lý) trên cơ sở trực tiếp thực hiện 
tham gia góp ý với các dự án Luật được ký kết hợp 

đồng với Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc Đại biểu Quốc 
hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn.

Hai là, trong quá trình xây dựng các chính sách 
pháp luật, từ khâu đề nghị xây dựng văn bản QPPL 
đến khâu đánh giá chính sách, xây dựng, ban hành và 
kiểm tra thực hiện đòi hỏi phải đồng bộ, ổn định, sát 
thực tiễn từ đó các chính sách pháp luật mới thực tế 
đi vào cuộc sống.

Ba là, trong quá trình xây dựng các chính sách 
pháp luật gắn với thi hành pháp luật đảm bảo gắn 
giữa lý luận với thực tiễn. Để thực hiện được nội 
dung này đòi hỏi mỗi luật gia thực hiện tốt công tác 
phản biện, công tác thực tiễn thi hành để kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL.

Bốn là, mỗi Luật gia thường xuyên học tập nâng 
cao trình độ, từ đó nâng cao chất lượng xây dựng các 
chính sách pháp luật.

Trước nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật 
phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi việc xây dựng 
chính sách pháp luật đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, 
sát thực tiễn, thì vai trò của mỗi Luật gia là cần thiết, 
đảm bảo huy động nguồn lực về trí tuệ, phản biện 
xã hội./.    

 NgUYỄN HÒA

NHÌN LẠI MỘT NĂM... (Tiếp theo trang 10)

11, đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho 
người được TGPL trong các vụ án. Thủ tục để được 
tham gia bào chữa, bảo vệ của người thực hiện 
TGPL là Luật sư cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý 
cơ bản thuận lợi. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã 
cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng và gửi các 
bản sao bản án, quyết định cho Trợ giúp viên và 
cộng tác viên là Luật sư kịp thời, tạo điều kiện cho 
Trợ giúp viên, Luật sư cộng tác viên nghiên cứu hồ 
sơ, gặp gỡ đối tượng. Trợ giúp viên pháp lý tham 
gia giải quyết vụ việc đã đưa ra quan điểm trên 
cơ sở quy định của pháp luật để bào chữa, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được Toà 
án chấp nhận, ghi nhận trong các bản án của Toà 
án. Kết quả kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại 
hạn chế của các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng 
thời kiến nghị khắc phục kịp thời để nâng cao hơn 
nữa chất lượng, hiệu quả của công tác phối hợp 
liên ngành trong thời gian tới. 

Từ những kết quả đã đạt được của Trung 
tâm TGPL Nhà nước trong năm qua đã khẳng định 
công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã và 
đang phát triển một cách tích cực, hoạt động 
TGPL đã dần từng bước thể hiện chính sách nhân 
đạo, dân chủ của nhà nước ta. Năm 2018, triển 
khai thi hành Luật TGPL (sửa đổi) với một trong 
những nội dung trọng tâm là chú trọng thực hiện 
vụ việc TGPL, nhất là tập trung thực hiện vụ việc 
tố tụng của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, Trung 
tâm TGPL Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy những 
kết quả đã đạt được và đề ra mục tiêu nâng cao 
hơn nữa về số lượng và chất lượng vụ việc tham 
gia tố tụng, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò 
của mình trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp đối với những người được TGPL, góp phần 
vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ 
công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, 
hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật./. 
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Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 
là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải 
cách hành chính, thời gian qua, các cấp, 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo 
các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, 
UBND xã, phường, thị trấn thực hiện quyết liệt 
công tác kiểm soát, rà soát TTHC, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đồng thời 
tổ chức tốt kế hoạch truyền thông về cải cách 
TTHC.  UBND tỉnh thông qua phương án đơn 
giản hóa 95 TTHC trên tổng số 1328 TTHC trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại 
Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 
của UBND tỉnh và 48 TTHC có nội dung đơn giản 
hóa được công bố thuộc phạm vi quản lý và 
giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND 
ngày 28/11/2017. Thực hiện kiểm soát chất 
lượng và công bố kịp thời hơn 400 TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành 
như: Sở Tư pháp, Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải, Sở Thông 
tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Ban 
Quản lý các khu công nghiệp. Sau khi có Quyết 
định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
các Sở, ban, ngành đã thực hiện tốt việc niêm yết 
công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả, đồng thời thực hiện công khai TTHC trên 
Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện 
tử của đơn vị.

 Bên cạnh đó, công tác truyền thông về 
hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp 

tục được các đơn vị, địa phương thực hiện bằng 
nhiều hình thức như thông tin, tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin 
điện tử; thông qua các hội nghị giao ban, tọa 
đàm; tập huấn, bồi dưỡng quán triệt nội dung, 
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; 
lồng ghép thông tin về cải cách TTHC qua các 
hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các 
chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, các cấp, các 
ngành và địa phương cũng đã chú trọng công 
tác kiểm tra, khảo sát việc thực hiện hoạt động 
kiểm soát TTHC. Năm 2017, bộ phận kiểm soát 
TTHC đã tiến hành kiểm tra đối với 02 đơn vị cấp 
Sở (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Sở Y tế), 01 đơn vị cấp huyện (UBND huyện Pác 
Nặm), 02 đơn vị cấp xã (xã Cao Tân, xã Cổ Linh – 
huyện Pác Nặm); đồng thời tiến hành khảo sát 04 
TTHC trên 13 đơn vị UBND xã, phường, thị trấn, 
UBND huyện thuộc địa bàn 03 huyện, thành phố 
(huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Thành phố Bắc Kạn) với 
tổng số phiếu khảo sát 1120 phiếu, chỉ số hài 
lòng chung đạt 63,7%. Thông qua kiểm tra, khảo 
sát đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng 
mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ, đồng thời phát 
hiện những tồn tại, hạn chế nhằm chấn chỉnh kỷ 
luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát TTHC 
tại các đơn vị, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn 
các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn 
tại, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động 
kiểm soát TTHC. Hoạt động kiểm tra cũng giúp 
cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi 
mới trong hoạt động cải cách TTHC nhằm phổ 
biến, nhân rộng có hiệu quả đối với các đơn vị, 
địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật 
công tác kiểm soát TTHC vẫn còn một số hạn chế 
như: Việc thực hiện kế hoạch rà soát TTHC, kiểm 
soát chất lượng hồ sơ TTHC trình UBND tỉnh công 
bố của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 

ĐôI NéT VỀ CôNG TÁC KIỂM SOÁT THủ TụC HÀNH CHíNH
NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

(Xem tiếp trang 20)
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Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các 
vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý 
theo thẩm quyền, đồng thời; những sơ 

hở trong cơ chế quản lý, chính sách để kịp thời 
kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
các biện pháp sửa đổi, bổ sung, khắc phục, ngay 
từ đầu năm 2017, Thanh tra Sở Tư pháp đã triển 
khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra đảm 
bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành 
đúng tiến độ kế hoạch được phê duyệt. Những 
kết quả nổi bật đã đạt được như sau: 

Một là, trong hoạt động thanh tra 
chuyên ngành:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định. 
Trong năm, Thanh tra Sở đã thực hiện 02 cuộc 
thanh tra, gồm:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của 
pháp luật trong các lĩnh vực công tác tư pháp 
năm 2016 đối với UBND huyện Ba Bể và UBND 11 
xã, thị trấn thuộc huyện Ba Bể. 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về lĩnh vực chứng thực năm 2014, 
2015 và 2016 đối với UBND huyện Bạch Thông 
và UBND 17 xã, thị trấn thuộc huyện Bạch Thông.

