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Trao tặng Giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
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Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí 
Trần Văn Bách, Phó giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó 
giám đốc Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo 
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư 
pháp; các đồng chí là đại diện lãnh đạo và 
công chức, viên chức trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật của các đơn vị trực thuộc Sở, đại diện 
các tổ chức đoàn thể của Sở; các tập thể, cá 
nhân được Giám đốc Sở khen thưởng…

Tại Hội nghị các đại biểu đã được 
nghe đại diện các đơn vị có nhiều thành 
tích nổi bật, có nhiều cách làm hay, sáng 
tạo trong việc tuyên truyền phổ biến 
pháp luật thực hiện tham luận:

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chi 
cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tham luận 
với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công 
tác bảo vệ rừng tại gốc qua việc đa 
dạng hóa các hình thức tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát 
triển rừng”. Đây là đơn vị có các hình 

ỘI NGHỊ TỔNG KẾT 
10 NĂM THỰC HIỆN 
LUẬT PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 
28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về 
việc tổng kết 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

thức tuyên truyền đa dạng nhất, từ tổ 
chức Hội nghị, các cuộc diễn tập, tuyên 
truyền trên hệ thống loa phát thanh 3 
cấp đến sân khấu hóa công tác tuyên 
truyền, phổ biến. Năm 2016, Chi cục 
Kiểm lâm phối hợp với chính quyền 4 xã 
tại vùng rừng đặc dụng huyện Gia Viễn 
tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 
bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đa dạng 
hóa các hình thức tuyên truyền, nội 
dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng 
điểm, phù hợp với từng địa bàn dân cư 
nên ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng 
dân cư sống gần rừng được nâng lên, 
công tác bảo vệ rừng tại gốc từ đó đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận.

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí 
Nguyễn Thị Dịu - Phó giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư tỉnh tham luận với chủ đề “Ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công 
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật”. 
Là đơn vị đầu mối, phụ trách công 
tác tuyên truyền chung của Sở, trong 
những năm qua, Trung tâm Khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư luôn 

chủ động phối hợp với các đơn vị liên 
quan xây dựng tin bài, phòng sự tuyên 
truyền đăng tải trên website của Sở và 
các đơn vị trực thuộc; đổi mới giao diện 
trên website đảm bảo dễ tìm, sinh động; 
tạo sự chú ý đối với người xem từ đó tạo 
tâm lý thoải mái; việc tiếp cận văn bản 
phapr luật không còn khô khan, cứng 
nhắc như khi tiếp cận văn bản giấy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Phạm Mạnh Hùng - Phó giám đốc Sở 
Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những 
thách thức cần tập trung giải quyết 
trong thời gian tới như bố trí nguồn lực 
(con người, vật chất…), đổi mới nội 
dung, phương pháp tuyên truyền; tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin 
hướng tới chuyển đổi số trong công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Trần Văn Bách - Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT khẳng định những 
thành tựu trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật mà Sở đạt được bên 
cạnh những nỗ lực, cố gắng của tập thể 
Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị, công 
chức, viên chức của Sở cũng có sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời 
của Cơ quan thường trực Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục tỉnh, Lãnh đạo 
Sở Tư pháp và phòng chuyên môn. Trong 
thời gian tới, Sở cũng mong nhận được 
sự quan tâm hơn nữa từ Sở Tư pháp và 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 
đơn vị liên quan.

Ghi nhận những đóng góp trong 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật 10 năm qua, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT tặng giấy khen đối với 
5 tập thể và 9 cá nhân.v

Trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong 
10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trao tặng Giấy khen 
cho 9 cá nhân có 

thành tích xuất sắc 
trong 10 năm thực 

hiện Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật.

ĐINH THỊ MỸ HẠNH -

NINH BÌNH:
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HỘI ĐỒNG 
CỐ VẤN BIÊN TẬP:

TS. NGUYỄN ĐÌNH LỤC 
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG) 

CÁC THÀNH VIÊN:
NGUYỄN BẰNG GIANG

PHẠM ĐỨC LƯỢNG
NGUYỄN DUY LÃM

TỔNG BIÊN TẬP: 
ĐINH THÁI QUANG 

TỔNG THƯ KÝ: ĐOÀN DUY
THƯ KÝ TÒA SOẠN: VŨ TRỌNG HOÀNG

TRÌNH BÀY: QUANG KHẢI

Giấy phép hoạt động Tạp chí in và 
Tạp chí điện tử số:  

662/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và  
Truyền thông cấp ngày 13/10/2021 

Tòa soạn: 
LK5-12, khu nhà thấp tầng TT1, 

KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim,  
Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.2020679  

Hotline: 0847.999.888 
Email: phobienphapluatvietnam@gmail.com

Văn phòng Đại diện phía Nam:
Địa chỉ: 1.11 Cao ốc Ruby Garden, 

số 2A Nguyễn Sỹ Sách, 
P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0899.011.616 
Hotline: 0915.233.332      

Email: phobienphapluat.vp@gmail.com
www.phobienphapluat.vn

In tại: Xí nghiệp in Nhà xuất bản  
Văn hóa dân tộc

Để đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, hướng 
tới chuyển đổi số trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật (PBGDPL), đáp ứng yêu 
cầu tiếp cận, tìm hiểu pháp 
luật của người dân, doanh 
nghiệp và xã hội; nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật, ngày 05/9/2022, 
Bộ Tư pháp ban hành Quyết 
định số 1799/QĐ-BTP ban 
hành Kế hoạch vận hành thử 
nghiệm và khai trương Cổng 
Thông tin điện tử PBGDPL 
quốc gia (Cổng PBGDPL).

