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Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công đoàn Sở Tư 
pháp luôn nhận được sự quan tâm của Liên 
đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn, Đảng bộ, chính 

quyền Sở Tư pháp; sự đoàn kết thống nhất trong 
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, 
cùng với những nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên 
công đoàn, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, hoạt động 
Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã đạt được 
nhiều kết quả quan trọng, các chức năng nhiệm vụ 
của Công đoàn được thực hiện đầy đủ, toàn diện 
và ngày càng khẳng định được vai trò của tổ chức 
Công đoàn trong việc tham gia xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và 
đoàn viên Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan. Trong đó, những 
kết quả hoạt động nổi bật phải kể đến là: 

Thứ nhất, trong công tác chăm lo đời sống, 
đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của công chức, viên chức và người lao động 
(CCVCNLĐ) và các hoạt động xã hội 

Hàng năm,  Công đoàn đều phối hợp với lãnh 
đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên 
chức. Các hội nghị đã tập trung thảo luận góp ý 
vào các quy chế hoạt động của đơn vị, những hạn 
chế trong hoạt động chuyên môn, hoạt động Công 
đoàn nhằm phát huy tính dân chủ cho các đoàn 
viên công đoàn góp phần xây dựng Công đoàn 
vững mạnh. 

Các chế độ chính sách đối với đoàn viên công 
đoàn được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, 
kịp thời, đúng quy định như chế độ tiền lương, tiền 
thưởng, các chế độ về bảo hiểm và các chế độ khác 
(thi nâng ngạch, làm thêm giờ, các chế độ của hợp 
đồng lao động…).

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho CCVCNLĐ và tổ chức các hoạt động xã hội 
được Công đoàn Sở chủ động phối hợp với lãnh 
đạo Sở đặc biệt quan tâm, trong nhiệm kỳ qua đã 
tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức cho đoàn 
viên công đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm 
tại một số địa phương; tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 

Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), tặng quà cho nữ đoàn 
viên công đoàn nhân ngày 08/3 và 20/10 với tổng 
số tiền 48.362.000,đ; tổ chức Hội thi Tiếng hát nữ 
CCVCNLĐ ngành Tư pháp; tổ chức các giải thi đấu 
cầu lông nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) 
và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Ngày sinh chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19/5), ngày truyền thống ngành Tư 
pháp (28/8) với tổng số tiền 17.270.000,đ; khen 
thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Hai giỏi 
và đoàn viên Công đoàn xuất sắc 43.530.000,đ; tổ 
chức vui Tết Trung thu cho con em đoàn viên công 
đoàn với tổng số tiền 23.100.000,đ; tặng quà cho 
các cháu thiếu nhi con của đoàn viên công đoàn 
nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) với số tiền 
14.620.000,đ; duy trì đều đặn việc thăm hỏi, động 
viên 252 lượt thân nhân và đoàn viên công đoàn 
khi ốm đau với tổng số tiền 25.400.000,đ; thăm 
viếng việc hiếu 16 trường hợp là thân nhân đoàn 
viên công đoàn với tổng số tiền 3.200.000,đ; thăm 
hỏi 18 lượt thương bệnh binh là thân nhân của 
đoàn viên công đoàn nhân Ngày thương binh liệt sĩ 
(27/7) với số tiền là 8.600.000,đ; ủng hộ xây tượng 
đài Bà Triệu, xây đài tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, xây dựng Trạm xá Trường Sa; thăm hỏi 
đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn dịp 
Tết Nguyên đán và vận động, quyên góp hỗ trợ gia 
đình đoàn viên công đoàn bị thiệt hại về tài sản do 
ảnh hưởng của cơn bão số 5/2017 với tổng số tiền 
15.500.000,đ; phối hợp với Ban Chấp hành Công 
đoàn Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tặng 01 
phần quà hỗ trợ làm nhà ở đối với CNVCLĐ nghèo 
với số tiền 40.000.000,đ; ủng hộ các loại quỹ: quỹ 
nhân đạo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ thiên tai, quỹ vì 
người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ 
mái ấm tình thương, quỹ vì trẻ thơ với tổng số tiền 
5.500.000,đ; 100% CCVCNLĐ tham gia ủng hộ Quỹ 
vì Trường Sa thân yêu mỗi người 01 ngày lương; 
phối hợp với chính quyền hỗ trợ Chương trình xây 
dựng nông thôn mới tại xã Đồng Phúc, huyện Ba 
Bể với số tiền là 30.000.000,đ…
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Thứ hai, trong hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục CCVCNLĐ 

Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và 
góp phần trong việc tham gia xây dựng tổ chức cơ 
sở đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, Ban 
Chấp hành Công đoàn đã tổ chức học tập các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp 
và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VIII Công đoàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2013 
- 2018 trong các cuộc họp, sinh hoạt toàn cơ quan 
tới toàn thể đoàn viên Công đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức cho đoàn 
viên công đoàn được tham gia xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan, 
của ngành; tham gia quản lý, điều hành cơ quan, 
đơn vị theo quy chế dân chủ nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí; phát huy quyền làm chủ của 
CCVCNLĐ gắn với việc đảm bảo sự lãnh đạo của tổ 
chức cơ sở Đảng.

Tiếp tục tham gia cải cách hành chính và 
phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, 
phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền và tổ 
chức ký cam kết thực hiện pháp luật về an toàn 
giao thông, văn hóa giao thông, phòng chống ma 
túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; phòng 
chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường 
làm việc không khói thuốc lá. 

Công tác phát triển Đảng trong CCVCNLĐ 
luôn được BCH Công đoàn Khóa VII quan tâm. 
Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 20 đoàn viên công 
đoàn ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thứ ba, trong công tác phát triển đoàn viên, 
xây dựng công đoàn vững mạnh; nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ 
công đoàn 

Trong giai đoạn 2012 - 2017, Công đoàn Sở đã 
phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho công 
chức, viên chức học tập nâng cao trình độ lý luận 
chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể cơ 
quan đã cử: 16 đồng chí đi học Cao học, 12 đồng 
chí học Cao cấp lý luận chính trị, 12 đồng chí học 
Trung cấp lý luận chính trị, 30 đồng chí học Quản 
lý Nhà nước.

Đoàn viên công đoàn luôn chấp hành thực hiện 
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 
nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tư 
tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý 
thức trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu xây dựng Công 
đoàn, cơ quan vững mạnh.  

Thứ tư, trong tổ chức các phong trào thi đua 
yêu nước 

Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với 
chính quyền tổ chức phát động các phong trào 
thi đua, đăng ký giao ước thi đua, đăng ký các 
danh hiệu thi đua của cơ quan, đơn vị và trong 
CCVCNLĐ. Các phong trào thi đua được triển khai 
đồng bộ, thu hút 100% đoàn viên tham gia đã góp 
phần phát huy tính chủ động, sáng tạo và hăng 
hái trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi CCVCNLĐ. 
Hàng năm, mỗi CCVCNLĐ đăng ký ít nhất 02 sáng 
kiến kinh nghiệm, giải pháp trong việc nâng cao 
chất lượng hoạt động chuyên môn. Phong trào 
thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” mang 
lại hiệu quả thiết thực, Công đoàn Sở chỉ đạo các 
Tổ công đoàn cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với 
nhiệm vụ chính trị, đặc điểm công việc của ngành. 
Thông qua phong trào đã động viên, khuyến khích 
CCVCLĐ thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác. Nhiều sáng kiến của CCVCNLĐ 
được ứng dụng trong thực tiễn đã tiết kiệm được 
kinh phí cho đơn vị. 

Công đoàn Sở phát động phong trào “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà” với 100% nữ công đoàn 
viên tham gia đăng ký, qua đó vừa động viên chị 
em hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, vừa chăm lo xây dựng gia đình “ấm no, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Kết quả hàng năm các 
CCVCNLĐ nữ đều đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà”. 

Tổ chức triển khai vận động CCVCNLĐ tham 
gia cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Chi 
bộ Chí Kiên”, kết quả có 01 bài đạt giải ba; tham gia 
cuộc thi Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính 
2012, kết quả có 02 bài đạt giải ba; 01 bài đạt giải 
khuyến khích, tập thể Sở Tư pháp đạt giải ba; tham 
gia cuộc thi “Hội thi kể chuyện những tấm gương 
điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”, kết quả có 01 thí sinh đạt 
giải nhì cụm và tiếp tục tham gia vòng thi cấp tỉnh, 
02 thí sinh đạt giải ba cuộc thi cụm; tổ chức Hội thi 
báo cáo viên pháp luật giỏi do Sở Tư pháp tổ chức, 
kết quả 02 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải 
khuyến khích. Cử 01 đoàn viên công đoàn tham gia 
hội thi Báo cáo viên pháp luật giỏi cấp tỉnh và đạt 
giải nhì…

Với những kết quả hoạt động nổi bật trong 
giai đoạn 2012 - 2017, Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh 
Bắc Kạn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ 
thi đua năm 2013; tặng Bằng khen các năm 2012, 
năm 2014 và giai đoạn 2010 - 2015; nhiều đoàn 
viên công đoàn cũng được Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 
Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
nhiệm vụ công tác. 
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Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, 
hoạt động của Công đoàn Sở vẫn còn những hạn 
chế như: Một số công đoàn viên phải làm việc tại 
các cơ sở ở huyện (Phòng Công chứng số 2, 3, các 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý) nên việc triển khai các 
hoạt động cũng có một số khó khăn; cơ sở vật chất 
phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của các đoàn viên 
công đoàn tại một số đơn vị còn thiếu thốn (các 
chi nhánh của Trung tâm TGPL); Ban Chấp hành 
Công đoàn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm 
và thực hiện luân chuyển theo sự phân công của 
tổ chức nên dành thời gian cho hoạt động Công 
đoàn còn hạn chế; công tác khám sức khỏe định kỳ 
cho CCVCNLĐ chưa thực hiện được; chưa có nhiều 
đổi mới trong hoạt động công đoàn; kinh phí hoạt 
động còn hạn hẹp nên ảnh hưởng đến việc tổ chức 
và triển khai các hoạt động của Công đoàn. Vì vậy, 
để khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao 
hiệu quả hoạt động, xây dựng Công đoàn Sở vững 
mạnh trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần thiết thực 
hiện tốt một số giải pháp: 

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục trong CCVCNLĐ: Xây dựng đội ngũ CCVCNLĐ 
có đức, có tài, đi đầu trong hoạt động cải cách 
hành chính trong cơ quan; tiếp tục nâng cao nhận 
thức và bản lĩnh chính trị, định hướng lý tưởng 
cách mạng cho CCVCNLĐ, tạo sự thống nhất về tư 
tưởng và hành động trong tổ chức công đoàn. Bồi 
dưỡng lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống 
cách mạng của giai cấp công nhân. Nghiêm túc 
quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng và công đoàn cấp trên. Thường xuyên tuyên 
truyền giáo dục cho CCVCNLĐ đấu tranh chống 
các biểu hiện tiêu cực, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. 
Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tôn trọng 
kỷ cương pháp luật. 

Hai là, chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của CCVCNLĐ: Chủ động phối 
hợp với chính quyền, tổ chức Hội nghị công chức, 
viên chức hàng năm, xây dựng quy chế hoạt động, 
nội quy trong cơ quan, đơn vị, phát huy quyền làm 
chủ của CCVCNLĐ. Củng cố, tăng cường hoạt động 
công tác kiểm tra, thường xuyên kiểm tra việc chấp 
hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác thu, chi 
tài chính công đoàn và các chế độ chính sách liên 
quan đến CCVCNLĐ. Chủ động phối hợp giải quyết 
các khiếu nại tố cáo, kiến nghị của đoàn viên. Tích 
cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, 
tình nghĩa và các hoạt động xã hội khác.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 
trong CCVCNLĐ: Tích cực hưởng ứng, thực hiện các 
phong trào thi đua yêu nước; Phong trào học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp 
phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan. Đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, tiếp thu và ứng dụng công nghệ thông 
tin vào công tác chuyên môn góp phần nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; nhân 
rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, 
tổ chức sơ kết, tổng kết động viên khen thưởng kịp 
thời nhằm động viên CCVCNLĐ.

Bốn là, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: 
Duy trì, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức 
sinh hoạt công đoàn. Tổ chức và tham gia đầy đủ, 
có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao trong 
CCVCNLĐ; xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng 
quý, năm; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp 
thời, chính xác; phấn đấu hàng năm đạt Công đoàn 
cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Năm là, công đoàn tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh: 
Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng 
ủy và cơ quan. Thường xuyên tuyên truyền, vận 
động CCVCNLĐ luôn nghiên cứu nâng cao hiểu 
biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách  
pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa vào phong 
trào CCVCNLĐ và hoạt động công đoàn. Tham gia 
cải cách hành chính, chống các biểu hiện tiêu cực 
trong CCVCNLĐ. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân 
chủ. Vận động CCVCNLĐ tham gia xây dựng Đảng, 
tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị tự 
phê bình và phê bình, chủ động phát hiện và bồi 
dưỡng những CCVCNLĐ ưu tú giới thiệu cho Đảng, 
xem xét kết nạp.