Qua thanh tra, mặc dù chưa phát hiện 
tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, tuy nhiên 
đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế như: Cập 
nhật thông tin vào sổ  không đầy đủ; lưu trữ tài 
liệu, hồ sơ không đầy đủ, không theo đúng quy 
định; thu, nộp lệ phí chứng thực không đúng, đủ 
theo quy định... Kết thúc thanh tra, Thanh tra Sở 
đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kết luận 
thanh tra. Kết luận thanh tra đã chỉ rõ các tồn 
tại, hạn chế và kiến nghị các đơn vị được thanh 
tra nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và 
kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục, sửa chữa 
những tồn tại, hạn chế.  

Hai là, trong hoạt động tiếp công dân: 

Thanh tra Sở đã xây dựng lịch tiếp công 
dân năm 2017 của Lãnh đạo Sở và Thanh tra 
Sở. Trong năm, Thanh tra Sở tiếp nhận và xử lý 
07/07 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và 
phản ánh (tỷ lệ xử lý đơn đạt 100%), trong đó: 
Khiếu nại: 02 đơn; tố cáo: 01 đơn; phản ánh, 
kiến nghị, khác: 04 đơn. Các lĩnh vực công dân 
tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh chủ yếu trong lĩnh vực hành chính không 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và 
không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám 
đốc Sở Tư pháp.

 Qua công tác tiếp công dân và giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận thấy một số 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố 
cáo là: Nhiều vụ, việc do các cơ quan, tổ chức, 
người có thẩm quyền chưa giải quyết tốt phản 
ánh, kiến nghị của công dân; một số vụ, việc có 
khiếu nại, tố cáo nhưng việc giải quyết lần đầu 
của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chưa 
giải quyết triệt để nên đã dẫn đến tình trạng 
khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài hoặc công 
dân đồng thời gửi đơn đến nhiều cơ quan, người 
có thẩm quyền. Mặt khác, nhiều vụ việc thể hiện 
công dân chưa thực hiện tốt trách nhiệm của bản 
thân trong việc tự tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật 
theo quy định. Vì vậy, trong quá trình tiếp công 
dân các Thanh tra viên Sở Tư pháp đã lắng nghe 
và thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định 
của pháp luật, tận tình hướng dẫn công dân khi 
lĩnh vực công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở trên tinh thần trách nhiệm cao đảm bảo 
đem đến sự hài lòng cho công dân.

Ba là, kết quả công tác phòng, chống 
tham nhũng: 

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Giám 
đốc Sở thực hiện công tác phòng, chống tham 
nhũng trong phạm vi cơ quan, Thanh tra Sở đã 
kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc 

KẾT QUẢ CôNG TÁC NĂM 2017
của Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 
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UBND cấp xã còn chậm, chất lượng chưa cao; 
việc rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa 
TTHC một số đơn vị chưa bán sát hướng dẫn tại 
Thông tư số 07/2014/TT-BTP; kiểm soát TTHC 
tại một số đơn vị chưa nghiêm túc, chặt chẽ 
về quy trình giải quyết TTHC; niêm yết, công 
khai TTHC còn chậm; công tác kiểm soát TTHC 
và cải cách TTHC một số cơ quan, đơn vị còn 
mang tính hình thức, chưa thực sự mang lại lợi 
ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp 
trong việc thực hiện TTHC; công chức đầu mối 
kiểm soát TTHC tại các đơn vị đều thực hiện 
theo chế độ kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều 
thời gian cho công tác này và thường xuyên 
có sự biến động do sự luân chuyển cán bộ nên 
việc triển khai các hoạt động kiểm soát TTHC 
tại các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn...

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

HÀ THị THÚY LỰU
Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục                          
hành chính - Văn phòng UBND tỉnh

theo dõi, tổng hợp tình hình, chấn chỉnh kịp thời 
những hành vi vi phạm, đẩy mạnh và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của công tác phòng, chống 
tham nhũng; nâng cao ý thức trách nhiệm của 
từng phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người 
lao động trong đấu tranh chống tham nhũng, 
phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, hành vi 
tham nhũng góp phần xây dựng cơ quan trong 
sạch đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải 
cách tư pháp. Trong năm đã tham mưu Lãnh 
đạo Sở ban hành Kế hoạch phòng chống tham 
nhũng năm 2017, Chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020, 
xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham 
nhũng năm 2017 của Sở Tư pháp...

Để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực 
hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, 
Thanh tra Sở xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: 
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra và tiến hành 
các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nếu có phát 
sinh; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân theo 
lịch tiếp công dân đã ban hành; tổ chức thực hiện 
việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
theo đúng các quy định của pháp luật; tổ chức 
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống 
tham nhũng, Chương trình thực hành tiết kiệm 
phòng chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của 
Sở; giám sát chặt chẽ và duy trì công tác thanh 
tra, kiểm tra nội bộ đối với việc chấp hành kỷ 
cương, thời gian làm việc của công chức, viên 
chức trong đơn vị.

Với những kết quả công tác trong năm qua 
của Thanh tra Sở đã góp phần tăng cường và 
nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của lãnh 
đạo các địa phương, đơn vị về công tác Tư pháp, 
đồng thời giúp các đơn vị, địa phương thực hiện 
đúng quy định của pháp luật về công tác này, từ 
đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản 
lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của Ngành, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh./.

BÍCH PHƯỢNg

ĐôI NéT VỀ CôNG TÁC...
(Tiếp theo trang 18)
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Tại khoản 1 Điều 8 Hiến pháp 2013 ghi nhận 
“Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến 
pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp 

và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. 
Theo đó, để Nhà nước được tổ chức và hoạt động 
theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng 
Hiến pháp và pháp luật thì một trong những yêu cầu 
đặt ra là pháp luật được ban hành phải đảm bảo chặt 
chẽ, khả thi và sát với thực tiễn thi hành luật. Do vậy, 
để thực hiện được yêu cầu này đòi hỏi công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật phải được quan tâm, 
chú trọng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 
mang tính chiến lược trong công cuộc đổi mới của 
Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Bắc Kạn là một trong những tỉnh có điều kiện 
kinh tế xã hội khó khăn, tuy nhiên cùng với các địa 
phương khác trên phạm vi toàn quốc, công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật luôn được các cấp 
ủy đảng, chính quyền quan tâm và chỉ đạo thực hiện. 
Điều đó được thể hiện bằng những kết quả đã đạt 
được trong năm 2017 như sau: 

Thứ nhất, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 
59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật, UBND tỉnh Bắc 
Kạn đã ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 
8/12/2016 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
năm 2017. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, 100% các 
Sở, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch theo 
dõi thi hành pháp luật trên cơ sở gắn với chức năng, 
nhiệm vụ đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tổ chức 
thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh 
vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017, UBND tỉnh 
đã giao Sở Tư pháp tham mưu tổ chức thực hiện. Theo 
đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-STP 
ngày 25/4/2017 về việc tổ chức tọa đàm theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp và đã tổ chức tọa đàm vào ngày 
12/7/2017 với có sự tham dự của các đại biểu đại diện 

cho một số doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội doanh 
nhân trẻ, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, Ban 
quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hội công chứng, 
các tổ chức hành nghề công chứng, Đoàn luật sư, Văn 
phòng Luật sư Trần Minh... Tại buổi tọa đàm các đại 
biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về 
những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, những khó khăn vướng 
mắc từ thực tiễn hoạt động, các quy định của pháp 
luật hiện hành còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa 
mang tính khả thi dẫn đến trong tiếp cận về đất đai, 
về vốn, về khoa học, kỹ thuật, thông tin… gặp nhiều 
khó khăn đó là rào cản trong hoạt động khởi nghiệp 
của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời, tại buổi tọa 
đàm đại diện Phòng chuyên môn và Lãnh đạo Sở Tư 
pháp đã kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong 
quá trình áp dụng, thực hiện, từ đó, trang bị cho các 
đại biểu kiến thức pháp luật cơ bản hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp. 