Theo đó, Cổng PBGDPL có địa chỉ 
truy cập: http://pbgdpl.gov.vn. 
Với mục đích nhằm hoàn thiện, 

vận hành thử nghiệm thông suốt trước 
khi vận hành chính thức, Cổng PBGDPL 
vận hành trên nguyên tắc bảo đảm 
thông tin, dữ liệu được cập nhật kịp thời 
trên các chuyên mục của Cổng PBGDPL; 
tất cả phân hệ, chức năng của Cổng 
PBGDPL hoạt động đúng thiết kế và ổn 
định, đáp ứng yêu cầu về an toàn, an 
ninh thông tin, khả năng chịu tải và khả 
năng mở rộng.

Để thực hiện hiệu quả việc hoàn 
thiện, vận hành thử nghiệm Cổng 
PBGDPL, Kế hoạch tập trung triển khai 
06 nhiệm vụ sau: (i) Thành lập Ban Biên 
tập và Thường trực Ban Biên tập Cổng 
PBGDPL; (ii) Hướng dẫn các bộ, ngành, 
địa phương phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ 
PBGDPL) tạo lập Trang thông tin điện tử 
PBGDPL thành phần trên Cổng PBGDPL 
(đối với các bộ, ngành, địa phương 
chưa có Cổng/Trang Thông tin điện tử 
PBGDPL và tham gia cập nhật thông 
tin trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL 
thành phần và các nội dung được giao 

quản lý (sau khi Cổng được vận hành 
chính thức); (iii) Thực hiện rà soát, 
chỉnh sửa, hoàn thiện các chức năng của 
Cổng PBGDPL đang được vận hành thử 
nghiệm; (iv) Quản lý, cập nhật dữ liệu, 
thông tin trên các chuyên mục của Cổng 
PBGDPL bảo đảm tuân thủ quy định 
pháp luật về quản lý, cung cấp thông 
tin trên mạng và trên Cổng Thông tin 
điện tử của cơ quan nhà nước; (v) Ban 
hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng 
PBGDPL; (vi) Thông cáo báo chí đến các 
cơ quan, đơn vị liên quan về Cổng PBGDPL; 
thực hiện các hoạt động truyền thông (tin, 
bài, ấn phẩm…) về Cổng PBGDPL trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 
thông tin cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện 
tử PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương 
và mạng xã hội; dẫn đường link tham gia 
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên 
Cổng PBGDPL.

Nhằm phát huy vai trò tham mưu 
của đơn vị chủ trì, tăng cường sự phối 
hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan 
để hoàn thiện, vận hành thử nghiệm 
Cổng PBGDPL, Kế hoạch giao: (i) Vụ 
Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, 
phối hợp với Cục Công nghệ thông tin 
và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ 
chức liên quan tham mưu tổ chức thực 
hiện Kế hoạch; (ii) Cục Công nghệ thông 
tin chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan 
đến đảm bảo hạ tầng công nghệ thông 
tin, dung lượng lưu trữ, an toàn thông 
tin, tính năng sẵn sàng cao trong quá 
trình vận hành Cổng PBGDPL; phối hợp 
với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
quản lý, vận hành Cổng PBGDPL.v

BỘ TƯ PHÁP:

ẨY MẠNH ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG CÔNG TÁC PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

HOÀNG HỒNG SEN (Vụ Phổ 
biến, giáo dục pháp luật)-

Đẩy mạnh ứng dựng công 
nghệ thông tin trong công tác 

tuyên tuyền phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh Long An.

Cổng 
thông 
tin điện 
tử Phổ 
biến, 
giáo dục 
pháp 
luật 
Quốc 
gia.
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THANH HÓA:

NAM ĐỊNH:

PHƯƠNG LINH -

Hàng năm, các cấp Hội 
Nông dân tỉnh Nam Định đã 
phối hợp với ngành Tư pháp, 
Thanh tra tổ chức hàng trăm 
buổi tuyên truyền cho trên 
5.000 lượt cán bộ, hội viên 
nông dân về Luật Đất đai, 
chính sách đền bù, giải phóng 
mặt bằng, Luật Khiếu nại, 
Luật Tố cáo...Phối hợp với 
Trung tâm trợ giúp pháp lý 
tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý 
lưu động và tư vấn pháp luật 
cho hơn 1.000 lượt hội viên, 
nông dân.

Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với 
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương Hội tổ chức 14 lớp tập huấn 

về kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn pháp luật, trợ 
giúp pháp lý; tham gia tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giám sát 
và phản biện xã hội cho trên 1.500 cán bộ, 

hội viên nông dân ; phối hợp với Hội Luật 
gia tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền về 
một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai 
cho hơn 400 cán bộ, hội viên nông dân tại 
các huyện Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Hải 
Hậu và Xuân Trường. Phối hợp với Sở Tư 
pháp tổ chức 4 lớp tập huấn về Luật Đất 
đai nhất là những chính sách liên quan 

đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 
cho cán bộ, hội viên nông dân của 4 huyện: 
Xuân Trường, Vụ Bản, Nam Trực và Mỹ Lộc...

Hội còn phối hợp với Chi cục An toàn 
vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh tổ chức 08 
hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức 
về công tác an toàn thực phẩm cho 520 

cán bộ, hội viên nông dân các đơn vị Hải 
Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh và Mỹ Lộc .Nội 
dung tuyên truyền về một số quy định của 
pháp luật về an toàn thực phẩm; Các mối 
nguy về ATTP; Bảo đảm ATTP trong chuỗi 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguồn 
gốc thực vật, động vật; Quy trình sản xuất 
nông sản thực phẩm an toàn theo tiêu 

chuẩn VietGAP, khoa học công nghệ mới; 
Kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón, thức ăn chăn nuôi, bảo quản, 
chế biến, tiêu dùng vệ sinh ATTP….