Sáu là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc 
nước - Đảm việc nhà” trong nữ CCVCNLĐ: Với 67% 
đoàn viên Công đoàn Sở là nữ, do đó, Ban chấp 
hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần tích cực tham 
mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo điều kiện 
cho nữ CCVCNLĐ được học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường giáo dục 
truyền thống, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 
Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ. Động 
viên khuyến khích nữ đoàn viên Công đoàn tham 
gia các hoạt động quản lý của cơ quan./.

Các thí sinh tham gia Hội thi tiếng hát nữ CBCCVCNLĐ 
ngành Tư pháp do Công đoàn Sở tổ chức.
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Thời gian qua, cùng với sự phát triển của 
đời sống kinh tế - xã hội, tình hình vi phạm 
hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phát 

sinh ngày càng nhiều với các biểu hiện đa dạng và 
phức tạp trên tất cả các mặt đời sống xã hội. Các 
hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở một số lĩnh 
vực như: đất đai, môi trường, an ninh trật tự, lâm 
sản, an toàn thực phẩm... 

Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 với nhiều quy 
định mới, đảm bảo nguyên tắc phát huy quyền, lợi 
ích hợp pháp của các tổ chức và công dân, giúp 
cho các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, 
chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính, 
tội phạm trong thời kỳ mới, khắc phục tối đa tình 
trạng thiếu thống nhất và chồng chéo trong hệ 
thống pháp luật về XLVPHC. Hoạt động kiểm tra 
và XLVPHC từ khi áp dụng Luật XLVPHC cũng có 
những chuyển biến đáng kể, quy trình kiểm tra 
đến xử lý được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, công 
khai, hoạt động kiểm tra đúng quy định, đúng nội 
dung, thẩm quyền, tình hình áp dụng biện pháp xử 
lý hành chính rõ ràng, đảm bảo đúng nguyên tắc 
trong thi hành luật. 

Tuy nhiên, qua 5 năm thi hành Luật XLVPHC 
vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế, vướng 
mắc, bất cập, chồng chéo phát sinh trong thực tiễn 
cần phải được tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC. 

Thứ nhất: Một số vướng mắc, chồng chéo, 
không thống nhất giữa Luật XLVPHC và các văn 
bản hướng dẫn thi hành

- Về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính: 
Theo khoản 2 Điều 2 của Luật XLVPHC  thì xử phạt 
vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với cá nhân, 
tổ chức, không áp dụng đối với hộ gia đình. Tuy 
nhiên, tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 

102/2014/NĐ-CP ngày 10/12/2014 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực đất đai thì đối tượng xử phạt bao gồm hộ gia 
đình và cộng đồng dân cư. Quy định như vậy là 
chưa thống nhất về đối tượng bị xử phạt vi phạm 
hành chính.

- Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: 
Điểm b khoản 1 Điều 38 Luật XLVPHC quy định: 
“Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh 
vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này 
nhưng không quá 5.000.000 đồng” và tại điểm b 
khoản 2 Điều 38 Luật XLVPHC cũng có quy định: 
“Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh 
vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này 
nhưng không quá 50.000.000 đồng”. 

Nhưng theo khoản 2 Điều 67 Nghị định số 
121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, 
sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý 
công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà 
ở và công sở, có quy định Chủ tịch UBND cấp xã 
có quyền “Phạt tiền đến 10.000.000 đồng” và khoản 
2 Điều 68 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định 
Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền “Phạt tiền đến 
100.000.000 đồng”. Đây là sự chồng chéo, mâu 
thuẫn gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật 
để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 
được phân cấp.

- Về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: 
Nghị định số 185/2013/NĐ-CP chỉ quy định phạt 
tiền đối với hành vi vi phạm hành chính “kinh 
doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm 
kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh” (khoản 1 Điều 6) nhưng không quy định áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả các hành vi đã 
vi phạm như buộc phải đăng ký lại hoặc buộc đăng 

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH 
PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

                                                                              TrầN ĐăNG Khoa
                                                                            Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
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ký thay đổi nội dung tại cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo đúng tinh thần của Luật XLVPHC được 
ghi nhận tại điểm a khoản 1 Điều 3: “Mọi vi phạm 
hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời 
và phải xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm 
hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng 
quy định của pháp luật”.

Thứ hai: Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ 
các quy định cụ thể của Luật XLVPHC 

- Thời hạn tạm giữ tang vật để xác định giá trị 
tài sản quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật XLVPHC 
(thời hạn tạm giữ tối đa không quá 24 giờ kể từ thời 
điểm ra quyết định tạm giữ, trong trường hợp cần 
thiết có thể gia hạn nhưng không quá 24 giờ) chưa 
phù hợp với thực tế, đặc biệt đối với tang vật do tổ 
chức, cá nhân tự chế, hàng hóa nhập lậu...Vì trong 
các trường hợp này, Hội đồng định giá rất khó xác 
định giá và thường phải thuê đơn vị tư vấn để xác 
định giá.

- Tại điểm 1 khoản 1 Điều 10 Luật XLVPHC về 
tình tiết tăng nặng: “Vi phạm hành chính có quy mô 
lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn” nhưng hiểu 
thế nào là “quy mô lớn, trị giá hàng hóa lớn”. Đây là 
những quy định thiếu tính định lượng cụ thể, nên 
khi áp dụng vào thực tiễn gặp nhiều vướng mắc.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật 
XLVPHC thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 
ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm (bao gồm 
cả ngày nghỉ, ngày lễ). Với việc quy định thời hạn 
như vậy thì trong trường hợp người lập biên bản 
không có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì 
việc hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt chuyển đến người 
có thẩm quyền gặp nhiều khó khăn, không đảm 
bảo về thời gian.

- Điều 70 Luật XLVPHC quy định thời hạn gửi 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành 
trong vòng 02 ngày. Tuy vậy, việc thực hiện quy định 
này trong xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực 
giao thông rất khó khăn vì khối lượng quyết định xử 
phạt nhiều, khó xác định địa chỉ, mặt khác hầu hết 
người vi phạm an toàn giao thông phần lớn là lái 
xe (nơi cư trú không ổn định nên ít khi có mặt ở địa 
phương; nhiều trường hợp địa chỉ ghi trong giấy tờ 
khác với địa chỉ nơi cư trú thực tế).

- Khoản 3 Điều 82 Luật XLVPHC quy định 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định 
tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, 
cơ quan có thẩm quyền phải chuyển cho tổ chức 
bán đấu giá. Tuy nhiên, thực tiễn xử phạt vi phạm 
hành chính có nhiều trường hợp tang vật tịch thu 
số lượng rất nhỏ, giá trị thấp. Do đó nếu chuyển 
giao để bán đấu giá ngay theo từng vụ việc dẫn 
đến không khả thi, không đủ để bù đắp cho các 
chi phí phát sinh. 

- Điều 74 Luật XLVPHC quy định thời hiệu thi 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 
năm, trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt 
cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên 
được tính kể từ thời điểm việc trốn tránh, trì hoãn 
chấm dứt. Tuy nhiên, lại chưa có hướng dẫn cụ thể 
về hành vi “trốn tránh”, “trì hoãn”.

- Khoản 6 Điều 125 Luật XLVPHC quy định 
“Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền 
đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì 
người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một 
trong các loại giấy tờ theo thứ tự: giấy phép lái xe 
hoặc giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy tờ 
cần thiết khác có liên quan đến tang vật, phương 
tiện cho đến khi cá nhân, tổ chức đó chấp hành xong 
quyết định xử phạt. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm 
không có giấy tờ nói trên, thì người có thẩm quyền 
xử phạt có thể tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính…”. Hiện nay tình trạng khai thác, vận 
chuyển lâm sản xảy ra rất nhiều, như hành vi vận 
chuyển lâm sản trái phép, nếu chỉ giữ các loại giấy 
tờ thì không đảm bảo cho việc thi hành quyết định 
xử phạt, nhiều trường hợp ban hành quyết định xử 
phạt, hết thời hiệu quy định tại quyết định xử phạt 
nhưng vẫn chưa thi hành quyết định xử phạt. 

 - Tại chương II, Luật XLVPHC quy định về thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp 
khắc phục hậu quả (Điều 38 đến điều 51). Theo đó, 
luật quy định: “tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính không được vượt quá mức tiền phạt”. 

Khoản 1 Điều 56 Luật XLVPHC lại quy định: 
“Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản 
được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo 
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hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 
500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền 
xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính tại chỗ. 

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện 
nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ 
thì phải lập biên bản”.

Như vậy, các quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính không lập biên bản có áp dụng hình 
thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm 
hành chính, nhưng một số tang vật vi phạm hành 
chính có giá trị cao hơn mức tiền phạt, việc xác 
định giá trị tài sản để ra quyết định ngay tại thời 
điểm ra quyết định xử phạt là rất khó thực hiện, 
nếu tịch thu phương tiện vi phạm hành chính thì 
mâu thuẫn với quy định của Luật.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp mức phạt 
cảnh cáo và phạt tiền dưới 250.000 đồng đối với cá 
nhân và 500.000đ đối với tổ chức thì sẽ áp dụng 
hình thức xử phạt không lập biên bản trừ trường 
hợp vi phạm hành chính phát hiện được nhờ sử 
dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ. Tuy 
nhiên, áp dụng luật trong thực tiễn cho thấy một 
số trường hợp mức xử phạt dành cho cá nhân dưới 
250.000đ nhưng cần phải xác minh các tình tiết 
của hành vi vi phạm hành chính theo Điều 59 Luật 
XLVPHC, vì vậy vẫn cần thiết lập biên bản vi phạm 
hành chính trong trường hợp này, mà hình thức 
xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính 
không thuộc trường hợp loại trừ được quy định tại 
Khoản 1 Điều 56 đối với các trường hợp xử phạt vi 
phạm hành chính không lập biên bản.

- Khoản 1 Điều 77 quy định: “1. Cá nhân thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật 
này mà không có khả năng thi hành quyết định thì có 
thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt 
ghi trong quyết định xử phạt”. 

Khoản 1 Điều 76 quy định: “1. Quyết định phạt 
tiền có thể được hoãn thi hành trong trường hợp cá 
nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp 
khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, 
thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, 
tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người 
đó học tập, làm việc”. 

Như vậy, có thể thấy Luật quy định một số 
trường hợp được xem xét miễn, giảm một phần 
hoặc toàn bộ số tiền phạt được ghi trong quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính nhưng mức xử 
phạt tối thiểu để được xem xét là 3.000.000đ. Quy 
định này thể hiện tính chất nhân văn của pháp luật 
đối với các đối tượng có khó khăn về kinh tế, bệnh 
tật… không có khả năng nộp tiền phạt. 

Tuy nhiên, thực tiễn: nhiều cá nhân vi phạm 
hành chính bị xử phạt dưới 3.000.000đ, thậm chí 
chỉ có vài trăm nghìn đồng nhưng họ rất khó khăn 
về mọi mặt, tài sản gia đình không có gì đáng giá, 
không phải cán bộ, công chức hưởng lương… nên 
dù số tiền ít họ cũng không thi hành được. Theo 
quy định thì nếu đối tượng vi phạm không thi 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì 
cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính tiến hành cưỡng chế, nhưng để cưỡng 
chế mấy trăm nghìn mà phải trải qua các bước 
cưỡng chế thì rất mất thời gian và tốn kém, trong 
khi khả năng thu được tiền phạt cũng rất khó. Còn 
nếu không thực hiện cưỡng chế để hết thời hiệu 
thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
thì trách nhiệm lại thuộc về người có thẩm quyền 
xử phạt.

Do đó, đối với trường hợp này đề nghị nghiên 
cứu sửa đổi theo hướng các trường hợp bị xử phạt 
vi phạm hành chính dưới 3.000.000đ cũng được 
xem xét hoãn thi hành quyết định, miễn giảm thi 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối 
với các vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng gửi đến:

Theo quy định của Luật XLVPHC thì trừ trường 
hợp tại Khoản 1 Điều 56 quy định xử phạt không 
lập biên bản vi phạm hành chính, còn tất cả các 
trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đều phải 
lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Điều 
63 lại quy định: 

“1. Đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng 
hình sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó lại có quyết 
định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ 
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quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ 
điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi 
có dấu hiệu vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 
03 ngày, kể từ ngày ra quyết định, cơ quan tiến hành 
tố tụng hình sự phải chuyển các quyết định nêu trên 
kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm 
và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính được căn cứ 
vào hồ sơ vụ vi phạm do cơ quan tiến hành tố tụng 
hình sự chuyển đến.

Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền xử 
phạt tiến hành xác minh thêm tình tiết để làm căn cứ 
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính là 30 ngày, kể từ ngày nhận được các quyết 
định quy định tại khoản 1 Điều này kèm theo hồ sơ 
vụ vi phạm. Trong trường hợp cần xác minh thêm quy 
định tại khoản 2 Điều này thì thời hạn tối đa không 
quá 45 ngày”.

Như vậy, theo quy định thì khi cơ quan tiến 
hành tố tụng chuyển đến, người có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính vẫn phải thực hiện các 
thủ tục xử phạt từ đầu theo quy định của pháp 
luật, đó là lập biên bản vi phạm hành chính rồi 
mới ban hành quyết định xử phạt. Có thể thấy, quy 
định này không hợp lý, bởi lẽ tất cả các nội dung, 
các tình tiết của vụ vi phạm cần được xác minh đã 
được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nên 
việc lập biên bản vi phạm hành chính là không cần 
thiết. Do đó đối với nội dung này đề nghị nghiên 
cứu sửa đổi theo hướng: Đối với các vụ việc do cơ 
quan tiến hành tố tụng chuyển sang thì người có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính căn cứ 
vào hồ sơ của cơ quan tiến hành tố tụng mà ban 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quy 
định như vậy đảm bảo việc xử lý được phù hợp, 
nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu cải 
cách thủ tục hành chính.  

- Khoản 2 Điều 52 quy định: “1. Thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính của những người được quy 
định tại các Điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm 
quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành 
chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm 
quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử 

phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm 
quy định tại Luật này đối với chức danh đó.

Trong trường hợp phạt tiền đối với vi phạm 
hành chính trong khu vực nội thành thuộc các lĩnh 
vực quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, thì các 
chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành 
vi vi phạm hành chính do Chính phủ quy định cũng 
có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức tiền phạt 
cao hơn đối với các hành vi vi phạm hành chính do 
Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương 
quy định áp dụng trong nội thành.

2. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại khoản 1 
Điều này được xác định căn cứ vào mức tối đa của 
khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi 
phạm cụ thể”. 

Theo quy định này thì thẩm quyền xử phạt 
căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt. Tuy 
nhiên, trên thực tế quy định này đã hạn chế thẩm 
quyền xử phạt. 

Ví dụ: Theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP thì 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh trật tự của Trưởng công an cấp huyện 
đến 8.000.000đ. Tuy nhiên đối với từng hành vi căn 
cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt thì Trưởng 
công an sẽ không có thẩm quyền xử phạt đối với 
một số trường hợp mặc dù mức phạt vẫn nằm 
trong mức xử phạt của Trưởng công an cấp huyện, 
như hành vi “Cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí 
mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân ở trong 
nước và nước ngoài không đúng theo quy định”, giả 
sử mức phạt là 5.000.000đ do không áp dụng tình 
tiết tăng nặng, và được áp dụng tình tiết giảm nhẹ 
thì căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt là 
10.000.000đ thì vẫn không thuộc thẩm quyền của 
Trưởng công an cấp huyện. 

Với những hạn chế, vướng mắc, bất cập, 
chồng chéo phát sinh trong thực tiễn qua 5 năm 
thi hành Luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 
rất cần cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục 
nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về XLVPHC để thống nhất về nhận thức 
và áp dụng trong thực tiễn, góp phần duy trì trật 
tự, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước./.
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Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) năm 
2012, là đạo luật rất quan trọng vì đối tượng chịu 
sự tác động rất rộng, trên mọi lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa, đời sống của xã hội; là cơ sở pháp lý quan 
trọng góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý 
hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Nhận 
thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cấp, 
các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm túc 
triển khai, thi hành Luật XLVPHC, đạt được một số kết 
quả đáng ghi nhận.

Thứ nhất, về công tác quản lý thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính

Công tác tổ chức triển khai thực hiện: Để triển 
khai thi hành Luật XLVPHC một cách đồng bộ, thống 
nhất và có hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
số 16/KH-UBND ngày 16/01/2013 triển khai thi hành 
Luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh; hàng năm UBND tỉnh 
đều ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đối với 
các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai 
thực hiện công tác XLVPHC đảm bảo theo đúng quy 
định; trong đó xác định rõ trách nhiệm và phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đảm 
bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức 
trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật 
về XLVPHC.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh được các Sở, ngành 
và UBND các huyện, thành phố tiến hành thường 
xuyên, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức 
và Nhân dân, trong đó tập trung vào nội dung cơ bản 
của Luật XLVPHC; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ, các nghị định xử phạt hành chính theo 
từng lĩnh vực. Năm 2013 UBND tỉnh đã tổ chức Cuộc 
thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”. 

Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ XLVPHC: 
Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các kế hoạch 
tập huấn liên ngành về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành 
chính và theo dõi thi hành pháp luật. Cụ thể, đã tổ 
chức các hội nghị tập huấn liên ngành về xử phạt vi 
phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho 
hơn 800 đối tượng là lãnh đạo 122 xã, phường, thị 

trấn, lực lượng kiểm lâm, lực lượng công an tỉnh, các 
công chức tham mưu xử phạt vi phạm hành chính… 
với các lĩnh vực cụ thể là lâm sản, khoáng sản, đất đai, 
xây dựng, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành 
chính; cơ quan tư pháp đã tham gia ý kiến đối với các 
vụ việc xử phạt vi phạm hành chính phức tạp.

Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: UBND 
tỉnh giao cho các sở, ngành và UBND các huyện, 
thành phố tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra việc 
thi hành pháp luật về XLVPHC trong các lĩnh vực 
thuộc ngành, địa phương quản lý nhằm kịp thời chấn 
chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót trong công tác 
XLVPHC tại đơn vị, địa phương.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý 
vi phạm: Trong 05 năm triển khai Luật XLVPHC, toàn 
tỉnh đã ghi nhận 30 trường hợp khiếu nại, khiếu kiện 
hành chính thuộc lĩnh vực lâm sản và lĩnh vực giao 
thông đường bộ. Đến nay, tất cả các trường hợp 
khiếu nại đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giải quyết xong theo đúng quy định của pháp luật, 
không có trường hợp nào tồn đọng.

Đối với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên 
chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công 
tác XLVPHC: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
08/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh 
Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp, trong đó 
có thành lập phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính 
và theo dõi tình hình thi hành pháp luật để thực hiện 
nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật. Chỉ 
đạo UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị 
trấn giao cho Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ 
tịch tham mưu về nhiệm vụ XLVPHC trên địa bàn cấp 
huyện, cấp xã.

Thứ hai, về tình hình xử phạt vi phạm hành chính
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn  thực 
hiện đúng các quy định của Luật và Nghị định hướng 
dẫn chi tiết liên quan đến đối tượng xử phạt, hành vi 
vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, 
biện pháp khắc phục hậu quả, xác định thẩm quyền 
xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định 

KẾT QUẢ 05 NĂM THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
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xử phạt. Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính cơ 
bản được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử lý 
nghiêm minh; các quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách 
quan, đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, sau 05 năm triển khai thực hiện, toàn 
tỉnh đã phát hiện ra 119.476 vụ vi phạm, số vụ vi phạm 
đã bị xử phạt là 117.000 vụ; số vụ chưa bị xử phạt là 
2.339 vụ, nguyên nhân chủ yếu là do một số vụ việc 
vi phạm đối tượng bỏ đi khỏi địa phương, không xác 
định được nơi ở mới, chưa hết thời hiệu. Tổng số đối 
tượng bị xử phạt là 120.527 đối tượng; trong đó, số 
đối tượng là tổ chức bị xử phạt là 634 đối tượng; số 
đối tượng là cá nhân bị xử phạt là 119.967 đối tượng.

Thứ ba, về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính

Thực tiễn áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính trên địa bàn toàn tỉnh được quan tâm thực 
hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với 
thực tiễn, góp một phần quan trọng trong công tác 
phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với các hành 
vi vi phạm hành chính. Các cấp, các ngành đã chủ 
động phối hợp chặt chẽ, đảm bảo áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính đúng trình tự pháp luật; 
trong quá trình xử lý hành chính đã kết hợp với công 
tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao 
nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, 
góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm. Trong 05 
năm triển khai thực hiện, tổng số đối tượng bị lập hồ 
sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 
là 391 đối tượng. Tổng số đối tượng bị áp dụng các 
biện pháp xử lý hành chính là 299 đối tượng, trong 
đó số đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn là 141 đối tượng; số đối tượng 
bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 
là 02 đối tượng, số đối tượng bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 24 đối tượng, số 
đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc là 132 đối tượng.

Thứ tư, về tình hình áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn, bảo đảm XLVPHC và biện pháp thay thế XLVPHC 
đối với người chưa thành niên

Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã 
áp dụng chặt chẽ các quy định pháp luật về tạm 
giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Việc 
áp dụng biện pháp thay thế XLVPHC đối với người 

chưa thành niên chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ 
sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển 
khai thi hành Luật XLVPHC còn có những khó khăn, 
vướng mắc như: Công tác tuyên truyền, phổ biến 
tại một số địa phương, đơn vị chưa đa dạng, phong 
phú cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, kinh phí 
cho việc triển khai thực hiện, trang thiết bị, phương 
tiện làm việc, xây dựng cơ sở dữ liệu công tác xử lý vi 
phạm hành chính, xây dựng hồ sơ lưu trữ, kho lưu trữ 
còn hạn chế, chưa có quy định cụ thể về mức chi, nội 
dung chi; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi 
vi phạm còn hạn chế việc phối hợp giữa các ngành, 
cơ quan chức năng trong XLVPHC tại một số đơn vị 
còn hạn chế; việc triển khai thi hành các quy định của 
Luật XLVPHC còn gặp những khó khăn, bất cập trong 
cách xác định đối tượng bị XLVPHC; trong xác định 
nguyên tắc xử phạt; vướng mắc về thời hạn ra quyết 
định xử phạt; mâu thuẫn trong quy định về mức phạt 
tiền; về ủy quyền, giao quyền trong xử phạt vi phạm 
hành chính; trong việc thực hiện thủ tục xử lý tang 
vật, phương tiện VPHC bị tịch thu;  khó khăn khi  áp 
dụng quy định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành 
mới quyết định xử phạt. 

Để nâng cao hiệu quả đối với công tác xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay, trong thời 
gian tới, cần tập trung thực hiện hiệu quả một số giải 
pháp sau:

Một là, cần nâng cao hiệu quả và tăng cường 
quản lý nhà nước đối với hoạt động xử lý vi phạm 
hành chính.

Hai là, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho 
Nhân dân.

Ba là, cần xây dựng cơ chế chặt chẽ và đầy đủ 
đảm bảo cho việc xử lý vi phạm hành chính có hiệu 
quả và chất lượng, đảm bảo tính nghiêm minh, công 
bằng của pháp luật.

Bốn là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn 
bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Năm là, cần tăng cường hoạt động thanh tra, 
kiểm tra đối với việc xử lý vi phạm hành chính.

Sáu là, chú trọng công tác phối hợp giữa các 
cấp, các ngành trong việc xử lý vi phạm hành chính./.

ĐINh ĐIỂN
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Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 
của Chính phủ ban hành Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2010 - 2020 đã khẳng định từ nay đến năm 2020, 
Chính phủ, các Bộ, ban, ngành cần tiếp tục đổi mới 
phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà 
nước; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
đạt mức trên 80% vào năm 2020; hầu hết các dịch 
vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng thông 
tin điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ III 
và IV, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân 
và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều 
phương tiện khác nhau. Để có cơ sở đo lường, xác 
định mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với 
sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước một 
cách cụ thể, định lượng như đã đề ra tại Nghị quyết 
số 30c/NQ-CP, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 
Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 phê 
duyệt Đề án xây dựng Phương pháp đo lường sự 
hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đề án được 
xây dựng nhằm đánh giá khách quan chất lượng 
cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan 
hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan 
hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong 
muốn của người dân, tổ chức để có những biện 
pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp 
dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi 
ích của người dân, tổ chức.

Tỉnh Bắc Kạn cũng đã xác định việc lấy ý kiến 
hài lòng của người dân là một trong những kênh 
thông tin quan trọng trong công tác cải cách hành 
chính, mục tiêu đến năm 2020, chỉ số hài lòng của 
người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành 
chính nhà nước phải đạt tỷ lệ 80% trở lên. Việc khảo 
sát mức độ hài lòng của người dân được bắt đầu 
thực hiện từ năm 2015 đến nay, thông qua điều tra 
xã hội học bằng hình thức phát phiếu khảo sát trực 
tiếp đến người dân. 

Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
đã ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 
16/6/2017 về khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng 
của người dân khi thực hiện TTHC tại cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm đo lường 
sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của 
các cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá khách 
quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công 
đối với 04 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; cấp giấy phép xây dựng nhà ở; đăng ký 
khai sinh và Chứng thực, được thực hiện trên địa 
bàn 03 huyện, thành phố (thành phố Bắc Kạn, 
huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể) và 10 xã, phường, 
thị trấn (các phường: Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, 
Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai; các thị trấn: Bằng 
Lũng, Chợ Rã; các xã: Phương Viên, Ngọc Phái, Địa 
Linh, Cao Trĩ).

Ngày 15/9/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Báo 
cáo số 220/BC-STP về kết quả khảo sát, đánh giá 
mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ 
tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Báo cáo đã 
nêu rõ quá trình triển khai thực hiện việc khảo sát 
và những kết quả thu nhận được từ sự đánh giá 
của người dân trong phạm vi 10 xã, phường, thị 
trấn thuộc 03 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 
đối với 04 thủ tục hành chính được khảo sát, dựa 
trên 04 nhóm tiêu chí: Tiếp cận thủ tục; thủ tục 
hành chính; sự phục vụ của công chức; kết quả giải 
quyết công việc, với tổng số phiếu khảo sát là 1120 
phiếu. Chỉ số hài lòng chung của 04 thủ tục đạt 
63,7%. Sự hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết 
thủ tục hành chính cũng tương tự như sự hài lòng 
về các yếu tố của quá trình giải quyết thủ tục hành 
chính, thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đấy nhận được ít sự hài lòng nhất (50,7%), tiếp đến 
là thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở (57,7%), 
thủ tục Chứng thực và thủ tục Đăng ký khai sinh 
(78,7%) nhận được nhiều sự hài lòng hơn.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT CHỈ SỐ HÀI LÒNG 
CỦA NGƯỜI DÂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2017

(Xem tiếp trang 22)

10



Vào 21h ngày 02/6/2017, tổ công tác Công an 
huyện Ba Bể - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia 
Ba Bể đã phát hiện bốn đối tượng đang dùng 

cưa lốc để khai thác gỗ nghiến tại khu vực Khau 
Củm, Bản Cám, xã Nam Mẫu. Tổ công tác tiến hành 
vây bắt và giữ được hai đối tượng Nguyễn Văn T và 
Đồng Văn C.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận trong 
khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến tháng 5 
năm 2017, nhóm năm đối tượng gồm Nguyễn Văn 
T, Đồng Văn T, Đàm Ngọc H, Đồng Văn C và La Văn Q 
đã chặt hạ trái phép 07 cây gỗ nghiến và tác động 
vào 01 cây gỗ nghiến tự đổ có tổng khối lượng là 
61,27m3  tại khu vực rừng thuộc Khoảnh 3, Tiểu khu 
61 rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Ba Bể. Tổng số gỗ 
nghiến bị khai thác trái phép được cơ quan chức 
năng xác định có giá trị trên 550.000.000 đồng. 

Từ những cây gỗ nghiến này, các đối tượng 
đã xẻ được 19 cục gỗ dạng thớt, 5 khuôn cửa và 
vận chuyển đem bán được tổng số tiền 9.000.000đ. 
Số tiền này được các bị cáo chia nhau và dùng để 
chi tiêu cá nhân.

 Hành vi của các đối tượng đã gây hủy hoại 
môi trường sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hệ sinh thái Vườn Quốc gia Ba Bể, xâm phạm các 
quy định của Nhà nước về quản lý và bảo vệ rừng, 
đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm các quy định về 
khai thác và bảo vệ rừng” theo quy định tại Khoản 
2 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Vụ án được Tòa án nhân dân huyện Ba Bể xét 
xử lưu động vào ngày 29/9/2017 tại thôn Pác Ngòi, 
xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, thu hút sự quan tâm của 
đông đảo người dân tại địa phương.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các 
bị cáo đã thành khẩn khai báo các hành vi phạm 
tội, nhận rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, 
ăn năn hối cải, xin hứa sau khi chấp hành xong 
hình phạt trở về địa phương, không tiếp tục hành 
vi vào rừng khai thác gỗ trái phép.

Căn cứ tính chất mức độ hành vi vi phạm, xem 
xét nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm 
nhẹ và tăng nặng, Tòa án nhân dân huyện Ba Bể đã 
tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn T, Đồng Văn T, 
Đàm Ngọc H 4 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Đồng 
Văn C 3 năm 6 tháng tù giam và La Văn Tuân 3 năm 
tù giam. Các bị cáo hình phạt bổ sung với tổng số 
tiền 26.500.000đ. Ngoài ra, các bị cáo còn phải trả 
lại cho Vườn Quốc gia Ba Bể số tiền hưởng lợi bất 
chính từ hành vi vi phạm (9.000.000đ).

Vườn Quốc gia Ba Bể được thành lập theo quyết 
định số 83/TTg ngày 10/11/1992 của Chính phủ 
với diện tích 7.610 ha, trong đó có 3.226 ha là 
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và hơn 300 ha 
diện tích mặt hồ, nằm trên địa bàn 5 xã Nam 
Mẫu, Khang Ninh, Cao Thương, Quảng Khê, Cao 
Trĩ thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Đây là khu 
vực giàu có về đa dạng sinh học, với 1.268 loài 
thực vật bậc cao có mạch, trong đó có nhiều 
loài cây quý hiếm như: Nghiến, Đinh, Lim, Trúc 
dây… và hệ động vật phong phú với 81 loài thú, 
322 loài chim, 44 loài bò sát lưỡng cư, 106 loài 
cá, trong đó có nhiều loài bị đe dọa toàn cầu 
như : Voọc đen má trắng, Rái cá thường, Beo lửa, 
Vạc hoa…

HìNH PHẠT THÍCH ĐÁNG CHo HÀNH VI KHAI THÁC  
TRÁI PHéP Gỗ RừNG TRoNG VườN QUốC GIA BA Bể

“Sinh ra ở rừng, lớn lên ở rừng, từ nhỏ đã nhìn các cây gỗ, các bị cáo biết rõ cây nào là 
cây nghiến và biết rõ vị trí các cây này” - Lời khai của các bị cáo Đồng Văn C, sinh năm 1983; 
Đồng Văn T, sinh năm 1989; Nguyễn Văn T, sinh năm 1988; Đàm Ngọc H, sinh năm 1988; 
La Văn Q, sinh năm 1989 đều trú tại thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, trong vụ án Vi phạm các 
quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự, tại khu vực 
Khau Củm, Bản Cám, xã Nam Mẫu thuộc Khoảnh 3, Tiểu khu 61 rừng đặc dụng Vườn Quốc 
gia Ba Bể.

(Xem tiếp trang 20)
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Thực hiện Kế hoạch số 280/
KH-UBND ngày 24/7/2017 
của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về tổ chức Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
năm 2017 và 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, sáng ngày 08/11/2017, UBND 
tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức 
buổi 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” tại 
Trung tâm hoạt động thanh thiếu 
nhi tỉnh Bắc Kạn.

Dự và chủ trì buổi Lễ có 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, Trưởng Ban Tổ 
chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 
Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Tham dự buổi Lễ còn có hơn 
400 đại biểu là đại diện Lãnh đạo 
các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh; các thành viên Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND, 
Phòng Tư pháp các huyện, thành 
phố; đại diện các doanh nghiệp 
Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh; 

các thành viên Ban Tổ chức, Ban 
Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi, 
các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân 
sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn; cùng đông đảo các đoàn viên, 
thanh niên trên địa bàn thành phố 
Bắc Kạn.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã 
nghe diễn văn hưởng ứng Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và được nghe phát 
biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam của Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

Trong bài diễn văn 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, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc 
thi 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.

Cũng tại buổi Lễ, Ban Tổ 
chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 
Bộ luật Dân sự năm 2015” đã trao 
giải thưởng Cuộc thi cho 20 giải 
cá nhân và 05 tập thể, trong đó, 
giải Nhất cá nhân được trao cho 
bà Hoàng Hoài Nam - Giáo viên 
Trường Mầm non Huyền Tụng, 
thành phố Bắc Kạn, giải Nhất tập 
thể được trao cho UBND thành 
phố Bắc Kạn./.

NGUYỄN DIỄM

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 cUộc thi trực tUyếN 
“tìm hiểU Bộ LUật DâN sự Năm 2015” trêN địa BàN tỉNh Bắc KạN
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hội Nghị hưởNg ứNg Ngày pháp LUật Nước cộNg hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam; 
phổ BiếN một số VăN BảN Về côNg tác phòNg, chốNg tham NhũNg LãNg phÍ Và 

LUật trách Nhiệm Bồi thườNg của Nhà Nước

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), chiều ngày 
03/11/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; phổ biến một số văn bản về công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lưu 
Ngọc Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở 
cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao 
động thuộc Sở. 

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Bí 
thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở đã quán triệt mục 
đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với chủ đề năm 2017 là: 
“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi 
mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành 
chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành 
cùng người dân và doanh nghiệp”. Đồng chí đề nghị 

toàn thể công chức, viên chức và người lao động 
thuộc Sở, nâng cao ý thức tự giác tìm hiểu, học tập, 
nghiên cứu pháp luật để phục vụ tốt hơn cho công 
việc chuyên môn, đồng thời, cần nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động trong 
tổ chức buổi Lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 
gắn với trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ 
luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do 
UBND tỉnh tổ chức.

 Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự hội 
nghị đã được nghe báo cáo viên phổ biến Kế hoạch 
số 62-KH-TU ngày 05/5/2017 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn 
về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-
2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí và phổ biến những nội dung mới 
của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
năm 2017./.

ThaNh ThÚY

Đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị. 
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Chiều ngày 20/10/2017, Công 
đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc 
Kạn long trọng tổ chức Đại 

hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 
2022. Tham dự Đại hội có đồng 
chí Vũ Hồng Khanh - Uỷ viên Ban 
Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban 
Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh; 
đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, 
cùng toàn thể đoàn viên Công 
đoàn Sở Tư pháp.

Đại hội đã thông qua các dự 
thảo: Báo cáo kết quả hoạt động 
của Công đoàn Sở Tư pháp khoá 
VII nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương 
hướng hoạt động khoá VIII nhiệm 
kỳ 2017 - 2022; Báo cáo kiểm điểm 
của Ban Chấp hành Công đoàn  nhiệm kỳ 2012 - 2017; 
Báo cáo thu - chi tài chính Công đoàn nhiệm kỳ 2012 
- 2017. Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận 
đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo báo cáo và 
thẳng thắn, mạnh dạn đề xuất những sáng kiến, giải 
pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt 
động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn Sở Tư 
pháp đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội trên tất cả các lĩnh vực: Chăm lo đời sống, đại 
diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
công chức, viên chức, người lao động và hoạt động 
xã hội; tuyên truyền giáo dục trong công chức, viên 
chức, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua 
yêu nước; nhiệm vụ phát triển đoàn viên, xây dựng 
công đoàn vững mạnh; hoạt động nữ công; hoạt 
động kiểm tra. Bên cạnh đó, cũng còn có nhiều khó 
khăn, hạn chế như: Việc tập hợp sinh hoạt định kỳ và 
chăm lo đời sống của một số công đoàn viên chưa 
được thường xuyên, sâu sát vì một số đoàn viên công 
tác tại các huyện; Ban Chấp hành Công đoàn có sự 
thay đổi chuyển vị trí công tác chưa kịp thời kiện 
toàn; kinh phí cho hoạt động còn hạn hẹp do đó chưa 
đổi mới một số hoạt động phong trào; công tác khám 
sức khoẻ định kỳ chưa thực hiện được…

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Sở Tư pháp đề 
ra mục tiêu là: “Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, 
người lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ 

chức phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thiết 
thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện chức năng 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công 
chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh phát triển 
đoàn viên, nâng cao trình độ công chức, viên chức, đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ 
chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng 
và chính quyền trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, 
để phấn đấu thực hiện mục tiêu đề ra Đại hội cũng 
thống nhất các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể 
trong 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 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.

Nhân dịp này, đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Bí 
thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Sở 
thừa uỷ quyền của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã 
công bố và trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của 
phụ nữ Việt Nam” cho đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp./.

NGUYỄN DIỄM

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở (người thứ 2 từ trái sang) tặng hoa           
chúc mừng BCH Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
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Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 
tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về biệc ban hành Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, ngày 
19/9/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch số 354/KH-UBND về thực hiện Chương trình 
phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch đã xác định rõ nội dung công việc, 
tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 
Chương trình, gắn triển khai các nhiệm vụ và Đề án 
của Chương trình với triển khai nhiệm vụ công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm. Cụ thể các 
nội dung thực hiện là: Tổ chức quán triệt, phổ biến 
nội dung Chương trình; ban hành các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình; tiếp tục rà 
soát, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng 
dẫn thi hành khi có vướng mắc, thiếu khả thi hoặc 
không còn phù hợp với thực tiễn; rà soát, củng cố, 
kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực 
hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; triển 

khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin; đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong nhà trường gắn kết chặt chẽ với giáo dục 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành 
nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; 
tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục 
pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án 
về phổ biến, giáo dục pháp luật và các Kế hoạch tiếp 
tục thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp 
luật theo Chương trình để đạt mục tiêu đã đề ra; 
khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để 
lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát, 
sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình. 

Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối tham mưu giúp 
Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; 
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 
giao chủ trì./.

NGỌC LÂM

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch số 350/KH-UBND về triển khai thực 
hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn.

Việc ban hành kế hoạch này là nhằm thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công 
nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật, bảo  đảm 
và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho 
người dân” theo quy định tại Quyết định số 1600/
QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và 
Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Để thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh đề ra 
các nội dung: Xây dựng, ban hành các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp triển khai 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các tiêu 
chí tiếp cận pháp luật gắn với thi hành các luật, 
văn bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi 
quản lý của ngành, địa phương; rà soát, đề xuất 
sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ về xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Quyết định 
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ  cấu tổ chức của Sở 
Tư pháp và Phòng Tư pháp; quán triệt, phổ biến, 

UBND TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ             
XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phổ Biến, giáo dục  
pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa Bàn tỉnh Bắc Kạn

TraNG TIN hoẠT ĐỘNG
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Ngày 22/9/2017, Chi hội 
Luật gia  Sở Tư pháp tỉnh 
Bắc Kạn đã long trọng 

tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 
- 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có 
đồng chí Hoàng Đình Toàn - Tỉnh 
uỷ viên, Chánh án Toà án nhân 
dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội luật 
gia tỉnh; đồng chí Hồ Thị Kim 
Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở Tư pháp cùng toàn thể Hội 
viên Chi hội Luật gia Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn. 

Trên cơ sở các báo cáo trình 
bày 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.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đình 
Toàn - Tỉnh uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân 
tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn đã ghi 
nhận những kết quả đạt được của Chi hội Luật gia 
trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ đạo trong 
nhiệm kỳ tới Chi hội Luật gia cần chủ động và tích 
cực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội 
đã đề ra.

Đại hội đã lựa chọn và 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; đồng 
chí Cao Văn Lượng - Trưởng Phòng Công chứng 
số 2; đồng chí Nông Thị Việt Triều - Phó Giám đốc 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; đồng chí 
Vi Thị Ngọc Ánh - Phó Trưởng phòng Hành chính 
Tư pháp; đồng chí Triệu Thanh Hoa - Phó Trưởng 
phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật. Đồng thời Đại hội cùng đã bầu Ban Kiểm 
tra và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

ĐINh ĐIỂN

chi hội LUật gia sở tư pháp tỉNh Bắc KạN tổ chức đại hội Nhiệm Kỳ 2017 - 2022

TraNG TIN hoẠT ĐỘNG

Đ/c Hoàng Đình Toàn và Đ/c Hồ Thị Kim Ngân chụp ảnh cùng BCH Chi hội luật gia Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng 
đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật; chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện 
các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách 
nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương; các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ việc 
đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết; chọn 
triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; bảo đảm nguồn lực và điều  kiện cần 
thiết để tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, 
hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 
và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 
Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư  pháp và 
UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

hoa LÊ

16



Nhằm mục đích đánh giá thực trạng tình 
hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc; công tác xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật, kịp thời kiến nghị các biện pháp nâng 
cao hiệu quả thi hành pháp luật và đề xuất hoàn 
thiện hệ thống pháp luật. Ngày 16/08/2017, 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-
UBND về việc kiểm tra liên ngành về thi hành 
pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật năm 2017. 

Thực hiện Kế hoạch số 317/KH-UBND, trong 
các ngày 19, 29 tháng 9 và 03 tháng 10 năm 
2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tiến hành 
kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và 
theo dõi thi hành pháp luật tại các đơn vị: Công 

an huyện Bạch Thông, UBND phường Sông Cầu, 
UBND phường Đức Xuân. Đoàn kiểm tra do đồng 
chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
làm Trưởng đoàn.

Làm việc với Đoàn kiểm tra các đơn vị gồm 
có: Lãnh đạo, các cán bộ làm công tác tham mưu 
Công an huyện Bạch Thông; lãnh  đạo UBND, 
lãnh đạo công an, cán bộ làm các công tác Tư 
pháp, địa chính cùng đại diện Hội phụ nữ, Hội 
Nông dân, Mặt trận Tổ quốc của 02 phường Sông 
Cầu và phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần 
Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng 
đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh việc kiểm tra công 
tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 
hành pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
thông qua cuộc kiểm tra nhằm kịp thời phát 
hiện những sai sót, vi phạm trong quá trình thực 
hiện, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo, hướng 
dẫn kịp thời.

KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017

TraNG TIN hoẠT ĐỘNG

Luật Hộ tịch có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2016, qua quá trình tổ chức triển 
khai thực hiện Luật trên địa bàn tỉnh, bên 

cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay còn có 
rất nhiều 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. 

Để tháo gỡ những vướng mắc trên, 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 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./.

NGỌC ÁNh

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
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Ngày 10/10/2017, Trường Trung 
cấp Luật Thái Nguyên phối 
hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc 

Kạn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ 
năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp 
chế doanh nghiệp và kỹ năng giải 
quyết tranh chấp thương mại cho 
công chức làm công tác pháp chế tại 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện 
các doanh nghiệp, hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh; các Luật sư của Đoàn 
Luật sư tỉnh Bắc Kạn, cùng một số 
công chức, viên chức đại diện cho 
các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị các học viên đã 
được nghe Thạc sỹ, Giảng viên 
chính Hoàng Minh Chiến - Phó 
Trưởng Bộ môn - Phụ trách Bộ môn 
Luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu 
những nội dung như: Nhận diện hợp đồng kinh 
doanh và pháp luật hợp đồng; chủ thể hợp đồng 
và thẩm quyền giao kết hợp đồng kinh doanh; 
hiệu lực hợp đồng và hợp đồng kinh doanh vô 
hiệu; những lưu ý khi lựa chọn phương thức giải 
quyết tranh chấp và được giải đáp các vướng 
mắc liên quan phát sinh trong thực tế của doanh 
nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Thông qua Hội nghị đã trang bị cho các đại 
biểu tham dự những kiến thức bổ ích, bồi dưỡng 
kỹ năng, tích lũy được nghiệp vụ về pháp luật hợp 
đồng kinh doanh và phương thức giải quyết tranh 
chấp thương mại. Qua đó, nâng cao năng lực quản 
lý, điều hành của doanh nghiệp và phòng tránh rủi 
ro trong kinh doanh; đồng thời góp phần tạo động 
lực để cán bộ làm công tác pháp chế phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương./.

NGUYỄN DIỄM

HỘI NGHỊ BồI DƯỡNG Kỹ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ             
DOANH NGHIỆP VÀ Kỹ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

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

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra và các 
đơn vị được kiểm tra đã cũng nhau trao đổi, thảo 
luận về những bất cập, khó khăn, vướng mắc từ 
các quy định pháp luật trên cơ sở lý luận cũng 
như thực tiễn áp dụng. Từ đó, đưa ra các đề xuất, 
kiến nghị, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hơn 
nữa chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của công 
tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 
hành pháp luật, trong thời gian tới các đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục 
triển khai hoạt động này sát sao và sâu rộng 
hơn, nhất là đối với các lĩnh vực trọng tâm, liên 
ngành được xác định tại Kế hoạch triển khai 
thực hiện từ đầu năm. Qua đó, ngày càng nâng 
cao hơn nữa vai trò của công tác này đối với 
nhiệm vụ chính trị từng địa phương, góp phần 
giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn, xã hội, tạo đà 
đưa kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng 
phát triển./.

PhaN DƯơNG

18



Xây dựng nông thôn mới là một nội dung, 
nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết đánh giá 
cao vai trò chủ thể của nông dân, khẳng định, để 
giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn cần phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, 
tự lực, tự cường, vươn lên của nông dân; xây dựng 
xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có 
đời sống văn hóa phong phú làm nền tảng tinh 
thần của giai cấp nông dân, tạo động lực cho quá 
trình nâng cao mức sống của Nhân dân để phát 
triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bên 
cạnh đó, trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới khẳng định người dân nông 
thôn là chủ thể thực hiện theo phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đồng thời thụ 
hưởng từ những kết quả Chương trình đem lại. Do 
vậy, vấn đề dân chủ rất quan trọng, vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực, vừa là giải pháp mấu chốt, quyết 
định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức rõ việc phát huy quyền làm chủ 
của Nhân dân là động lực to lớn thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 
tại địa phương, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong 
tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện quy chế dân chủ cơ sở theo hướng toàn diện 
sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Công 
tác dân chủ được các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc 
trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các 
nhiệm vụ ở địa phương. Nhiều chủ trương chính 
sách của Đảng, Nhà nước có liên quan trực tiếp 
đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người dân được 
công khai, đưa ra người dân bàn bạc, thảo luận 
trước khi thực hiện với phương châm “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Việc tổ chức họp 
dân luôn được chính quyền chú trọng để Nhân dân 
được tham gia bàn bạc, quyết định trực tiếp những 
vấn đề quan trọng. Nhân dân còn có quyền kiểm 
tra, giám sát hoạt động của HĐND, UBND, kết quả 
thực hiện nghị quyết của HĐND và quyết định của 
UBND, hoạt động của đại biểu Nhân dân và cán 
bộ tại cơ sở; kết quả nghiệm thu, quyết toán các 

công trình do Nhân dân đóng góp… Qua đó góp 
phần tăng niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính 
quyền, đồng thời huy động được sức mạnh tổng 
hợp của Nhân dân trong các phong trào thi đua 
yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hoá, 
quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

Bên cạnh các nguồn lực huy động từ bên 
ngoài, các địa phương đã huy động nguồn lực nội 
tại từ trong Nhân dân như hiến đất, góp tiền, vật 
liệu, ngày công… xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau 6 
năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nhân dân 
trong tỉnh đã hiến trên 130.000m2 đất, đóng góp 
trên 400 ngày công lao động và hơn 1,4 tỷ đồng để 
tiến độ xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh 
hơn. Đến nay, toàn tỉnh có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới, gồm: Quân Bình, Cẩm 
Giàng (Bạch Thông) đã có quyết định công nhận; 
xã Cường Lợi (Na Rì) đã có hồ sơ trình UBND tỉnh 
thẩm định để công nhận. Mức độ đạt tiêu chí các 
xã còn lại đang tăng dần. Có 1 xã đạt từ 15-18 tiêu 
chí; 36 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (tăng 8 xã so với 
năm 2015); 69 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và chỉ còn 1 
xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 5 xã so với năm 2015. 
Bình quân mỗi xã đạt 8,89 tiêu chí (tăng 0,89 tiêu 
chí so với năm 2015). Ngoài ra, các địa phương còn 
lồng ghép chương trình 135, chương trình 30a… 
để tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí về 
giao thông và nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức 
sản xuất (tiêu chí 10 - Thu nhập, tiêu chí 11 - Hộ 
nghèo, tiêu chí 12 - Lao động có việc làm, tiêu chí 
13 - Tổ chức sản xuất). Qua đó đã hình thành hàng 
trăm mô hình trồng trọt, chăn nuôi như chăn nuôi 
gà thả đồi, nuôi trâu sinh sản, nuôi dê, trồng cam, 
quýt, hồng không hạt, chè, rau an toàn… được xây 
dựng thành công góp phần từng bước nâng cao 
đời sống của Nhân dân.

Theo chia sẻ của lãnh đạo xã Cẩm Giàng - một 
trong 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh: Việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chính là “đòn 
bẩy” tạo nên thành công trong xây dựng nông thôn 
mới ở địa phương. Trong suốt những năm qua, xã 
luôn chú trọng thực hiện nguyên tắc công khai và 
phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tất cả các 

phát hUy DâN chủ trONg xây DựNg NôNg thôN mới ở Bắc KạN
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phần việc liên quan đến xây dựng nông thôn mới 
đều do người dân tham gia bàn bạc, đóng góp ý 
kiến, thống nhất. Kinh phí đầu tư xây dựng, các 
khoản thu, chi đều được quản lý chặt chẽ, thông 
báo công khai... Nhờ phát huy dân chủ, Nhân dân 
đã đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực 
hiện thành công chương trình xây dựng nông 
thôn mới.

Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức đặt 
ra trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Bắc 
Kạn đó là việc ngân sách trung ương phân bổ còn 
quá thấp so với nhu cầu, ngân sách địa phương 
còn hạn hẹp, trong khi việc huy động nguồn lực 
từ các tổ chức và Nhân dân đóng góp còn hạn chế. 
Trình độ năng lực cán bộ cấp xã, nhất là xã vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, còn bất cập. 
Cùng với đó, một bộ phận lớn Nhân dân, nhất là 
ở địa phương kinh tế chậm phát triển rất thờ ơ, 
không tích cực tìm hiểu chính sách pháp luật và 
quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân dân, cũng như trách 

nhiệm của chính quyền trong việc giải quyết công 
việc; việc tham gia đóng góp ý kiến đối với cấp ủy 
và chính quyền của nhân dân cũng rất hạn chế, 
mang tính hình thức, nhiều chủ trương, kế hoạch 
đề án tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền 
được công khai tại trụ sở, tổ chức nhân dân tham 
gia đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị nhưng kết 
quả thu được rất khiêm tốn… cũng ảnh hưởng 
đến kết quả xây dựng nông thôn mới tại Bắc Kạn.

Nhiệm vụ trước mắt đặt ra trong năm 2017 sẽ 
có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên tinh 
thần đó, các địa phương, đơn vị thôn, bản nhất là 
đội ngũ Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ cần nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong phát huy vai trò làm 
chủ của người dân, bàn bạc với Nhân dân xây dựng 
nông thôn mới từ thôn bản, tạo tiền đề vững chắc 
để thực hiện xã nông thôn mới và tiến tới xây dựng 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

                             La hƯơNG ThIỆP
                    Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn

Kết thúc phiên tòa, các bị cáo bị lực lượng 
cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải ra xe, những người 
vợ, người mẹ lặng lẽ cúi xuống vạt áo lau nước mắt, 
những em thơ lưu luyến giơ tay vẫy“bố ơi, bố ơi...”.

Tham gia phiên tòa đại diện Kiểm lâm Vườn 
quốc gia Ba Bể chia sẻ: “Vườn quốc gia Ba Bể có 
giá trị về mặt nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi 
trường, cũng như tạo cảnh quan, hoàn cảnh sống 
cho người dân địa phương. Với trữ lượng gỗ lớn, đặc 
biệt là rừng nghiến trên núi đá, Vườn Quốc gia Ba Bể 
trở thành mục tiêu khai thác của nhiều đối tượng. 
Trong khi lực lượng kiểm lâm làm công tác bảo vệ 
rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể còn thiếu, mong rằng, 

bà con nhân dân tại địa phương tích cực thực hiện 
trách nhiệm bảo vệ rừng, đồng thời tiếp tục giúp đỡ 
lực lượng kiểm lâm trong việc phát hiện những vi 
vi phạm quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ 
rừng”.

Phiên tòa xét xử lưu động hành vi vi phạm 
các quy định về khai thác và bảo vệ rừng là một 
lời nhắc nhở đối với những người dân đang sinh 
sống tại vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Bể nói riêng 
cũng như mọi người dân nói chung về ý thức trách 
nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về khai thác 
và bảo vệ rừng./.

PhƯơNG BẰNG

Điều 175 (Bộ luật Hình sự năm 1999) Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ 
rừng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 của Bộ luật này;
b) Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ 
luật này.
2. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
mười năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng.

HìNH PHẠT THÍCH ĐÁNG...  (Tiếp theo trang 11)
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Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý 
thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội 
viên phụ nữ và Nhân dân, phát huy vai trò 

nòng cốt của cán bộ, tuyên truyền viên pháp luật 
tại các cơ sở. Trong năm 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ 
(LHPN) tỉnh thường xuyên đa dạng hoá các hoạt 
động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham 
gia, việc tiếp cận pháp luật trở nên dễ dàng, thuận 
tiện và hiệu quả hơn đảm bảo phù hợp với từng 
đối tượng.

Điển hình là triển khai Tháng hành động quốc 
gia phòng, chống bạo lực gia đình Hội LHPN tỉnh đã 
tổ chức chuỗi hoạt động bao gồm: Hội thảo chia sẻ 
kết quả thực hiện dự án “Thí điểm về nâng cao nhận 
thức và phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bắc 
Kạn”;  ra mắt mạng lưới phòng chống bạo lực giới của 
tỉnh gồm 9 thành viên đại diện lãnh đạo Hội LHPN 
tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, 
đại diện thành viên mạng lưới của xã Như Cố huyện 
Chợ Mới, xã Dương Phong huyện Bạch Thông; tổ 
chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình và Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa 
cháy; phòng, chống bạo lực gia đình,” thông qua hình 
thức thi rung chuông vàng thu hút 100 đại biểu đại 
diện đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh, 

đoàn viên, hội viên phụ nữ của thành phố Bắc Kạn 
tham gia dự thi; truyền thông với chủ đề “yêu thương 
chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình” bằng hình thức 
giao lưu, sân khấu hóa tại huyện Chợ Mới và huyện 
Bạch Thông thu hút trên 1.000 cán bộ đại diện các 
ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xã và hội viên phụ 
nữ tham gia…

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn phối hợp với 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn, Sở Y tế, 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn 
tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm y tế, giải đáp về quy trình, thủ tục 
tham gia, mức đóng, quyền lợi được hưởng khi 
tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, thời gian cấp 
đổi thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, sai thông tin hoặc 
hư hỏng; những vấn đề liên quan đến Bảo hiểm y 
tế tự nguyện; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế có liên 
quan đến đối tượng người có công cho 300 cán bộ, 
hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. 
Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc 
Kạn, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức truyền 
thông về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật 
giao thông đường bộ, Nghị định 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; phòng chống mua bán người…
thu hút 1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. 

Hội LHPN tỉnh còn tổ chức tập huấn kỹ năng 
điều hành, phối hợp trong quá trình xây dựng và 
ban hành các văn bản của Hội đồng nhân dân, kỹ 
năng giám sát, kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn 
thư của công dân... cho 36 nữ Đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp xã tại 02 huyện Ngân Sơn và Chợ 
Mới. Thực hiện mô hình “Đội mũ cho con trọn tình 
cha mẹ” nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật khi tham gia giao thông, đồng chí Vi Thị Thúy 
- Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp trao 25 
chiếc mũ bảo hiểm cho 25 em học sinh trong độ 
tuổi từ 6 - 11 tuổi là con của hội viên phụ nữ nghèo 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thị 
trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn.

Đa DẠNG CÁC hoẠT ĐỘNG TUYÊN TrUYỀN, PhỔ BIẾN, 
GIÁo DỤC PhÁP LUẬT Cho CÁN BỘ, hỘI VIÊN PhỤ NỮ
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Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát 
việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 
16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm 
của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc 
bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham 
gia quản lý nhà nước, Nghị định số 39/2015/NĐ-
CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính 
sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc 
thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số tại 
UBND xã Bộc Bố, xã Hương Nê và Ủy ban nhân dân 
huyện Pác Nặm và huyện Ngân Sơn. Phối hợp với 
Ban Dân Vận Tỉnh ủy khảo sát đánh giá việc thực 
hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị 
(khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại 02 phường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Xuất Hóa và UBND thành 
phố Bắc Kạn...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục và giám sát việc thực hiện luật pháp, 
chính sách đã góp phần nâng cao nhận thức, ý 
thức chấp hành pháp luật, đồng thời giúp đội ngũ 
cán bộ Hội, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở 
phát huy vai trò hạt nhân trong tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật và chủ động giám sát, phản biện kịp 
thời, hiệu quả các chính sách, luật pháp thực hiện ở 
địa phương, giúp hội viên phụ nữ và nhân dân tin 
tưởng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật./.

                          hỒNG ThẮM
                           Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng, nhìn chung 
đã phản ánh một cách khách quan những đánh 
giá của người dân về chất lượng dịch vụ công được 
cung ứng, thể hiện tiếng nói của người dân trong 
việc xây dựng nền hành chính công vụ, giúp cho 
các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được 
phần nào yêu cầu, mong muốn của người dân để 
từ đó có những biện pháp cụ thể cải thiện chất 
lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình nhằm 
góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải 
cách hành chính hiện nay, tạo ra xu hướng cạnh 
tranh lành mạnh giữa các cơ quan, đơn vị trong 
việc nâng cao sự hài lòng và lợi ích cửa người dân 
đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công. 

Để công tác khảo sát mức độ hài lòng trên địa 
bàn tỉnh ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu 
và mục đích đề ra, trong thời gian tới, cần có những 
giải pháp để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò quan 
trọng của công tác khảo sát mức độ hài lòng, cụ thể:

Thứ nhất, cần chủ động xây dựng Kế hoạch 
khảo sát hàng năm để làm cơ sở cho quá trình khảo 
sát; việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công 
dân cần tập trung vào các lĩnh vực mang tính bức 
xúc, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: 
đất đai, giải tỏa đền bù, thuế, bảo hiểm xã hội, quản 
lý đô thị, khám chữa bệnh…

Thứ hai, nâng cao chất lượng xây dựng phiếu 
khảo sát theo hướng sử dụng ngôn từ dễ hiểu, 
dễ trả lời nhằm tăng tính thuận tiện cho tổ chức, 
công dân khi trả lời khảo sát. Ngoài ra, trước khi 
tiến hành xây dựng mẫu hỏi cần phải nắm vững, 
hiểu sâu về quy trình, thủ tục hành chính liên quan 
đến lĩnh vực cần khảo sát, những bất cập trong quy 
định cũng như những khó khăn của tổ chức, công 
dân trong quá trình thực hiện để xây dựng bảng 
hỏi sát thực tế. 

Thứ ba, so sánh kết quả khảo sát qua các năm 
và có chế tài xử lý đối với những lĩnh vực không có 
sự chuyển biến; lấy kết quả khảo sát làm thước đo 
chất lượng phục vụ và làm căn cứ theo dõi, đánh 
giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của đơn 
vị cũng như đánh giá kết quả làm việc của công 
chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, của thủ 
trưởng các đơn vị; công khai kết quả khảo sát, các 
biện pháp xử lý trên website của cơ quan, đơn vị 
đến đông đảo người dân cùng biết và thấy được 
những đóng góp của mình có ý nghĩa đối với việc 
cải cách nền hành chính. 

Thứ tư, tăng cường và nâng cao hơn nữa công 
tác thông tin, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị để tổ 
chức, công dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý 
nghĩa, phạm vi của công tác khảo sát, khắc phục 
được hoàn toàn tâm lý e ngại khi trả lời khảo sát./.

ThÚY LựU 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP...
(Tiếp theo trang 10)
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Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo nếu 
không thực hiện các biện pháp phòng, chống tác 
hại của thuốc lá có hiệu quả ngay từ bây giờ thì đến 
năm 2030 số ca tử vong có thể tăng lên đến 70.000 
người. Một trong các biện pháp phòng chống tác 
hại của thuốc lá mang tính quyết liệt là cấm hút 
thuốc tại những nơi quy định, vì vậy mỗi người dân 
cần nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Các nhà khoa học cũng cho rằng không có 
ngưỡng an toàn cho việc tiếp xúc thụ động với 
khói thuốc lá, vì vậy người chủ động trực tiếp hút 
thuốc cũng như người hút thuốc thụ động đều có 
nguy cơ bị nguy hại do thuốc lá gần như nhau. Do 
đó việc xây dựng môi trường không khói thuốc là 
cách hiệu quả tốt nhất để bảo vệ cho mọi người 
tránh khỏi những tác hại của hút thuốc thụ động 
từ những người có hành vi hút thuốc. Những người 
đang còn hút thuốc lá cần biết những quy định về 
các nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn, nơi cấm hút 
thuốc lá trong nhà nhưng được phép hút ở những 
nơi dành riêng cho người hút thuốc lá. 

Địa điểm cấm hút thuốc lá được quy định 
trong Luật bao gồm địa điểm cấm hút thuốc lá 
hoàn toàn (Điều 11) và địa điểm cấm hút thuốc lá 
trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho 
người hút thuốc lá (Điều 12). 

Điều 11 của Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá quy định các địa điểm công cộng cấm hút 
thuốc lá hoàn toàn bao gồm 3 loại địa điểm khác 
nhau cần chú ý thực hiện: 

Các địa điểm công cộng cấm hút thuốc lá hoàn 
toàn cả trong nhà và trong phạm vi khuôn viên  (cơ 
sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, 
vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc 
khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao); 

Các địa điểm công cộng cấm hút thuốc lá hoàn 
toàn trong nhà (nơi làm việc; trường cao đẳng, đại 
học, học viện; địa điểm công cộng; trừ các trường 
hợp quy định đối với địa điểm cấm hút thuốc lá 
hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên 
đã nêu trên; địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà 
nhưng được phép hút khi có nơi dành riêng cho 
người hút thuốc lá;

Nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn trên các 
phương tiện giao thông công cộng bao gồm: Ô tô, 
máy bay, tàu điện.