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 126/KH-
UBND ngày 07/04/2017 của UBND tỉnh về điều tra, 
khảo sát công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ 
động trong việc xây dựng phiếu khảo sát và tổ chức 2 
đợt khảo sát với hơn 250 đơn vị là các doanh nghiệp 
khởi nghiệp, hợp tác xã, người dân, UBND cấp xã 
trong các lĩnh vực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp; lĩnh vực công chứng, chứng thực… Qua 
khảo sát cho thấy các doanh nghiệp hiện nay gặp rất 
nhiều khó khăn về nguồn vốn và cách tiếp cận các 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

Sở Tư pháp cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/4/2017 tổ 
chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ 
tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 
năm 2017 và Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 
10/11/2017 về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 
các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 
họp thứ 3, qua đó nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
cải cách hành chính, gắn công tác xây dựng pháp luật 
với công tác tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương. 

Kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật 
năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
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Thứ hai, công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn 
về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật: 

Trong công tác phổ biến pháp luật: UBND tỉnh 
giao Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 
tỉnh chủ động trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, 
ngành cấp tỉnh, cấp huyện trong việc tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm 
pháp luật mới được ban hành. Theo đó, trong năm 
2017, UBND tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị giới thiệu, 
triển khai văn bản pháp luật mới (gồm: Luật Tiếp 
cận thông tin; Luật Đấu giá tài sản; Luật Trẻ em; 
Luật Thống kê; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 
09/02/2017 của Chính phủ quy định việc phát ngôn 
và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 
hành chính nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng 
tài sản công; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước; Luật trợ giúp pháp lý)...; tổ chức thành công 
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 
2015” trên địa bàn tỉnh...

Trong công tác tập huấn: UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 22/5/2017 với 
nội dung tổ chức các lớp tập huấn liên ngành về theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm 
hành chính, giao Sở Tư pháp tham mưu chủ trì thực 
hiện. Trong các ngày 18 và 19/8/2017, Sở Tư pháp đã 
phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tổ chức 02 hội nghị tập 
huấn với trên 408 đại biểu là lãnh đạo, công an, công 
chức tư pháp - hộ tịch của các huyện, thành phố; các 
xã, phường thị trấn và lực lượng quản lý thị trường 
trên địa bàn tỉnh với các lĩnh vực cụ thể: xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng; áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính. Đồng thời, Sở Tư pháp đã tổ chức 01 Hội 
nghị cho các đối tượng là cán bộ được giao làm công 
tác pháp chế tại các Sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện 
về nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật, 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật với gần 100 
người tham dự....

Trong công tác kiểm tra: Ban hành Kế hoạch 
số 317/KH-UBND ngày 16/8/2017 về kiểm tra liên 
ngành thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành 
chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh. Liên ngành: Tư pháp, Công an, Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra 
tại 03 đơn vị là Công an huyện Bạch Thông (ngày 
19/9/2017); UBND và Công an phường Sông Cầu 
(ngày 29/9/2017); UBND và Công an phường Đức 
Xuân (ngày 03/10/2017). Thực hiện Kế hoạch số 431/
KH-UBND ngày 13/12/2016 về kiểm tra, rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2017, Sở Tư pháp đã 
tham mưu và trực tiếp kiểm tra tại đơn vị huyện Bạch 
Thông, thị trấn Phủ Thông (ngày 26/9/2017); tại đơn 
vị huyện Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới (ngày 27/9/2017). 
Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp 
tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, thanh tra gắn với việc theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật.

Thứ ba, tình hình tổ chức triển khai thi hành văn 
bản quy phạm pháp luật

UBND tỉnh đã chủ động ban hành các Kế 
hoạch để triển khai thi hành Luật, Nghị định trên địa 
bàn tỉnh đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm 
phải tổ chức triển khai như: Ban hành Kế hoạch triển 
khai thi hành Luật; việc tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến; rà soát và đề nghị ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được giao quy định chi tiết; việc tổ chức 
tập huấn nghiệp vụ; việc kiểm tra, thanh tra việc 
thi hành pháp luật... Nhìn chung, các văn bản quy 
phạm pháp luật được ban hành; nội dung phù hợp 
với Hiến pháp và các văn bản pháp luật của Trung 
ương ban hành, phù hợp với tình hình thực tiễn tại 
địa phương, góp phần quan trọng trong hoạt động 
quản lý nhà nước của tỉnh.

Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành 
pháp luật về cơ bản được các cấp, các ngành quan 
tâm. Tuy nhiên, hiện nay công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật vẫn còn những bất cập, khó khăn 
nhất định như: các điều kiện bảo đảm cho công tác 
vẫn còn hạn chế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực 
(một số cán bộ được giao làm công tác pháp chế 
nhưng không có trình độ chuyên môn Luật…), kinh 
phí, cơ sở vật chất...

Thứ tư, tình hình tuân thủ pháp luật: 
Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tình hình 

tội phạm): Có diễn biến phức tạp , các tội phạm chủ 
yếu liên quan đến ma túy, bảo vệ rừng và phát triển 
rừng, tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu...Các vụ 
việc vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền phát 
hiện, xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật về 
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tố tụng hình sự. Lực lượng công an đã điều tra, khám 
phá: 258/284 vụ, làm rõ 187 đối tượng phạm pháp 
hình sự (đạt tỷ lệ 90,8%); án rất nghiêm trọng trở 
lên khám phá 48/50 vụ, làm rõ 56 đối tượng (đạt tỷ 
lệ 96%). Khởi tố 168 vụ, 230 bị can; kết luận điều tra 
chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 126 vụ, 188 bị 
can. Tòa án nhân dân đã thực hiện xét xử (2 cấp) với 
401 vụ.

Tình hình vi phạm hành chính: vi phạm hành 
chính thường diễn ra trong các lĩnh vực giao thông, 
an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý bảo vệ rừng và 
phát triển rừng, môi trường… Các hành vi vi phạm 
hành chính bị phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng 
quy định của pháp luật. Trong năm 2017 đã phát hiện 
14.664 vụ vi phạm hành chính với 14.760 đối tượng, 
thu ngân sách 9.078.283.135 đồng. 