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban 
an toàn giao thông tỉnh tổ chức 20 lớp tập 
huấn và truyền thông về công tác đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông cho trên 2.000 
cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn 
tỉnh; chỉ đạo xây dựng 11 mô hình “Câu 
lạc bộ Nông dân với an toàn giao thông” 
với tổng số 220 thành viên. Mô hình sinh 
hoạt định kỳ 01 lần/tháng trên tinh thần 
tự nguyện của cán bộ, hội viên nông dân 
có nguyện vọng tìm hiểu về chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
về an toàn giao thông.v

Bằng nhiều hình thức, Hội Nông dân 
tỉnh phối hợp tổ chức các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ 
cơ sở; chỉ đạo các cấp Hội mở lớp tập huấn, 
bồi dưỡng cho cán bộ Hội làm công tác tư 
vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải 
gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội tổ chức bồi dưỡng nâng cao 
năng lực, nghiệp vụ được 255 lớp cho 
22.193 lượt báo cáo viên, tuyên truyền 
viên của các cấp Hội, trong đó, tỉnh Hội 
trực tiếp phối hợp mở 69 lớp cho hơn 
6.690 lượt cán bộ Hội, báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật của Hội.

Bằng nhiều hình thức, qua sinh hoạt 
Hội, hội nghị, hội thảo, qua hệ thống 
truyền thanh cơ sở, sinh hoạt CLB “Nông 
dân với pháp luật”, hội thi... các cấp Hội 
thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, 
hội viên, nông dân hiểu rõ và thực hiện 
mọi chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất 
là những chủ trương, chính sách liên quan 
trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của hội viên, nông dân.

Hội thường xuyên tổ chức các hoạt 

động để thu hút sự tham gia của cán bộ, 
hội viên, nông dân, từ đó đẩy mạnh công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên 
truyền, vận động nông dân hiệu quả như: 
Hội thi: “Kiến thức nhà nông”, thi Tìm hiểu 
Hiến pháp, tìm hiểu pháp luật, hòa giải 
viên cơ sở, thi báo cáo viên giỏi… 

Các cấp Hội tổ chức 45.990 buổi tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục, tư vấn, trợ giúp 
pháp lý cho 4.171.951 lượt cán bộ, hội 
viên, nông dân tham gia. Công tác tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp 
phần nâng cao nhận thức pháp luật của 
cán bộ, hội viên, nông dân.v

Ổ CHỨC 255 LỚP TẬP HUẤN 
CHO BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN 
TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
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TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG CHO HƠN 1.000 LƯỢT HỘI VIÊN, NÔNG DÂN

Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho Người có uy tín trong 
đồng bào DTTS năm 2021.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức 
255 lớp tập huấn cho báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật của các cấp Hội.

Hội nghị tập huấn phổ biến 
Luật Thú y và các văn bản 
quy phạm pháp luật cho 
các hộ kinh doanh trong 
lĩnh vực chăn nuôi thú y 
trên địa bàn huyện Ý Yên.

Thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian 
qua, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo thành lập đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên của hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở, 
cấp tỉnh có 37 đồng chí, cấp huyện có 710 đồng chí báo cáo viên 
và 7.028 đồng chí là tuyên truyền viên cấp cơ sở.
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Với cách làm kết hợp bằng nhiều 
hình thức như: Tuyên truyền lưu 
động đến tận bản, mở chuyên 

mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
trên cổng thông tin điện tử; tuyên 
truyền, vận động thông qua cuộc kiểm 
tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; trợ giúp pháp lý, hoạt 
động của câu lạc bộ pháp luật. 

Để củng cố và nâng cao kiến thức, 
kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, các cấp Hội đã phối 
hợp tổ chức trên 600 lớp tập huấn kỹ 
năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 
gần 170 buổi tuyên truyền thông qua 
hình thức văn hóa, văn nghệ phục vụ 
trên 20.000 lượt người; cấp phát trên 
350.000 tài liệu, tờ gấp, tờ rơi có nội 
dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
đến các đối tượng là cán bộ, hội viên, 
nông dân vùng sâu, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, các xã, bản đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền tập trung 
vào các lĩnh vựcpháp luật có liên quan 
trực tiếp đến đời sống của hội viên, 
nông dân như: Hình sự, Dân sự, Đất 
đai, lao động, giáo dục, môi trường, 
giao thông đường bộ, nghĩa vụ quân sự, 
khiếu nại, tố cáo…Ngoài các nội dung 
trên, những văn bản quy phạm pháp 
luật của Nhà nước mới ban hành có liên 
quan trực tiếp đến nông dân cũng được 
chú ý lựa chọn để giới thiệu, phổ biến 

Tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý tại bản Phụ, xã Chiềng 
Khương, huyện Sông Mã.