Điều 12 của Luật quy định các địa điểm công 
cộng cấm hút thuốc lá nhưng được phép có nơi 
dành riêng cho người hút thuốc lá. Việc quy định 
này được linh động thực hiện ở một số địa điểm 
bao gồm: Khu vực cách ly của sân bay; quán bar, 
karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du 
lịch; trên các phương tiện giao thông công cộng là 
tàu thủy, tàu hỏa.

Trong các trường hợp linh động này, khu vực 
dành riêng cho người hút thuốc lá phải bảo đảm 
các điều kiện về không gian, thông khí, vệ sinh môi 
trường, như: Có phòng và hệ thống thông khí tách 
biệt với khu vực không hút thuốc lá; có biển báo 
treo hoặc đặt tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát và 
nhìn thấy; có dụng cụ chứa các mẩu thuốc lá, tàn 
thuốc lá; có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Thực tế hiện nay, trong cuộc sống xã hội 
thường sự hiểu biết hoặc kiến thức ít khi đồng 
hành với thái độ và hành vi của một số bộ phận 
người dân; đây được xem là căn bệnh cố hữu “biết 
mà không làm” đã tạo nên sự khó khăn trong việc 
điều chỉnh hoạt động xã hội. Ví dụ như: Biết vượt 
tín hiệu đèn đỏ ở các giao lộ là vi phạm luật giao 
thông và có nguy cơ gây tai nạn cho chính bản 
thân mình và người khác nhưng vẫn cứ vượt... 
và còn nhiều vấn đề khác nữa nhưng trong việc 
phòng, chống tác hại của thuốc lá, tối thiểu mỗi 
người dân nên biết các quy định cấm hút thuốc 
lá nêu trên để góp phần thực hiện nghiêm túc vì 
sức khỏe của chính bản thân mình, gia đình và cả 
cộng đồng./.

TTUT.BSCKII. BẾ NGỌC hÙNG
Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

CẦN HIỂU RÕ VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH CẤM HÚT THUỐC LÁ

Một hoạt động Trung tâm phòng chống tác hại thuốc lá 
của Ngành Y tế Bắc Kạn.
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng 
áp dụng

1. Văn bản này quy định về xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 
bao gồm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, nội dung 
xây dựng, thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Quy định này áp dụng đối với xã, phường, 
thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 2. Mục tiêu
1. Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý 

thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; 
bảo đảm quyền con người, quyền công dân, 
quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo 
gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị 
trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã.

2. Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả 
thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà 
nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách 
nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực 
thi công vụ.

3. Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin 
pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 
ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy 
dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

ThỦ TƯỚNG ChÍNh PhỦ 
-------

CỘNG hÒa XÃ hỘI ChỦ NGhĨa VIỆT NaM 
Độc lập - Tự do - hạnh phúc  

---------------
Số: 619/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNh
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

QUY ĐỊNh
VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

ThỦ TƯỚNG ChÍNh PhỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNh:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

                                                                                                               ThỦ TƯỚNG 
                                                                                                             (Đã ký) 

                                                                                                            Nguyễn Xuân Phúc
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công 

bằng, công khai, minh bạch.
2. Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, 
gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa 
phương.

3. Kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn 
nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn 
đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã 
đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu 
chí đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm 
của chính quyền cấp xã.

Điều 4. Nội dung xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Xây dựng, ban hành chính sách, pháp 
luật; chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho 
người dân.

2. Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, 
chính quyền các cấp và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí 
tiếp cận pháp luật; công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; đề ra giải pháp khắc phục tồn 
tại, hạn chế, cải thiện khả năng tiếp cận pháp 
luật cho người dân tại cơ sở.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức 
bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật.

5. Lồng ghép xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật trong chương trình, chính 
sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xóa đói, 
giảm nghèo.

6. Sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo, theo 
dõi kết quả, kiểm tra, khen thưởng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 5. Các tiêu chí tiếp cận pháp luật
Tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí 

thành phần với tổng số 100 điểm:
1. Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp 

và pháp luật (15 điểm)
a) Chỉ tiêu 1: Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao 
để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp 
trên tại địa phương và triển khai thực hiện đúng 
yêu cầu, tiến độ;

b) Chỉ tiêu 2: An ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra 
trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm 
cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn cấp xã được 
kiềm chế, có giảm so với năm trước;

c) Chỉ tiêu 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo 
đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; không có hoặc 
giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn cấp xã 
so với năm trước.

2. Tiêu chí 2: Thực hiện thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã 
(30 điểm)

a) Chỉ tiêu 1: Công khai đầy đủ, kịp thời các 
thủ tục hành chính;

b) Chỉ tiêu 2: Bố trí địa điểm, công chức 
tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính 
theo quy định;

c) Chỉ tiêu 3: Giải quyết các thủ tục hành 
chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định;

d) Chỉ tiêu 4: Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị về giải quyết các thủ tục hành chính đúng 
trình tự, thủ tục, thời hạn quy định;

đ) Chỉ tiêu 5: Bảo đảm sự hài lòng của tổ 
chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi 
thực hiện thủ tục hành chính.

3. Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật 
(25 điểm)

a) Chỉ tiêu 1: Công khai văn bản quy phạm 
pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp 
dụng chung liên quan trực tiếp đến tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn (trừ văn bản có nội dung 
thuộc bí mật nhà nước) thuộc trách nhiệm của 
Ủy ban nhân dân cấp xã;
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b) Chỉ tiêu 2: Cung cấp đầy đủ thông tin 
pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp của 
Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định;

c) Chỉ tiêu 3: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy 
định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức 
cấp trên;

d) Chỉ tiêu 4: Tổ chức quán triệt, phổ biến 
các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành 
cho cán bộ, công chức cấp xã;

đ) Chỉ tiêu 5: Triển khai các hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa 
bàn cấp xã bằng hình thức thích hợp;

e) Chỉ tiêu 6: Triển khai các hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc 
thù trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ủy ban 
nhân dân cấp xã theo quy định của Luật phổ 
biến, giáo dục pháp luật;

g) Chỉ tiêu 7: Các thiết chế thông tin, văn 
hóa, pháp luật tại cơ sở hoạt động có hiệu quả, 
bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, phổ biến 
pháp luật của Nhân dân trên địa bàn cấp xã;

h) Chỉ tiêu 8: Tổ chức đối thoại chính sách, 
pháp luật theo quy định của Luật tổ chức chính 
quyền địa phương;

i) Chỉ tiêu 9: Bố trí đủ kinh phí bảo đảm 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
theo quy định.

4. Tiêu chí 4: Hòa giải ở cơ sở (10 điểm)
a) Chỉ tiêu 1: Thành lập, kiện toàn tổ hòa 

giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải; hòa giải 
viên; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ 
và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; đề 
ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa 
giải ở cơ sở;

b) Chỉ tiêu 2: Các mâu thuẫn, tranh chấp, 
vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được 
hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên;

c) Chỉ tiêu 3: Bố trí đủ kinh phí hỗ trợ công 
tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.

5. Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
(20 điểm)

a) Chỉ tiêu 1: Công khai, minh bạch các nội 
dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở 

cơ sở trừ các thông tin quy định tại điểm a khoản 
2 và điểm a khoản 3 Điều này;

b) Chỉ tiêu 2: Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ 
gia đình được bàn, quyết định trực tiếp về các 
nội dung theo quy định của pháp luật về dân 
chủ ở cơ sở;

c) Chỉ tiêu 3: Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 
đình được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm 
quyền quyết định về các nội dung theo quy định 
của pháp luật về dân chủ ở cơ sở;

d) Chỉ tiêu 4: Nhân dân được tham gia ý kiến 
trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về 
các nội dung theo quy định của pháp luật về dân 
chủ ở cơ sở;

đ) Chỉ tiêu 5: Nhân dân trực tiếp hoặc thông 
qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung 
theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Điều 6. Điều kiện, thẩm quyền công 
nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm 
tối đa;

b) Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận 
pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên 
đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên 
đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở 
lên đối với cấp xã loại III;

c) Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, 
cá nhân quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Quy 
định này đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên;

d) Trong năm không có cán bộ, công chức 
cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh 
cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi 
công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành 
vi công vụ trái pháp luật gây ra.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là cấp huyện) xét, công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo thực hiện các 
giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật.
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3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 
để tư vấn, giúp Chủ tịch tổ chức việc đánh giá, 
công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 
gồm một lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện 
làm Chủ tịch; Trưởng phòng Tư pháp làm Phó 
Chủ tịch.

Điều 7. Quy trình đánh giá, công nhận 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công 
nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được 
tiến hành hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 
đến hết ngày 31 tháng 12.

2. Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, 
cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
5 Quy định này được thực hiện bằng phiếu lấy ý 
kiến, bảng điện tử hoặc hình thức phù hợp khác 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc kết hợp với đánh giá sự hài 
lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, 
chỉ số cải cách thủ tục hành chính hằng năm.

3. Công chức cấp xã được giao theo dõi 
các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có trách 
nhiệm tự chấm điểm, gửi kết quả đến công chức 
Tư pháp - Hộ tịch. Căn cứ kết quả tự chấm điểm 
của công chức cấp xã và kết quả đánh giá sự hài 
lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành 
chính, công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp báo 
cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 
họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật. Cuộc họp có đại diện Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội cùng cấp tham dự. Trường hợp xét 
thấy đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 
Quy định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp cấp huyện 
trước ngày 05 tháng 01 của năm liền kề sau năm 
đánh giá.

Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật bao gồm: Báo cáo đánh giá 
kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí 
tự chấm điểm; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá 
sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; công văn đề 
nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật và tài liệu khác (nếu có).

5. Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm 
thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; tham mưu Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cùng cấp tổ chức họp Hội đồng 
đánh giá tiếp cận pháp luật. Trong trường hợp 
cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải 
trình, bổ sung hồ sơ trong thời hạn không quá 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

6. Căn cứ kết quả họp Hội đồng đánh giá 
tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp cấp huyện lập 
danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 
danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật và đề xuất các giải pháp trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cùng cấp trước ngày 20 tháng 01 
của năm liền kề sau năm đánh giá.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem 
xét, quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật trước ngày 25 tháng 01 của năm 
liền kề sau năm đánh giá; báo cáo Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) kết quả 
công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ 
đạo, quyết định giải pháp xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Điều 8. Niêm yết kết quả đánh giá, công 
bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công 
khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 
cận pháp luật tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa 
hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, ấp, 
bản, phum, sóc, tổ dân phố và cộng đồng dân cư 
khác và thông báo trên đài, loa truyền thanh cơ 
sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc tự chấm điểm.
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2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang 
tin điện tử của địa phương chậm nhất là 05 ngày 
làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận đối 
với cấp huyện và 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đối với cấp tỉnh.

Điều 9. Kinh phí xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Kinh phí xây dựng nhiệm vụ cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật được bảo đảm, bố 
trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên 
hàng năm của các cơ quan, tổ chức liên quan 
và các địa phương theo phân cấp ngân sách 
nhà nước hiện hành.

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ 
trợ cấp xã còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa 
phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Tư pháp tham mưu, giúp Thủ tướng 

Chính phủ triển khai xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quy định này có 
trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, ban hành kế hoạch 
triển khai thực hiện Quy định này; định kỳ tổng 
hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và 
đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai 
nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật.

b) Hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các 
chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và biểu mẫu thực hiện 
đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật; thành phần và hoạt động của Hội đồng 
đánh giá tiếp cận pháp luật.

c) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các tiêu 
chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến 

phạm vi quản lý; phối hợp với các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong chỉ 
đạo, hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật.

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao chỉ đạo, hướng dẫn, theo 
dõi, thống kê, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan 
đến phạm vi quản lý.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng 
dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
cho thành viên, hội viên; giám sát, phản biện xã 
hội, vận động thành viên, hội viên tham gia xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám 
sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá 
nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối 
hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực 
hiện Quy định này./.

4. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hướng 
dẫn triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật theo Quy định này tại địa phương, 
phân công cơ quan chuyên môn và công chức 
làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; bảo 
đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; định kỳ, đột 
xuất báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách 
nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 
giao tại Quy định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn công chức chuyên 
môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; 
chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả việc xử 
lý, tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ 
chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

5. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức 
Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp Ủy 
ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng 
cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao 
theo Quy định này.

28



Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 
tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tư pháp;

Để thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo 
dục pháp luật;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 
quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các 
chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp 
cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng

1. Thông tư này quy định về điểm số, hướng 
dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp 
luật; biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận 
xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp 
xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần và 
hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp 
luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Thông tư này áp dụng đối với chính quyền 
địa phương các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến đánh giá, công nhận, xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 2. Điểm số, cách tính điểm các chỉ 
tiêu tiếp cận pháp luật

1. Tổng điểm số các chỉ tiêu tiếp cận pháp 
luật là 100 điểm. Điểm số của từng chỉ tiêu 

được thực hiện theo Phụ lục I kèm theo Thông 
tư này.

2. Cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận 
pháp luật:

a) Đối với chỉ tiêu xác định theo tỷ lệ phần 
trăm (%), điểm số tính như sau:

Số điểm của chỉ tiêu = (Tỷ lệ % đạt được x 
Số điểm tối đa của chỉ tiêu)/100

(Hướng dẫn cụ thể cách tính điểm được quy 
định cụ thể tại Phụ lục I)

b) Đối với chỉ tiêu không xác định theo tỷ lệ 
phần trăm (%), cách tính điểm theo điểm số tại 
Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

c) Điểm số của từng chỉ tiêu được lấy đến 
hai chữ số thập phân. Sau khi cộng điểm của 
tất cả các chỉ tiêu quy định tại điểm a và điểm b 
khoản này, nếu tổng số điểm có giá trị thập phân 
dưới 0,5 điểm thì làm tròn xuống, nếu có giá trị 
thập phân từ 0,5 điểm trở lên thì làm tròn lên.

(Hướng dẫn cụ thể cách làm tròn số thập 
phân được quy định tại Phụ lục I)

Điều 3. Biểu mẫu thực hiện đánh giá, công 
nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện 
theo Phụ lục II kèm theo Thông tư này, bao gồm:

1. Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, 
tiêu chí tự chấm điểm (Mẫu 01-TCPL-II);

2. Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về 
chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục 
hành chính (Mẫu 02-TCPL-II);

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài 
lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện 
thủ tục hành chính (Mẫu 03-TCPL-II);

BỘ TƯ PhÁP 
--------

CỘNG hÒa XÃ hỘI ChỦ NGhĨa VIỆT NaM 
Độc lập - Tự do - hạnh phúc  

---------------
Số: 07/2017/TT-BTP Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

ThÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM SỐ, HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH ĐIỂM CÁC CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT,                     

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG XÃ, 
PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
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4. Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu 
04-TCPL-II);

5. Công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 05-TCPL-II);

6. Biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận 
pháp luật (Mẫu 06-TCPL-II);

7. Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật (Mẫu 07-TCPL-II);

8. Danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật (Mẫu 08-TCPL-II);

9. Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật (Mẫu 09-TCPL-II).

Điều 4. hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
1. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật (sau 

đây gọi chung là Hội đồng) bao gồm các thành 
viên sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 
Ủy ban nhân dân cấp huyện);

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng 
Tư pháp;

c) Ủy viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện có liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp 
cận pháp luật, Công an cấp huyện, Ban Dân vận, 
Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và một số tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới (nếu có);

d) Thư ký Hội đồng: 01 công chức Phòng 
Tư pháp.

2. Số lượng thành viên Hội đồng do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định, nhưng 
tối đa không quá 15 người. Thành viên Hội đồng 
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Hội đồng có chức năng tư vấn, tham mưu 
giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực 
hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Xem xét, đề nghị công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật;

b) Trao đổi, đề xuất sáng kiến, giải pháp 
thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 
việc thực hiện các sáng kiến, giải pháp đó trong 
phạm vi địa phương;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

4. Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ sau đây:
a) Tư vấn, tham gia ý kiến về kết quả đánh 

giá và đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn hoặc lĩnh vực được giao quản lý. 
Ý kiến của thành viên Hội đồng là ý kiến của cơ 
quan, tổ chức nơi công tác;

b) Đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện 
các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc lĩnh 
vực quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao và tư vấn, tổ chức thực hiện sáng kiến, 
giải pháp đó;

c) Tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng. 
Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp 
mà có lý do chính đáng thì phải gửi ý kiến bằng 
văn bản về các nội dung quy định tại điểm a và 
điểm b khoản này để Phòng Tư pháp tổng hợp, 
báo cáo Chủ tịch Hội đồng;

d) Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, điều phối 
hoạt động chung và triệu tập, chủ trì cuộc họp 
Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ 
chủ trì cuộc họp và thực hiện các công việc do 
Chủ tịch Hội đồng ủy quyền khi vắng mặt.

5. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, 
quyết định theo đa số bằng hình thức biểu quyết 
hoặc phiếu lấy ý kiến. Cuộc họp Hội đồng được 
tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên 
tham dự. Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng tư 
vấn, thảo luận theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao; thông qua các nội dung cần xin ý kiến Hội 
đồng. Kết quả cuộc họp được lập thành biên bản 
có chữ ký xác nhận của người chủ trì cuộc họp 
Hội đồng và Thư ký Hội đồng. Ý kiến của thành 
viên Hội đồng phải được tổng hợp đầy đủ, khách 
quan, trung thực trong biên bản cuộc họp.

6. Quan hệ công tác giữa Hội đồng, thành 
viên Hội đồng với Phòng Tư pháp cấp huyện:

a) Bảo đảm sự phối hợp, trao đổi thông tin 
thông suốt giữa thành viên Hội đồng với Phòng 
Tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
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b) Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực 
Hội đồng có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cuộc 
họp theo quy định gửi thành viên Hội đồng 
chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức 
cuộc họp Hội đồng; tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã cung cấp, bổ sung thông 
tin, tài liệu cho Hội đồng về các nội dung cần yêu 
cầu giải trình, bổ sung làm rõ;

c) Căn cứ kết luận của Hội đồng, Phòng Tư 
pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổng hợp đề 
xuất của thành viên Hội đồng để báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết 
định; tham mưu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn.

Điều 5. Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, 
cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại 
cấp xã

1. Đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng 
bao gồm tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện 
thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Ủy 
ban nhân dân cấp xã và đã được trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính trong năm đánh giá 
hoặc năm trước liền kề năm đánh giá.

2. Số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự 
hài lòng hằng năm của mỗi đơn vị cấp xã do Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh) hướng dẫn nhưng tối thiểu phải đạt từ 15% 
trở lên số lượt thủ tục hành chính tại cấp xã đã 
được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền 
kề năm đánh giá.

3. Đối với cấp xã trong năm đánh giá đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật cũng thực hiện đo 
lường sự hài lòng về chỉ số cải cách thủ tục 
hành chính (chỉ số PAR INDEX) thì có thể lồng 
ghép đánh giá hoặc sử dụng kết quả của chỉ số 
này để tính điểm chỉ tiêu 5 về “bảo đảm sự hài 
lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ 
phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính” của 
Tiêu chí 2.

4. Việc đánh giá sự hài lòng bằng Phiếu lấy ý 
kiến thực hiện như sau:

a) Việc tổ chức đánh giá sự hài lòng bằng 
Phiếu lấy ý kiến được thực hiện nhiều lần vào 
cuối tháng, cuối quý hoặc 06 tháng một lần 
theo điều kiện thực tế của địa phương nhưng 
đối tượng, số lượng đối tượng tham gia đánh giá 
phải tuân thủ quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này;

b) Trường hợp gửi hoặc phát Phiếu lấy ý 
kiến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 
ban nhân dân cấp xã, công chức tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân trả lời đầy đủ nội dung và yêu cầu 
của Phiếu lấy ý kiến khi tiếp nhận hồ sơ hoặc khi 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ 
chức, cá nhân. Khi trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp Phiếu 
lấy ý kiến vào thùng, hòm đựng phiếu đặt tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 
dân cấp xã;

c) Trường hợp gửi hoặc phát Phiếu lấy ý 
kiến theo cách thức điều tra thì cán bộ điều tra 
có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân trả 
lời đầy đủ nội dung và yêu cầu của Phiếu lấy ý 
kiến; thu nhận, tổng hợp Phiếu lấy ý kiến và bàn 
giao đầy đủ cho công chức tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để xử 
lý, tổng hợp kết quả theo quy định.

5. Hằng năm, căn cứ quy định về các hình 
thức đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân 
khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã và 
điều kiện, yêu cầu thực tế của nhiệm vụ xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa 
phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn 
cụ thể hình thức và thời điểm tổ chức đánh giá 
sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại 
cấp xã.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, 
phân công công chức tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, 
phối hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch tổ chức 
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đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi 
thực hiện thủ tục hành chính như sau:

a) Đề xuất đối tượng, số lượng đối tượng 
tham gia đánh giá sự hài lòng khi thực hiện thủ 
tục hành chính trên địa bàn cấp xã theo chỉ đạo 
hằng năm của cơ quan có thẩm quyền quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện 
đánh giá sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên địa bàn cấp xã; tổng hợp, xử lý kết 
quả đánh giá sự hài lòng; xây dựng bảng tổng 
hợp kết quả theo mẫu quy định tại Điều 3 
Thông tư này;

c) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ việc đánh 
giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên địa bàn cấp xã 
theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp, tạo 
điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 
thực hiện giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng 
của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành 
chính tại cấp xã.

Điều 6. Sử dụng kết quả đánh giá xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt 
chuẩn nông thôn mới

1. Trong trường hợp việc đánh giá xã đạt 
chuẩn nông thôn mới được tổ chức đồng thời 
với đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì 
sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật của năm đánh giá để xét, đánh giá đạt 
chuẩn nông thôn mới.

2. Trong trường hợp việc đánh giá xã đạt 
chuẩn nông thôn mới được tổ chức trước thời 
điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng 
kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
của năm trước liền kề năm đánh giá hoặc sử 
dụng kết quả của năm đánh giá nhưng phải tuân 
thủ quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, 

tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, 
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng 
dẫn các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực 
hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; tổng 
hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa 
phương về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.

3. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức 
Tư pháp – Hộ tịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

Khi có phản ánh, kiến nghị về các vấn đề 
liên quan đến đánh giá, công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn, Sở Tư 
pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, 
chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, đơn vị xem xét, 
giải quyết theo quy định của Thông tư này.

4. Cơ quan, tổ chức có liên quan đến đánh 
giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật thực hiện nhiệm vụ được giao 
theo Thông tư này và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ 
quan có thẩm quyền.

Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15 tháng 9 năm 2017.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở 

Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ 
quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 
mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để 
nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

                                 KT. BỘ TrƯỞNG 
                                  ThỨ TrƯỞNG 

                                 (Đã ký) 
 

                                 Phan Chí hiếu
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Có một điều,
Chưa bao giờ Con nghĩ tới,
Đó là Cha luôn dành cả Thế giới cho Con.
Trời và Đất - xưa vốn dĩ đã vuông, tròn
Nên, những gì cho Con sẽ là tất cả!

Khi Mẹ, Cha trao nhau tình yêu biển cả
Đã mong Con là tất cả của đời mình!

Rồi, Con đến như một ánh bình minh
Không vội vã, nhưng chan hòa ánh nắng
Không gấp gáp, nhưng dịu êm bình lặng
Hạnh phúc vỡ òa trong sắc thắm Tình yêu.

Trái tim Cha mách bảo một điều
Không kỳ diệu, nhưng lớn lao mạnh mẽ
Không cao sang, nhưng không hề san sẻ:
Trọn cuộc đời và sức khỏe cho Con!

Từ ngày mai giữa Trời - Đất vuông, tròn
Con vững bước ngẩng cao đầu mạnh mẽ
Với tâm hồn và trái tim tuổi trẻ
Dù có quá nhiều ngả rẽ quanh Con.

Sẽ có lúc sức khỏe bị hao mòn
Sẽ có lúc tâm Con mệt mỏi
Sẽ có lúc trái tim Con đau nhói
Hãy vững tin Cha luôn luôn đứng đợi
Đón Con về trong nỗi nhớ phôi pha!

Rồi tất cả mọi thứ sẽ trôi xa,
Không vướng bận trong dòng đời bất tận.
Con lớn lên với tâm hồn phấn chấn
Đón bạn đời với tâm thế hiên ngang
Đã có Cha - một điểm tựa vững vàng
Đã có Mẹ - một tình yêu bất diệt!

Hãy khắc ghi trong lòng mình thông điệp:
Cha luôn dành cả Thế giới cho Con./.
                                        Tết Trung thu 2017                                          

  TRẦN ĐĂNG KHOA
 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Cha luôn dành cả thế giới cho con



LỄ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017 VÀ TỔNG KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN
 “TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
HĐPHPBGDPL  tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Nhất 

cho bà Hoàng Hoài Nam - Giáo viên trường mầm non                  
Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn.

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
HĐPHPBGDPL tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Nhất 

tập thể cho UBND thành phố Bắc Kạn.

Đ/c Ma Cao Sơn - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh, Đ/c Sầm Văn Du - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

trao giải Khuyến khích cho các cá nhân.

Đ/c Lưu Ngọc Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn phát biểu 
hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Lễ.

Ảnh: Hồng Luyến

Lãnh đạo Sở và một số công chức, viên chức, người lao động 
Sở Tư pháp chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.