Tình hình tranh chấp, khiếu kiện của người dân, 
doanh nghiệp (tình hình giải quyết, xét xử các vụ việc 
dân sự): Chủ yếu là các tranh chấp, khiếu kiện của 
người dân, hộ gia đình trong các lĩnh vực về đất đai, 
thừa kế, hôn nhân và gia đình... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật còn tồn tại một số hạn 
chế như: Các văn bản quy phạm pháp luật về công 
tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số vướng 
mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung; các quy định của 
pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
còn chung chung gây khó khăn, lúng túng cho quá 
trình thực hiện; việc quy định chưa rõ ràng còn dẫn 
đến có cách nhìn nhận chưa đúng về hoạt động này; 
mặt khác còn trùng lặp với nhiều chức năng, nhiệm 
vụ khác như: công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, 
công tác thông tin, báo cáo thống kê…; nguồn lực về 
con người, tài chính chưa đảm bảo thực hiện nhiệm 
vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật…

Để nâng cao hiệu quả của công tác theo dõi thi 
hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 
cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn, gắn công tác xây dựng với công tác tổ chức 
thi hành pháp luật, đặc biệt những lĩnh vực được xác 
định là trọng tâm.

Hai là, tăng cường công tác chỉ đạo và đổi mới 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm 
bảo hiệu quả, cải cách hành chính và phù hợp với 
đặc điểm tình hình của địa phương, gắn với trách 

nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, 
theo hướng:

+ Giao Sở Tư pháp chủ động là đầu mối tham 
mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật đảm bảo kịp thời về thời gian, 
tiến độ thực hiện, việc thi hành pháp luật được thực 
hiện ngay từ khâu ban hành và tổ chức thi hành; phối 
hợp các cơ quan chuyên môn, các ngành, các cấp 
trên địa bàn tỉnh trong công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật theo Quyết định số 26/2016/QĐ-
UBND; thực hiện nghiêm túc việc ban hành Kế hoạch, 
tổ chức triển khai thực hiện việc theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật tại địa phương, đơn vị gắn với trách 
nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo.

+ Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, 
thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: Tăng 
cường tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, 
viên chức và Nhân dân về chủ trương của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước với nội dung, hình thức đa dạng, 
phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng; đảm bảo nguồn lực 
về con người, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho 
công tác thi hành pháp luật, đáp ứng tình hình hiện 
nay; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 
đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành 
pháp luật tại các Sở, ngành, địa phương; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thi hành 
pháp luật từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại 
hạn chế trong các văn bản pháp luật cũng như thực 
tiễn tại địa phương; nghiên cứu, đề xuất giải pháp, 
phương hướng liên quan đến lĩnh vực của ngành 
mình đối với các cơ chế, chính sách của trung ương, 
địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp 
luật trên thực tiễn cũng như hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách pháp luật.

Ba là, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên 
sâu về nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho lực 
lượng cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi 
hành pháp luật ở địa phương để đảm bảo nắm vững 
các quy định của pháp luật, tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật cho người dân.

Bốn là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản 
QPPL phù hợp với tình hình phát triển của địa phương./.

HÀ NHUNg
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Ngày 25/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp 
năm 2018. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có 

các đồng chí: Nông Văn Chí - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 
đồng chí Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành như: Tư 
pháp, Thi hành án Dân sự tỉnh,Tòa án nhân dân 
tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy, Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan.

Năm 2017, Bộ, Ngành Tư pháp đã triển khai 
toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát 
Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, 
chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm 
vụ chính trị của từng địa phương. Các nhiệm vụ của 
Bộ, Ngành Tư pháp ngày càng bảo đảm chất lượng, 
tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra từ 
đầu năm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát sinh 
thêm, nhất là các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ giao; một số mặt công tác đạt 
kết quả cao: Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục 
được đổi mới, kịp thời triển khai các chủ trương, 
chính sách, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ, phản ứng kịp thời, hiệu quả đối với những 
vấn đề “nóng”, được dư luận đánh giá cao. Công 
tác kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đạt nhiều 
kết quả cụ thể. Công tác xây dựng pháp luật, hoàn 
thiện thể chế được Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, 
địa phương coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu 
và chỉ đạo sát sao, việc hoàn thiện thể chế trong 
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành đạt nhiều 
kết quả tích cực, với nhiều quy định bảo đảm tốt 
hơn các quyền con người, quyền công dân, phục 
vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; 
chấm dứt tình trạng “nợ đọng” văn bản thuộc thẩm 
quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ; việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, 
đặc biệt là nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ 
cấu tổ chức của các Bộ, ngành được thực hiện khẩn 
trương, bảo đảm tiến độ. Công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật bước đầu có sự đổi mới, nhất là việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền 
tải pháp luật đến người dân. Thi hành án dân sự 
đạt kết quả cao, tiếp tục vượt chỉ tiêu cả về việc và 
về tiền. Công tác hành chính tư pháp, nhất là triển 
khai Chương trình hành động quốc gia về đăng 
ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 và mở 
rộng áp dụng Phần mềm đăng ký khai sinh và cấp 
số định danh cá nhân, gắn với triển khai Luật Hộ 
tịch đạt nhiều kết quả quan trọng, kịp thời phục vụ 
nhân dân. Việc tham gia ý kiến pháp lý đối với các 
vụ việc phát sinh trong đầu tư quốc tế được thực 
hiện kịp thời, có chất lượng; hợp tác quốc tế về tư 
pháp và pháp luật tạo được những dấu ấn quan 
trọng, nhất là trong quan hệ với các nước láng 
giềng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu 
khoa học tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi 
nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và những kết 
quả, thành tích mà toàn thể đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp 
đã đạt được trong năm 2017. Chủ tịch nước nhấn 
mạnh, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
sâu rộng, Việt Nam cần thực hiện đầy đủ các cam 
kết trong Cộng đồng ASEAN và Tổ chức Thương 
mại thế giới, tham gia các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới. Yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp đặt 
ra rất nặng nề. Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp cần tập 
trung thực hiện một số công tác trọng tâm, như: 
Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục 
thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng 
thành các văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp 

HỘi NGHị TrựC TuyếN TOàN quốC                   
TriểN kHAi CôNG TáC TƯ pHáp Năm 2018
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với các cơ quan có liên quan tham mưu, chỉ đạo 
việc triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp 
luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua; 
chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự, tiếp tục 
thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân 
sự, trong đó tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không 
để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, 
phức tạp, kéo dài; tiếp tục phối hợp tham mưu xử 
lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập 
quốc tế, chú trọng và có giải pháp hiệu quả phòng 
ngừa các tranh chấp đầu tư quốc tế; chú trọng xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần 
trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Chủ tịch nước cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa 
phương tiếp tục quan tâm, coi công tác tư pháp là 
công việc thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, 
chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư 
pháp và ngành Tư pháp trong công tác xây dựng, 
hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật.

Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã công bố quyết 
định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có 
nhiều đóng góp trong công tác tư pháp năm 2017 
và phát động phong trào thi đua năm 2018. /. 