Tuyên truyền pháp luật về trợ 
giúp pháp lý tại bản Ten Ư, xã 
Chiềng Sơ, huyện Sông Mã.
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SƠN LA: 

ĂNG CƯỜNG 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 
CHO ĐỒNG BÀO CÁC 
DÂN TỘC THIỂU SỐ

Từ năm 2013 đến nay, công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật đối với vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi luôn được các cấp Hội 
Nông dân tỉnh Sơn La quan tâm, chủ động phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức trên 1.750 
hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật với 
trên 40.000 lượt người tham dự.

giúp cán bộ và hội viên, nông dân kịp 
thời nắm bắt các chủ trương, chính sách, 
pháp luật mới của Nhà nước. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn 
được triển khai thông qua việc xây dựng 
quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Đến 
nay, 100% xã, phường, thị trấn đều có 
tủ sách pháp luật.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp 
với các cơ quan báo, đài xây dựng nhiều 
chuyên đề phản ánh công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận 
động hội viên, nông dân vùng dân tộc 
thiểu số thực hiện chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; nêu gương những mô hình 
tiêu biểu, phản ánh việc triển khai, thực 
hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn 

tỉnh; thông tin về chính sách dân tộc; về 
âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình; 
phong trào toàn dân tham gia bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 
trong tình hình mới.

Có thể thấy, Hội Nông dân các cấp đã 
thực hiện có hiệu quả tuyên truyền triển 
khai công tác phổ biến pháp luật đạt 
được nhiều kết quả tích cực, góp phần 
nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm 
chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói 
quen tự giác học tập pháp luật trong xã 
hội. Công tác phối hợp của các cấp Hội 
ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Hình 
thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
ngày càng đa dạng, phù hợp với phong 
tục, tập quán và đời sống văn hóa của 
đồng bào các dân tộc thiểu số.v
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Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán 
bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Vân 
Đồn về việc chấp hành pháp luật, đồng 
thời phát huy vai trò của Tổ an ninh tự 

quản, Tổ tàu thuyền an toàn trên địa 
bàn các xã, thị trấn có biển. Phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cán bộ, nhân dân 
tích cực trong việc kết hợp quốc phòng, 
an ninh với kinh tế - xã hội và quốc 

phòng, an ninh; kết hợp thực thi nhiệm 
vụ biên phòng với xây dựng, củng cố hệ 
thống chính trị, phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, đối 
ngoại ở khu vực biên giới.v

ỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ LUẬT  
BIÊN PHÒNG VIỆT NAM NĂM 2020 VÀ CÁC VĂN 
BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

Nam năm 2020, Nghị định số 106/2021/
NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Biên 
phòng Việt Nam; Nghị định số 71/2015/
NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động của người, phương tiện 
trong khu vực biên giới biển nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn 
bản pháp luật khác có liên quan. Công tác 
quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển 
đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
đồng chí Đào Văn Vũ, Phó chủ tịch 
Thường trực UBND huyện đề nghị 

các đại biểu dự hội nghị tập trung lắng 
nghe quán triệt, triển khai các nội dung cơ 
bản của Luật Biên phòng và các văn bản 
hướng dẫn, từ đó nâng cao nhận thức, ý 
thức trách nhiệm của mình trong nhiệm 
vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
các báo cáo viên Đồn Biên phòng Quan 
Lạn và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tuyên 
truyền PBGDPL về Luật Biên phòng Việt 

HUYỆN ĐỊNH HOÁ (THÁI NGUYÊN):

UYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 
VỀ TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT ĐƠN 
THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
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Toàn cảnh hội nghị.

Vừa qua, Hội đồng phối 
hợp phổ biến giáo dục pháp 
luật (PBGDPL) tổ chức Hội nghị 
PBGDPL về Luật Biên phòng Việt 
Nam năm 2020 và các văn bản 
pháp luật có liên quan. Tham dự, 
có đồng chí Đào Văn Vũ, Phó chủ 
tịch Thường trực UBND huyện; 
lãnh đạo các phòng chuyên 
môn của UBND huyện; lãnh đạo 
UBMTTQ và các tổ chức chính trị - 
xã hội; lãnh đạo UBND, công chức 
Văn hoá - Xã hội; UBMTTQ và các 
tổ chức chính trị - xã hội;  Bí thư, 
Trưởng thôn, khu và các đoàn thể 
thôn, khu.

HUYỆN VÂN ĐỒN (QUẢNG NINH):

Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch 
UBND huyện chủ trì hội nghị tuyên truyền luật khiếu nại năm 
2011; luật tiếp công dân năm 2013; luật tố cáo năm 2018 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan 
chuyên môn của huyện, lãnh đạo và công chức thực hiện tiếp công 
dân của các xã, thị trấn.`

Với mục tiêu cụ thể hóa đề án số 06 
ngày 28/6/2021 của BCH Đảng bộ 
tỉnh, UBND huyện đã ban hành kế 

hoạch số 226  ngày 14/10/2021 để triển 
khai thực hiện đề án, nhằm mục đích tăng 
cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với 
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trên địa bàn huyện giai đoạn 
2021 – 2025. Theo đó, mục tiêu đề ra: Chủ 
tịch UBND huyện trực tiếp tiếp công dân 
ít nhất 02 ngày/01 tháng, Chủ tịch UBND 
cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 01 
ngày /01 tuần; Trưởng các phòng, ban 
thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn sự 

nghiệp công lập trực tiếp tiếp công dân ít 
nhất 01 ngày/01 tháng, tại địa điểm tiếp 
công dân của cơ quan, đơn vị mình;

Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền của các cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp đạt trên 95%; tỷ lệ các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết 
đúng trình tự, thủ tục đạt 100%, đúng 
thời hạn theo quy định đạt tử 90% trở 
lên; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu 
nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài 
đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ tổ chức thi hành 
các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết 
định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật 
đạt trên 85%; 100% cán bộ, công chức, 
viên chức của các cơ quan, đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ tiếp 
công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, được tham gia các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hằng 
năm có từ 20% trở lên các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn được thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, 100% các kết luận thanh tra, kiểm 
tra được tổ chức thực hiện theo quy định 
của pháp luật.