ĐồNg LAN

Ngày 22/12/2017, Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn đã 
tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần 
thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại 

hội có các đồng chí: Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Phạm Duy Hưng - 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Luật 
gia tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo 
đó, Hội Luật gia tỉnh đã tham gia ý kiến vào 87 dự 
thảo Luật. Các cấp hội tham gia gần 200 ý kiến xây 
dựng Hiến pháp năm 2013; thẩm định 403 văn bản 
quy phạm pháp luật của tỉnh và huyện; kiểm tra theo 
thẩm quyền 371 văn bản; tham gia soạn thảo 98 văn 
bản và rà soát 315 văn bản theo thẩm quyền. Hội 
cũng đã tham gia đóng góp ý kiến phản biện hơn 60 
dự thảo các quy chế, quyết định, nghị quyết, chương 

trình, quy trình trước khi trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND 
tỉnh ban hành. Các ý kiến tham gia đều đảm bảo chất 
lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu, phù hợp với pháp 
luật và tình hình thực tế ở địa phương được các Ban 
soạn thảo của Trung ương, của tỉnh đánh giá cao, 
tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo. Tuyên truyền 
và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 
2.504 cuộc cho trên 154 nghìn lượt người. Các cấp hội 
trong tỉnh đã tư vấn và tham gia được 4.103 cuộc cho 
4.515 người. Trợ giúp pháp lý cho 1.009 lượt người; 
tham gia hòa giải 812 vụ việc, trong đó hòa giải thành 
đạt trên 80%. Trong 5 năm qua Hội đã kết nạp thêm 
230 hội viên, đạt 115% kế hoạch, nâng tổng số hội 
viên toàn tỉnh là 467 người.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Duy 
Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao 
những kết quả đã đạt được của Hội Luật gia tỉnh trong 
nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội Luật gia tỉnh tiếp tục 
kiện toàn tổ chức Hội. Cần tích cực, chủ động, nâng cao 
hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật về giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Gắn thực hiện tốt công tác Hội với các 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành 
Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 
17 đồng chí và 02 đồng chí Ủy viên Ban kiểm tra. Luật 
gia Nông Đình Nhạ, được bầu làm Chủ tịch Hội Luật 
gia tỉnh Bắc Kạn khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

ĐiNH ĐiỂN

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, 
nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội.

ĐẠI HỘI HỘI LUẬT GIA TỈNH BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2017 - 2022
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TrANg TiN HOẠT ĐỘNg

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 
10/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế 
hoạch triển khai thi hành các Luật đã được 

Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 
13/12/2017, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 
tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị 
giới thiệu, triển khai văn bản pháp luật mới năm 2017. 
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng 
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo các 
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các 
huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, 
thành phố và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo 
viên pháp luật giới thiệu, triển khai những nội dung 
mới của 05 văn bản luật, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/
QH13, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước; Luật Trợ giúp pháp lý.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy 
Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 
đề nghị sau Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các 
báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1895/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh đến cán bộ, công 
chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp 
nhân dân tại địa phương mình, chú trọng công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình 
thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung tuyên 
truyền phù hợp với từng đối tượng./.

NgUYỄN DiỄm

UBND tỉNh Bắc KạN tổ chức hội Nghị giới thiệU,                             
triểN Khai văN BảN pháp lUật mới Năm 2017

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông 
qua 12 Luật và có hiệu lực trong năm 2018. Để 
triển khai kịp thời các văn bản Luật, trên tinh 

thần hiệu quả, cải cách hành chính, gắn công tác xây 
dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành, ngày 
10/11/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết 
định số 1895/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển 
khai thi hành các Luật đã được Quốc hội khóa XIV 
thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Mục đích của kế hoạch nhằm  xác định cụ thể 
các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, 
trách nhiệm của các Sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh, 
UBND các huyện, thành phố, các cơ quan tiến hành tố 
tụng và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc 
tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên 
phạm vi toàn tỉnh; xác định cơ chế phối hợp hiệu quả 
giữa các Sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp 
huyện, các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ 
chức có liên quan trong tổ chức thi hành Luật đảm 
bảo chặt chẽ, kịp thời đồng thời nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong triển khai 
thi hành luật; gắn công tác xây dựng pháp luật với 
công tác thi hành pháp luật.

Nội dung của kế hoạch gồm 7 nội dung chính 
bao gồm: Rà soát và tham mưu xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các nội 
dung được giao trong Luật, Nghị định; tổ chức rà soát 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 
các Luật; hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho 
phù hợp với các Luật và các Nghị định hướng dẫn thi 
hành, đảm bảo đồng bộ và sát thực tiễn thi hành tại 
địa phương; tổ chức phổ biến, quán triệt việc triển 
khai thi hành Luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát 
và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; sơ kết, tổng kết việc tổ chức triển khai thi 
hành Luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị 
có liên quan căn cứ nội dung kế hoạch và tình hình thực 
tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo 
đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh 
hình thức, lãng phí. Đồng thời, tại kế hoạch cũng nêu rõ 
giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi cơ quan, đơn vị và các 
địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch./.

                                           HÀ NHUNg

Bắc Kạn Ban hành Kế hoạch triển Khai thi hành các Luật 
được Quốc hội Khóa XiV thông Qua tại Kỳ họp thứ 3
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Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về 
Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 
(PCTN) đến năm 2020.

Chương trình hành động có mục đích là: Tổ 
chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ 
trong công tác PCTN nhằm thực hiện thắng lợi Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 
đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông 
qua ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Nghị quyết số 
142/2016/QH13 và được Chính phủ triển khai thực 
hiện tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 
năm 2016. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo 
chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, 
từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tốt Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 
3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung 
ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính 
trị. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, 
Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, 
Chương trình hành động là kế hoạch cụ thể thực 
hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 
và thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp 
quốc về chống tham nhũng; là căn cứ để các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (sau đây 
gọi chung là bộ, ngành, địa phương), các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch 
cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, 
nhiệm vụ PCTN.

Chương trình hành động xác định 8 nhóm 
nhiệm vụ chủ yếu thực hiện công tác phòng, 
chống tham nhũng đến năm 2020 là: (1) Nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 
chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị; (2)Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công 

chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các 
quy định về công tác tổ chức, cán bộ; (3) Kiểm soát 
tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch 
trong thực thi công vụ; (4) Hoàn thiện thể chế về 
quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả 
của công tác phòng, chống tham nhũng; (5) Tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm 
toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả 
công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; 
(6) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách 
nhiệm của xã hội; (7) Kiện toàn tổ chức bộ máy và 
chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có 
chức năng phòng, chống tham nhũng; (8) Nội luật 
hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về 
chống tham nhũng phù hợp với điều kiện và pháp 
luật Việt Nam; mở rộng phạm vi điều chỉnh của 
Luật PCTN ra khu vực ngoài nhà nước và nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN.

Chương trình nêu rõ trách nhiệm của các cấp 
ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị và các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, giao 
Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, 
địa phương, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động này, 
thường xuyên báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo 
đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình 
hành động... Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ 
trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các bộ, ngành, 
địa phương làm tốt công tác thông tin và truyền 
thông, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước 
trong công tác PCTN, phát huy tinh thần nỗ lực của 
các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng 
đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu PCTN đã đề ra. /.

NgUYỄN DiỄm

Ban hành nghị quyết về Chương trình hành động Của Chính phủ 
thựC hiện Công táC phòng, Chống tham nhũng đến năm 2020

TrANg TiN HOẠT ĐỘNg
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Ngày 20 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh Bắc 
Kạn ban hành  Quyết định số: 1689/QĐ-UBND  
về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 

“Đẩy mạnh công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật và 
tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2017- 2021” trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là tạo chuyển biến 
về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố 
niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động 
đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, 
sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn 
định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện 
thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi.

Đề án phấn đấu đến năm 2021: 100% cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động của cơ quan 
làm công tác dân tộc từ cấp tỉnh đến các địa phương 
trong tỉnh được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung 
cấp thông tin rộng rãi về chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 
tác dân tộc, chính sách dân tộc theo quy định của 
pháp luật; trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên 
truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó 
khăn trên địa bàn tỉnh được cung cấp, cập nhật thông 
tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về 
lĩnh vực công tác dân tộc; trên 70% đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được phổ biến giáo dục 
pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận 
thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính 
sách dân tộc. 

Đề án đề ra các nhiệm vụ gồm: 
Phổ biến, giáo dục pháp luật: Phổ biến nội dung 

Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến vùng dân tộc thiểu số, các xã vùng khó 
khăn, các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; 
chú trọng các nội dung phù hợp với tình hình thực 
tế ở các khu vực của từng địa phương; tập trung phổ 
biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
khó khăn, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo 
vệ pháp luật, các hành vi bị ngăn cấm và chế tài xử lý; 
quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính 
sách pháp luật về quốc phòng, an ninh, ý thức trách 
nhiệm bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 
phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình; bảo 
vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến 
đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; 
cải cách hành chính; hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động 
đối ngoại và hội nhập quốc tế; gương tốt người tốt, 
việc tốt trong thực hiện pháp luật. 

Tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân 
tộc: Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân 
tộc và đại đoàn kết dân tộc; chú trọng nâng cao nhận 
thức về chính sách dân tộc, tạo niềm tin của đồng 
bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm lao 
động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 
xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, 
ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 
tuyên truyền sâu rộng các chính sách dân tộc; chú 
trọng tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia 
Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới, 
Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi, các dân tộc rất ít người; chính sách về giáo dục, 
y tế, đào tạo nghề nông thôn; các mô hình phát triển 
kinh tế tiêu biểu; hướng dẫn đồng bào áp dụng khoa 
học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống 
đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; t uyên 
truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống 
tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN 
VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
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dân tộc thiểu số (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ 
hội của các dân tộc thiểu số, ẩm thực...) gắn với phát 
triển du lịch; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; 
chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng 
nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 
tuyên truyền, thông tin đối ngoại sâu rộng về lĩnh 
vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhất quán 
và đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; quảng bá hình 
ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam, những thành 
tựu về công cuộc xóa đói giảm nghèo với bạn bè 
quốc tế; vận động thu hút các nguồn lực phát triển 
của các tổ chức quốc tế vào vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân 
tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi 
dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền 
để chống phá Đảng, Nhà nước ta; phản bác những 
luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức 
về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống 
buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật. 

Tăng cường nắm bắt tình hình an ninh tư tưởng, 
phản ánh nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên Đề án cũng đã 
nêu ra 06 giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó 
tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, 
công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công 
tác dân tộc và đồng bào các dân tộc trong tuân thủ, 
chấp hành pháp luật và thực hiện chính sách dân tộc 
của Đảng, Nhà nước; đổi mới công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào 
thực hiện chính sách dân tộc; tổ chức các hoạt động 
mang tính đặc thù về phổ biến, giáo dục pháp luật 
và tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính 
sách dân tộc…

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh 
chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các 
địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./.

                        ĐồNg LAN

Ngày 14/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành 
Kế hoạch số 488/KH-UBND công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Mục đích của Kế hoạch là tổ chức thi hành có hiệu 

quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị 
định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị 
định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Đồng 
thời kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những khó 
khăn vướng mắc, bất cập để có giải pháp cụ thể nâng 
cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện các quy định pháp luật đối với lĩnh vực này.

Để thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND 
tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, 
ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố 
triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và tổ 
chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính của tỉnh. Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm 
tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực 
hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính, đồng thới, yêu cầu các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ kế 
hoạch này xây dựng kế hoạch công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện 
có hiệu quả tại đơn vị, địa phương. Chỉ đạo, theo 
dõi, kiểm tra kết quả của UBND cấp xã thuộc phạm 
vi quản lý./.

HOA LiNH

UBNd TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CôNG TÁC THI HÀNH 
PHÁP LUẬT VỀ xử Lý VI PHẠM HÀNH CHíNH NĂM 2018 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
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Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế 
cho Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006. Luật gồm có 8 
chương, 48 điều (giảm 04 Điều) quy định về người 
được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp 
pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động 
trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL). 

Trong bài viết này, tác giả đề cập đến những vấn 
đề mới, những thay đổi đáng chú ý trong Luật TGPL 
năm 2017 so với Luật TGPL năm 2006.

Thứ nhất, khẳng định rõ nét hơn trách nhiệm 
của Nhà nước trong công tác TGPL và có sự phân 
biệt TGPL và dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các 
tổ chức xã hội

Luật TGPL năm 2006 đã quy định TGPL là trách 
nhiệm của Nhà nước. Tuy nhiên đến các quy định của 
Luật TGPL năm 2017 đã làm rõ nét hơn nội dung TGPL 
là trách nhiệm của Nhà nước với những nội dung cụ 
thể như sau: Tại khoản 1 Điều 4 đã khẳng định một 
lần nữa  “TGPL là trách nhiệm của Nhà nước”, do đó 
với tư cách là một trong những phương thức để bảo 
vệ quyền con người, quyền công dân, đòi hỏi Nhà 
nước có các chính sách để bảo đảm quyền được TGPL 
nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận pháp luật ngày càng 
cao của người dân. Trong việc cung cấp dịch vụ đó 
phải đặt vấn đề chất lượng là một trong những yếu tố 
quan trọng hàng đầu, do đó Nhà nước cần có chính 
sách để nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL. Bên cạnh 
đó, trách nhiệm của Nhà nước còn thể hiện ở chỗ 
có chính sách thu hút các nguồn lực thực hiện TGPL 
và hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các tổ 
chức, cá nhân tham gia, đóng góp, công tác TGPL để 
khích lệ sự tham gia nhiều hơn nữa của các lực lượng 
xã hội đối với hoạt động TGPL. Bằng các quy định cụ 
thể trong Luật đã tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ 
chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thực hiện 
TGPL và các chủ thể này khi ký hợp đồng thực hiện 
TGPL được Nhà nước chi trả thù lao thực hiện vụ việc.

Luật TGPL năm 2017 đã bổ sung 01 Điều (Điều 
5) quy định về nguồn tài chính cho công tác TGPL, 
theo đó bao gồm nguồn ngân sách nhà nước; đóng 
góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài 
nước và các nguồn hợp pháp khác. Nhà nước bố trí 
kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ 
quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng 
thời, đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, 

Luật quy định việc ưu tiên bố trí ngân sách từ số bổ 
sung cân đối ngân sách hằng năm để hỗ trợ cho việc 
thực hiện vụ việc TGPL phức tạp, điển hình. Đây là 
điểm mới quan trọng so với Luật TGPL năm 2006, 
khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo 
đảm cho người thuộc diện TGPL được giúp đỡ pháp 
lý khi họ có các vụ việc TGPL cụ thể, đồng thời nhằm 
khắc phục phần nào tình trạng bỏ sót nhu cầu TGPL 
của người dân, qua đó thể hiện cam kết của Nhà nước 
trong việc bảo đảm quyền được TGPL được thực thi 
trên thực tế.

Luật TGPL năm 2017 cũng đưa ra khái niệm TGPL 
đi vào bản chất của dịch vụ, cụ thể tại Điều 2: “TGPL là 
việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được 
TGPL trong vụ việc TGPL theo quy định của Luật này, 
góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân 
trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật”. 
Với khái niệm này, TGPL được nêu lên với bản chất và 
đặc điểm sau: (1) TGPL là cung cấp vụ việc, (2) mục 
đích trực tiếp là bảo vệ quyền con người, quyền công 
dân. Cùng với quy định tại khoản 1 Điều 30 đã nêu 
rõ yêu cầu TGPL chỉ được thụ lý khi có vụ việc cụ thể 
liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
người được TGPL, điều này sẽ dần đưa hoạt động 
TGPL đi đúng bản chất là cung cấp dịch vụ pháp lý 
miễn phí trong các vụ việc cụ thể như khái niệm nêu 
tại Điều 2.