Tại buổi tập huấn, sau khi được đồng 
chí Chủ tịch UBND huyện quán triệt nhiệm 
vụ và tầm quan trọng của công tiếp công 
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh. Các báo cáo viên đã 
tiến hành truyền đạt các nội dung quan 
trọng luật khiếu nại năm 2011; luật tiếp 
công dân năm 2013; luật tố cáo năm 2018 
và các văn bản hướng dẫn thi hành.v

Quang cảnh hội nghị.
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NGUYỄN THỊ GIANG-

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp 
đã ban hành Kế hoạch số 1101/
KH-STP về tổ chức Cuộc thi trực 
tuyến“Tìm hiểu pháp luật về 
an toàn giao thông năm 2022” 
(gọi tắt là Cuộc thi). 

Cuộc thi diễn ra với hình thức 
thi trực tuyến, tại địa chỉ  
website:timhieuphapluatanto
angiaothong.vn. Đối tượng dự 

thi là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên, thanh thiếu niên, người 
lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp. Nội dung thi về các quy định 
của Luật Giao thông đường bộ ngày 
13/11/2008; Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt và các quy định về đăng ký, 
đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; 
Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực hàng hải; giao thông đường 

bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; 
Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 
31/12/2021 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường thủy nội địa.

Người tham gia thi trả lời các câu 
hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính, 
máy tính bảng hoặc các thiết bị có kết 

nối internet theo phần mềm bộ câu 
hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian 
tối đa 20 phút/lần thi (gồm 19 câu 
trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ). Cuộc 
thi gồm có 3 vòng thi Tuần và vòng thi 
Chung kết với thời gian như sau:

Vòng thi Tuần:
- Tuần 1: Từ 07 giờ, ngày 12/9/2022 

đến 15 giờ, ngày 15/9/2022.
- Tuần 2: Từ 07 giờ, ngày 19/9/2022 

đến 15 giờ, ngày 22/9/2022.
- Tuần 3: Từ 07 giờ, ngày 26/9/2022 

đến 15 giờ, ngày 29/9/2022.
Vòng thi Chung kết: Ngày 

14/10/2022.

Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ trao giấy 
chứng nhận và phần thưởng cho thí 
sinh trả lời câu hỏi đúng và đạt số điểm 
cao nhất trong thời gian ngắn nhất và 
dự đoán số lượt người tham gia Cuộc 
thi đúng hoặc gần đúng nhất. Ban Tổ 
chức sẽ xét chọn 45 thí sinh có tổng số 
điểm tích lũy cao nhất và thời gian làm 
bài ngắn nhất của 03 Tuần thi tham gia 
vòng thi Chung kết. 

Với cách thức tham gia thi dễ dàng, 
cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 
về an toàn giao thông năm 2022” là 
một sân chơi lành mạnh và thiết thực, 
cập nhật thông tin pháp luật bổ ích về 
an toàn giao thông, góp phần nâng cao 
hiểu biết, ý thức trách nhiệm tuân thủ, 
chấp hành pháp luật cho cán bộ, công 
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, 
thanh thiếu niên, người lao động và 
Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
khi tham gia giao thông.v

Mục tiêu của Hội nghị là giúp 
tuyên truyền viên pháp luật, 
người thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở nắm 
được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác 
này; chủ trương, chính sách của Đảng, 
các quy định pháp luật của Nhà nước 
về công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; các quy định pháp luật liên quan 
trực tiếp tới hoạt động của báo cáo viên 
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Hội nghị được tổ chức theo phương 
pháp tích cực (trao đổi hai chiều, lấy 
người học làm trung tâm...); trong quá 
trình tổ chức các đại biểu tham dự được 
chia thành các nhóm để thực hành thảo 
luận, trình bày, trao đổi về các đề tài liên 
quan đến: Vị trí, vai trò, yêu cầu và giải 
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 
tuyên truyền viên pháp luật, người thực 
hiện công tác PBGDPL ở cơ sở trong giai 
đoạn hiện nay và những vấn đề cơ bản 

ỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 
CHO CÁC TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, 
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở CƠ SỞ

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-STP 
tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho gần 390 
đại biểu là tuyên tuyền viên pháp luật, người thực hiện công tác 
PBGDPL ở cơ sở, công chức tư pháp - hộ tịch, công chức Phòng Tư 
pháp trên địa bàn 03 huyện: Mang Yang, Ia Pa và Kông Chro.

GIA LAI: 

Hội nghị được tổ chức theo phương pháp tích cực - trao đổi hai 
chiều, lấy người học làm trung tâm đã đem lại hiệu quả cao.

ĐỒNG THÁP: 

TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG”

Cuộc thi diễn ra với hình thức 
thi trực tuyến, tại địa chỉ website: 
timhieuphapluatantoangiaothong.vn.

trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng “Phong 
trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” 
trong tình hình mới.

Tại các hội nghị, các đại biểu tham 
dự đã tích cực tham gia trình bày, trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình, 
cách làm hay, hiệu quả theo từng nhóm 
đối tượng người dân ở cơ sở trên cơ sở 
các đề tài mà các Báo cáo viên pháp luật 
cấp tỉnh xây dựng và hướng dẫn trong 
quá trình báo cáo chuyên đề... Qua đó, 
giúp các đại biểu chủ động, tự tiếp cận 
và nắm được chủ trương, quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về vị trí, vai trò, đặc điểm, ý nghĩa 
của công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, công tác xây dựng và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên 
truyền viên pháp luật, người được mời 
tham gia công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật ở cơ sở để đội ngũ này thực 
sự là “cầu nối” truyền tải, đưa các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc 
sống, phổ biến sâu rộng trong người 
dân ở cơ sở.v

ĐẠI ĐỒNG -
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luật mới liên quan đến các chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước về bình đẳng giới và các vấn đề về 
bình đẳng giới trong dôdngf bào dân tộc 
thiểu số như: Luật Bình đẳng giới ; một 
số quy định của pháp luật về xử lý đối với 

Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật tỉnh 
Hà Tĩnh đã tổ chức Tọa đàm 
“Thực tiễn 10 năm thi hành 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật trên địa bàn tỉnh”.