Như vậy, với những quy định khẳng định rõ nét 
vai trò của Nhà nước trong công tác TGPL và khái niệm 
TGPL như đã nêu trên đã có sự phân biệt giữa TGPL 
và dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các cá nhân, tổ 
chức xã hội. Hoạt động TGPL cần tuân theo các quy 
định của Luật này về đối tượng, tổ chức và người thực 
hiện, hình thức, lĩnh vực TGPL… và là trách nhiệm của 
Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện để bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp cho những người thuộc 
diện được TGPL. Việc tham gia TGPL của các tổ chức 
hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật được 
thực hiện thông qua cơ chế ký hợp đồng thực hiện 
TGPL và đăng ký tham gia TGPL. Việc cung cấp dịch 
vụ pháp lý thiện nguyện của xã hội (theo Luật Luật 
sư, Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật) 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Thứ hai, mở rộng diện người được TGPL 
Việc xác định người được TGPL dựa trên nguyên 

tắc kế thừa những đối tượng hiện đang được TGPL, 
phù hợp với các chính sách đặc thù, điều kiện kinh tế 
- xã hội của Việt Nam. So với Luật TGPL năm 2006, diện 
người được TGPL đã được mở rộng (từ 06 diện người 
lên 14 diện người). Theo đó, 02 đối tượng được kế thừa 
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hoàn toàn từ Luật TGPL năm 2006 là người thuộc hộ 
nghèo và người có công với cách mạng; 02 đối tượng 
được kế thừa và mở rộng là trẻ em không nơi nương 
tựa thành tất cả trẻ em, người dân tộc thiểu số “thường 
trú” thành “cư trú” tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn (cư trú sẽ rộng hơn thường trú vì 
cư trú bao gồm thường trú và tạm trú). 

Luật bổ sung 02 nhóm là người bị buộc tội từ 
đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (hiện thuộc trường hợp 
cơ quan tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào 
chữa theo Bộ luật Tố tụng hình sự) và người bị buộc 
tội thuộc hộ cận nghèo để bảo đảm chính sách hình 
sự đối với các nhóm đối tượng này. Luật có quy định 
mới trong việc áp dụng điều kiện có khó khăn về tài 
chính đối với 08 nhóm người như tại khoản 7 Điều 
7 để cung cấp cho những người thực sự có nhu cầu 
nhưng không có khả năng tài chính để thuê dịch vụ 
pháp lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về điều kiện 
có khó khăn về tài chính áp dụng với các nhóm người 
này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội theo từng 
thời kỳ phát triển của đất nước. 

Có thể nói, với việc triển khai hiệu quả Luật 
TGPL, đáp ứng được đầy đủ, chất lượng nhu cầu TGPL 
của các diện người được quy định trong Luật cũng sẽ 
góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội mà 
Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL và 
chuyên nghiệp hóa hoạt động TGPL thông qua việc 
chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện TGPL, quy định tiêu 
chuẩn tham gia thực hiện TGPL đối với tổ chức hành 
nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất 
lượng vụ việc TGPL

Qua đánh giá tổng kết 08 năm thi hành Luật TGPL 
năm 2006, cho thấy chất lượng vụ việc TGPL nhiều lúc 
còn chưa được bảo đảm, chưa chuyên nghiệp, chưa 
được xã hội đánh giá cao. Có thể nói một trong những 
nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là do trình độ, 
năng lực của người thực hiện TGPL, tổ chức thực hiện 
TGPL chưa cao. Bên cạnh đó vấn đề nhận thức chưa 
đúng về hoạt động TGPL khi cho rằng đây là hoạt 
động miễn phí nên chất lượng không cần cao, ngoài 
ra cơ chế quản lý chất lượng, việc kiểm tra, giám sát, 
đánh giá chất lượng vụ việc TGPL chưa được chú trọng, 
mang tính hình thức. Nhận diện được vấn đề đó, nâng 
cao chất lượng dịch vụ TGPL là một trong những mục 
tiêu được quan tâm, xuyên suốt khi triển khai Đề án 
đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 và cho 
đến khi xây dựng, thông qua Luật TGPL năm 2017. Để 
đạt được mục tiêu này Luật TGPL năm 2017 đã có các 
quy định chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện TGPL, 
quy định tiêu chuẩn đối với tổ chức tham gia TGPL và 
quản lý chất lượng vụ việc TGPL theo hướng chuyên 
môn hóa, chuyên nghiệp hóa:

- Về tổ chức tham gia TGPL: Để khắc phục tình 
trạng tham gia TGPL một cách hình thức, không hiệu 
quả của các tổ chức xã hội, Luật TGPL quy định các 
điều kiện cụ thể để tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức 
tư vấn pháp luật tham gia TGPL. Đặc biệt, để ký hợp 
đồng với các tổ chức có điều kiện tốt nhất cung cấp 
dịch vụ TGPL Sở Tư pháp sẽ tổ chức lựa chọn theo 
một quy trình chặt chẽ phù hợp với điều kiện cụ thể 
của địa phương. Hơn nữa, Luật có cơ chế trả thù lao 
cho các tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL nhằm 
khuyến khích sự tham gia TGPL có chất lượng hơn 
của các tổ chức này.

- Về người thực hiện TGPL: Luật đã chuẩn hóa, 
nâng cao tiêu chuẩn Trợ giúp viên pháp lý tương 
đương với luật sư; bổ sung tiêu chuẩn phải qua tập 
sự nghề (tập sự TGPL hoặc tập sự hành nghề luật sư) 
để Trợ giúp viên pháp lý có thời gian tập sự vận dụng 
kiến thức, kỹ năng trước khi được cung cấp và chịu 
trách nhiệm về về dịch vụ TGPL. Chế định cộng tác 
viên TGPL được kế thừa trên cơ sở có chọn lọc những 
người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về pháp 
luật, có kinh nghiệm và có thể chủ động về thời gian 
để bảo đảm tham gia công tác TGPL một cách thực 
chất, có hiệu quả tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội 
đặc biệt khó khăn.

Như vậy, không phải bất kỳ tổ chức, cá nhân nào 
có nguyện vọng đều được cung cấp dịch vụ TGPL như 
Luật năm 2006. Theo Luật TGPL năm 2017, để được 
cung cấp dịch vụ TGPL, các tổ chức, cá nhân cần đáp 
ứng yêu cầu, điều kiện tối thiểu do Luật định để bảo 
đảm chất lượng dịch vụ họ cung cấp cho người được 
TGPL. Trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương và 
các quy định trong Luật, Sở Tư pháp và Trung tâm 
TGPL nhà nước sẽ lựa chọn trong số các tổ chức, cá 
nhân có nguyện vọng thực hiện TGPL để ký hợp đồng 
thực hiện TGPL. Với những quy định chặt chẽ về điều 
kiện để các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện TGPL, 
Nhà nước đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc 
cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho người 
nghèo, đối tượng chính sách và các đối yếu thế khác 
trong xã hội.