Buổi Tọa đàm có sự tham gia đại 
diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh 
ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban 

Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; Các 
thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 
Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, 
thành phố, thị xã và Lãnh đạo các Phòng 
Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí 
Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng phòng 
PBGDPL, Sở Tư pháp chủ trì Tọa đàm.

 Sau tham luận dẫn đề của đồng chí 

Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng phòng 
phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp 
về kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, các 
đại biểu tham dự đã nghe 10 tham luận 
của đại diện các địa phương, đơn vị như 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia 
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thị xã Hồng 
Lĩnh, Thành phố Hà Tĩnh… Các tham luận 
đã tập trung đánh giá khách quan, toàn 

diện thực trạng công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật sau 10 năm triển khai thi hành 
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Nhận 
diện được những khó khăn, vướng mắc 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật và bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo để 
đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
tháo gỡ; đồng thời đã kiến nghị nhiều giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực 
hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  
trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đồng chí 
Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư 
đề nghị, các thành viên Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục 
phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ 
đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
tại ngành, cơ quan, đơn vị, tiếp tục tham 
gia tích cực các hoạt động của Hội đồng, 
nâng cao chất lượng công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các 
sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán 

triệt thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tổ 
chức đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện 
Luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng 
các hình thức phù hợp theo chỉ đạo, hướng 
dẫn của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân 
tỉnh. Trên cơ sở đó chủ động, kịp thời thực 
hiện các giải pháp nhằm đổi mới nội dung 
và hình thức, nâng cao chất lượng công 
tác PBGDPL, thường xuyên ưu tiên đầu tư 
nguồn lực cho công tác này. 

Căn cứ kết quả 10 năm thực hiện Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị, 
địa phương chủ động khen thưởng theo 
thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong triển khai thực 
hiện đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý. Đồng 
thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen 
thưởng các tập thể, cá nhân đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Văn bản số 
816/HĐ-TGV ngày 06/9/2022 của Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh.v

HÀ TĨNH - TỌA ĐÀM “THỰC TIỄN 10 NĂM THI HÀNH LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Hội nghị được tổ chức tại các xã: 
Long Phú, Tuân Tức, Kế Thành, An 
Thạnh 3, thị xã Ngã Năm trên địa 

bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện 
lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo 
Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trợ giúp viên Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; đại 
diện lãnh đạo HĐND - UBND, đại diện 
lãnh đạo UBND xã, công chức làm công 
tác dân tộc cấp xã và hơn 500 đại biểu là 
đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại Hội nghị, các đại biểu được các 
báo cáo viên triển khai các quy định pháp 

LÊ ĐỨC UY-

Thực hiện Kế hoạch số 76/
KH-UBND ngày 11/7/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ 
hoạt động bình đẳng giới vùng 
dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 
- 2025” trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng, Sở Tư pháp phối hợp với 
Ban Dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền “Hỗ trợ hoạt động 
bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. 

H
Ả

I N
A

M
-

Quang cảnh buỏi Toạ đàm.

Toàn cảnh Hội nghị.

hành vi vi phạm liên quan đến bình đẳng 
giới; mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề 
án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng 
dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết 
định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 
của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị cũng 
đã trao đổi, thảo luận về thực trạng thực 
hiện bình đẳng giới trong vùng dân tộc 
thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng; giải đáp một 
số khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

bình đẳng giới cũng như một số vấn đề 
liên quan đến pháp luật và giải phápthúc 
đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao 
nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi 
hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về 
bình đẳng giới, tiến tới nhằm xóa bỏ bạo 
lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các 

quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng 
các dân tộc thiểu số; nâng cao vị thế, vai 
trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia 
đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới. 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các 
ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện 
các mục tiêu, giải pháp về bình đẳng giới; 
tuyền truyền, phổ biến, vận động nhân 
dân thực hiện.v

SÓC TRĂNG: 
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Hội Nông dân các cấp xác định 
mục tiêu tuyên truyền là làm 
chuyển biến nhận thức của hội 

viên, nông dân, trên 95% số hội viên, 
nông dân tỉnh được PBGDPL. Các hình 
thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp 
luật được vận dụng linh hoạt và sáng 
tạo. Hội tổ chức 421 cuộc tuyên truyền 
miệng được áp dụng trong các buổi tập 
huấn, toạ đàm, hội họp cho 11.022 lượt 
người nghe; tuyên truyền bằng tài liệu, 
bảng tin, pa nô, áp phích, đặc biệt tờ 
gấp pháp luật phát tận tay cho người 
dân; năm 2022, Hội ND tỉnh đưa trang 
thông tin điện tử của Hội vào hoạt động; 
qua 42 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 
nhiều hình thức như thi vấn đáp, thi 
viết, sân khấu hoá… với 2.100 hội viên 
tham gia; xây dựng tủ sách pháp luật 
dưới dạng sách luật, tài liệu hỏi đáp có 

trên 20 đầu sách, 2.000 bản.

Trên cơ sở phát huy những kiến 
thức phổ biến, giáo dục pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo, Luật tiếp công dân 
và nghiệp vụ hoà giải cơ sở, tinh thần 
trách nhiệm cao với cộng đồng, bằng uy 
tín kết hợp việc vận dụng linh hoạt các 
phương thức hoà giải, những năm qua, 
Hội Nông dân các cấp và các hoà giải 
viên cơ sở đã tham gia hòa giải 3.487 vụ 
hòa giải, trong đó hòa giải thành 2.827 
vụ tranh chấp chủ yếu về đất đai, hôn 
nhân gia đình, ô nhiễm môi trường, 
gây rối trật tự xóm ấp… góp phần giải 
quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát 
sinh trong đời sống cộng đồng. Thường 
xuyên kiện toàn, củng cố thành viên 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh, 

ÂNG CAO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
BẠC LIÊU: 

VĨNH LONG: 

ẨY MẠNH CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Tuyên truyền pháp luật cho 
hội viên của Hội Nông dân 
tỉnh Vĩnh Long.

Toàn cảnh quang cảnh buổi tập huấn.

 TRẦN THÁI -

Sở Tư pháp Bạc Liêu đã 
phối hợp với Viện Khoa học 
pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức 
“Hội nghị tập huấn nâng cao 
kiến thức pháp luật về bảo vệ 
môi trường” cho hơn 200 đại 
biểu đó là:

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an 
tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh, Cục thi hành án Dân sự tỉnh, 
các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các Hội 
cấp tỉnh là thành viên Hội đồng Phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Báo cáo 
viên cấp tỉnh, cảnh sát môi trường và Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Phòng 
Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 
Công an các huyện, thị xã, thành phố và đại 
diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Minh 
Đức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu cho 
rằng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị 
và chung tay của toàn dân, công tác bảo vệ 
môi trường đã đạt được nhiều thành tựu 
nhất định, đã chuyển từ bị động sang ứng 

phó, chủ động phòng ngừa, bảo vệ và phục 
hồi. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo 
vệ môi trường ngày càng được hoàn thiện, 
trong đó Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 
với nhiều chính sách, giải pháp đột phá, 
đánh dấu giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ 
trong công tác bảo vệ môi trường, hướng 
tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng 
môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, 
chất lượng môi trường sống tiếp tục được 
cải thiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, Viện Trưởng 
Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp triển 
khai các chuyên đề: Chính sách, pháp luật 
về tăng trưởng xanh và phát triển bền 
vững; yếu tố môi trường khi phân tích và 
hình thành chính sách trong quá trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng 
thời, đại biểu cũng được báo cáo viên quán 
triệt văn bản xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực môi trường.

Thông qua lớp tập huấn góp phần 
tuyên truyền, phố biến sâu rộng các 
định huớng, chính sách, quy định pháp 
luật về bảo vệ môi trường; qua đó nâng 
cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi 
trường, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng 
lồng ghép các quy định pháp luật 
về bảo vệ môi trường trong các hoạt 
động chuyên môn nghiệp vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức trong từng cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.v

Từ năm 2015 đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL); tư vấn pháp luật được các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh 
Long triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn sản xuất, 
đời sống hội viên, nông dân với hình thức ngày càng đổi mới, 
qua đó công tác Hội và phong trào nông dân; sinh hoạt chi, tổ 
Hội; các Hội thi; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 
của Hội.

hiện nay, Hội có 61 báo cáo viên, trong 
đó cấp tỉnh có 29 đồng chí, cấp huyện có 
32 đồng chí; lực lượng tuyên truyền viên 
cơ sở là 212 đồng chí Chủ tịch, phó Chủ 
tịch Hội cơ sở.

Thông qua công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, tư vấn phấp luật của 
Hội đã giúp cán bộ có kiến thức và có 

phương pháp trong việc phối hợp tiếp 
công dân, giải quyết khỉếu nại, tố cáo 
của nông dân; hội viên, nông dân tích 
cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công 
dân, tham gia tốt chương trình xây 
dựng nông thôn mới, các phong trào 
phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an 
ninh trật tự xã hội nông thôn.v

PHƯƠNG NGÂN -
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Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các 
yêu cầu kỹ thuật, quản lý và an toàn 
đối với hoạt động điều tra, khảo sát, rà 

phá bom mìn vật nổ có liên quan đến chiến 
tranh tại Việt Nam. Căn cứ xác định khu vực ô 
nhiễm bom mìn vật nổ (BMVN) như sau:

Khu vực có bằng chứng trực tiếp về sự 
hiện diện của BMVN (quan sát trực quan 
phát hiện có BMVN, mảnh hay bộ phận 
của BMVN, phễu nổ hay hố bom  đạn).

Khu vực chưa được rà phá bom mìn và 
có ít nhất hai trong các yếu tố sau:

- Có hồ sơ đủ tin cậy xác định ô nhiễm 
BMVN từ các cuộc điều tra, khảo sát trước đó;

- Nằm trong khu vực căn cứ quân sự 
cũ, trận địa, đồn bốt, trường bắn, bãi hủy, 

kho vũ khí trước đây;
Đất đai đang không được sử dụng cho 

bất kỳ mục đích nào vì người dân nghi ngờ 
có BMVN;

- Có tai nạn do BMVN cho người hoặc 
gia súc, hoặc có các vụ nổ do BMVN trong 
khoảng thời gian 10 năm tính đến thời 
điểm điều tra.

Quy định về rà phá bom mìn vật nổ 
được thực hiện trên cạn khu vực bãi mìn, 
khu c không phải là bãi mìn, dưới nước ở 
độ sâu nước không lớn hơn 25 m và dưới 
nước ở độ sâu nước lớn hơn 25 m.