Thứ tư, tập trung thực hiện vụ việc TGPL đúng 
bản chất của hoạt động TGPL

Luật TGPL đi đúng bản chất đó là thực hiện các 
vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
người được TGPL, chỉ thực hiện TGPL khi có vụ việc 
cụ thể. Hình thức thực hiện TGPL được quy định theo 
đúng bản chất và yêu cầu của công tác TGPL: Luật 
TGPL đã kế thừa Luật TGPL năm 2006 và quy định 03 
hình thức TGPL, bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn 
pháp luật và đại diện ngoài tố tụng mà không quy 
định “các hình thức TGPL khác” để tránh tình trạng 
lạm dụng, thực hiện dàn trải như trước đây gây lãng 

31



phí nguồn lực dành cho TGPL mà không đạt được 
mục đích chính của TGPL là bảo vệ quyền lợi của 
người dân trong các vụ việc cụ thể. Luật cũng đặt ra 
yêu cầu đối với đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý là viên 
chức nhà nước tập trung thực hiện vụ việc tố tụng 
thông qua quy định Trợ giúp viên pháp lý không thực 
hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 năm 
liên tục sẽ bị miễn nhiệm, trừ trường hợp do nguyên 
nhân khách quan.

Thứ năm, bổ sung các quy định về trình tự thực 
hiện TGPL tạo thuận lợi hơn cho người được TGPL

Luật có nhiều quy định mới để tạo thuận lợi cho 
người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ, như: Quy định 
phải công bố danh sách người thực hiện TGPL, tổ 
chức thực hiện TGPL để người dân biết và thực hiện 
quyền lựa chọn của mình. Ngoài hình thức nộp đơn 
trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, người dân có thể 
nộp đơn yêu cầu qua hình thức điện tử, fax để tiết 
kiệm thời gian và chi phí đi lại; trong các tình huống 
cụ thể nếu gặp trường hợp cần được TGPL mà đối 
tượng có khó khăn không thể tự mình đến tổ chức 
thực hiện TGPL thì các tổ chức, cá nhân có thể thay 
mặt người được TGPL yêu cầu TGPL. 

Luật TGPL năm 2017 quy định trường hợp thụ lý 
giải quyết ngay khi người yêu cầu chưa thể cung cấp 
hồ sơ theo quy định để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi 
ích hợp pháp của người được TGPL, đó là các trường 
hợp vụ việc sắp hết thời hiệu, sắp đến ngày xét xử, 
hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của người thuộc diện 
được TGPL có nguy cơ bị thiệt hại. 

Thứ sáu, tăng cường trách nhiệm của cơ quan, 
tổ chức đối với hoạt động TGPL

Luật này không chỉ quy định trách nhiệm quản lý 
nhà nước của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà còn quy định trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức khác như các cơ quan 
có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố 
tụng, các cơ quan nhà nước có liên quan, tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp của luật sư, tổ chức chủ quản của tổ chức 
tư vấn pháp luật nhằm tăng cường cơ chế phối hợp để 
bảo đảm quyền được TGPL, nâng cao chất lượng dịch vụ 
và quản lý nhà nước về TGPL, cụ thể:

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tiến 
hành tố tụng phối hợp tạo điều kiện cho người 
được TGPL được hưởng quyền TGPL, tạo điều kiện 
cho người thực hiện TGPL tham gia tố tụng theo quy 
định của pháp luật. Trong thời hạn 12 giờ kể từ thời 
điểm nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý của người 
bị bắt, người bị tạm giữ hoặc trong thời hạn 24 giờ 
kể từ thời điểm nhận được yêu cầu trợ giúp pháp 
lý của bị can, bị cáo, người bị hại là người được trợ 
giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về tố tụng, 
cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có 
trách nhiệm thông báo cho Trung tâm trợ giúp pháp 

lý nhà nước tại địa phương. Đây là những nội dung 
quan trọng trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự 
quy định việc chỉ định người bào chữa mở rộng cho 
những bị can, bị cáo về tội có khung hình phạt là 
20 năm tù thì số lượng vụ việc được giới thiệu từ cơ 
quan tiến hành tố tụng sang Trung tâm TGPL nhà 
nước sẽ tăng lên. 

- Đối với các cơ quan nhà nước có liên quan, 
Luật quy định trong quá trình thực thi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình nếu phát hiện công dân thuộc 
diện được TGPL, cơ quan nhà nước có trách nhiệm 
giải thích quyền được TGPL và giới thiệu đến tổ chức 
thực hiện TGPL.

- Quy định trách nhiệm các tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp của luật sư, tổ chức chủ quản của tổ chức tư 
vấn pháp luật trong hoạt động TGPL. 

Thứ bảy, sắp xếp, tinh gọn các Chi nhánh của 
Trung tâm TGPL của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động

Từ tổng kết thực tiễn thi hành Luật Trợ giúp 
pháp lý năm 2006, nhiều Chi nhánh được thành lập 
nhưng thiếu nguồn lực hoạt động hoặc kết quả hoạt 
động không cao, đồng thời thực hiện chủ trương 
tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ 
Chính trị, Luật TGPL đã quy định trong 01 năm kể từ 
ngày Luật này có hiệu lực, địa phương phải thực hiện 
việc rà soát, sắp xếp lại, sáp nhập hoặc giải thể các Chi 
nhánh đã được thành lập để bảo đảm hiệu quả hoạt 
động (khoản 4 Điều 48). Chỉ trong trường hợp thực sự 
cần thiết để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập mới 
Chi nhánh theo những điều kiện chặt chẽ, tránh việc 
thành lập tràn lan nhưng hiệu quả hoạt động thấp. 
Cụ thể, Chi nhánh chỉ được thành lập tại các huyện ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 
giao thông không thuận tiện đến Trung tâm TGPL 
nước, chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức 
tư vấn pháp luật tham gia TGPL (khoản 2 Điều 11).

Luật TGPL năm 2017 được thông qua đã khắc 
phục hạn chế, bất cập trong hoạt động TGPL; đồng 
bộ, thống nhất với Hiến pháp năm 2013 và các Luật 
được Quốc hội ban hành gần đây tạo khuôn khổ pháp 
lý cho sự phát triển bền vững công tác TGPL theo 
hướng chuyên nghiệp; sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực của Nhà nước và xã hội để cung cấp kịp thời dịch 
vụ pháp lý cho người yếu thế không có khả năng chi 
trả dịch vụ pháp lý và những người thuộc diện chính 
sách được TGPL; tạo bước chuyển biến căn bản trong 
việc nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL; bảo đảm sự 
hội nhập quốc tế, nội luật hóa các cam kết quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên./.

NgỌC Lâm
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TRẦN ĐĂNG KHOA
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xuân 2018



Đ/c Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và             
Môi trường, Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và 

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương               
kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh Bắc Kạn.

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch                          
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chủ trì Hội nghị                        

triển khai công tác PBGDPL năm 2017.

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng Trường                    
Trung cấp Luật Thái Nguyên dự và chủ trì Hội nghị bồi dưỡng               

kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và                   
kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri theo 
chuyên đề tại Sở Tư pháp trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội                    

khoá XIV.

Đ/c Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp (người thứ 3                        
từ trái sang) và đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
(người thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng Lãnh đạo Sở Tư pháp 

tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017.

Đ/c Lê Thành Long - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp (người thứ 4 từ trái sang, hàng thứ nhất) và                  

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tỉnh uỷ,               
UBND tỉnh; Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp, 

Phòng Tư pháp.