Các tổ chức rà phá bom mìn vật nổ 
phải bảo đảm đã áp dụng mọi nỗ lực phù 
hợp để tìm kiếm, di dời và tiêu hủy tất cả 

các nguy cơ về bom mìn vật nổ còn sót lại 
sau chiến tranh tại khu vực xác định, đến 
độ sâu nhất định theo phương án kỹ thuật 
thi công được phê duyệt hoặc hợp đồng với 
chủ đầu tư/chủ sử dụng đất để đảm bảo 
khu vực đó an toàn đối với người sử dụng.

Việc tiêu hủy bom mìn vật nổ thực 
hiện như sau: Các loại bom mìn vật nổ phải 
tiêu hủy tại vị trí phát hiện là các loại bom 
đạn chùm được xác định là đã qua quá 
trình phóng, rải, bắn ném từ bom mẹ; các 

loại mìn chống người, mìn cháy, mìn khói 
được xác định là đã qua quá trình cài đặt, 
phóng, rải và các loại lựu đạn tay đã rút 
chốt an toàn, lựu đạn xoay M406 và các 
biến thể (đầu đạn súng M79), đạn tên lửa 
chống tăng, đầu đạn B40, B41 đã được bắn 
ra, các loại ngòi/đầu nổ rời.

Nguyên tắc thu gom, phân loại, vận 
chuyển về nơi tập trung và quản lý chỉ thực 
hiện với các loại bom mìn vật nổ không 
phải tiêu hủy tại vị trí phát hiện. Các nhân 

viên chuyên môn kỹ thuật khi thực hiện các 
công việc này phải được sự cho phép của 
người chỉ huy cao nhất tại hiện trường.

Nơi cất giữ, bảo quản các loại bom mìn 
vật nổ phải được bố trí ở nơi xa dân, xa vị 
trí đóng quân, xa các kho tàng và các công 
trình khác; phải đảm bảo khoảng cách an 
toàn đối với sóng xung kích và mảnh văng 
đến các công trình, khu dân cư xung quanh 
trong trường hợp vì một nguyên nhân nào 
đó các loại bom mìn vật nổ bị kích nổ.v

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ

ÁCH XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC 
CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ

Bộ Nội vụ đã ban hành 
Thông tư số 07/2022/TT-BNV 
quy định chức danh, mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp, 
thi hoặc xét thăng hạng, bổ 
nhiệm và xếp lương viên chức 
chuyên ngành lưu trữ.

Theo Thông tư quy định chức danh và 
mã số chức danh viên chức chuyên 
ngành lưu trữ gồm:

1. Lưu trữ viên chính, mã số: V.01.02.01.
2. Lưu trữ viên, mã số: V.01.02.02.

3. Lưu trữ viên trung cấp, mã số: V.01.02.03.
Thông tư quy định, sau khi hết thời gian 

tập sự và đạt yêu cầu thì người tập sự được 
bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành lưu trữ theo quy định 
tại Điều 24 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 
và xếp lương theo Bảng 3. Bảng lương 
chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, 
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 
số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang như sau:

Viên chức được bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp Lưu trữ viên 
trung cấp, mã số V.01.02.03 có 
trình độ đào tạo trung cấp được 
xếp bậc 1, hệ số lương 1,86.

TUYẾT HOA-

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BQP 
Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về rà phá bom mìn vật nổ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15/10/2022.

Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp Lưu trữ viên trung cấp:

a) Viên chức được bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số 
V.01.02.03 có trình độ đào tạo trung cấp 
được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (Viên 
chức loại B);

b) Viên chức được bổ nhiệm vào chức 
danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, 
mã số V.01.02.03 có trình độ đào tạo cao 
đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 
2,06 (Viên chức loại B).

Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp Lưu trữ viên:

a) Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh 
nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có 
trình độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số 
lương 2,34 (Viên chức loại A1);

b) Viên chức được bổ nhiệm vào chức 
danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số 
V.01.02.02 có trình độ đào tạo thạc sỹ được 

xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (Viên chức loại 
A1);

c) Viên chức được bổ nhiệm vào chức 
danh nghề nghiệp Lưu tữ viên, mã số 
V.01.02.02 có trình độ đào tạo tiến sĩ được xếp 
bậc 3, hệ số lương 3,00 (Viên chức loại A1).

Viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 
bổ nhiệm vào chức danh viên chức chuyên 
ngành lưu trữ trúng tuyển theo quy định 
tại Điều 42 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Việc xếp lương đối với viên chức 
chuyên ngành lưu trữ trúng tuyển kỳ thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại 
khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-
BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, 
chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên 
chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 15/10/2022.v

Bộ đội đang rà phá bom mìn.
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một trong các nhóm dược lý gồm thuốc tim 
mạch, thuốc hạ đường huyết, thuốc kháng 
sinh, thuốc chống rối loạn tâm thần/điều trị 
động kinh, thuốc kháng virus; 4- Có trong 
các thuốc thuộc danh mục các thuốc được sử 
dụng trong các chương trình Quốc gia gồm: 
Dự án phòng chống HIV-AIDS; Dự án bảo vệ 
sức khỏe tâm thần cộng đồng; Dự án phòng 
chống bệnh lao; Dự án phòng chống bệnh 

sốt rét. Nghiên cứu tương đương sinh học..
Thông tư, nghiên cứu phải đáp ứng yêu cầu: 

1- Phải được thiết kế và thực hiện 
theo quy định trong Hướng dẫn tiến hành 
thử tương đương sinh học ASEAN hoặc các 
hướng dẫn tham chiếu của các tổ chức khác; 

2- Đối với các thuốc dạng bào chế giải 
phóng dược chất biến đổi, dùng đường 
uống và có tác dụng toàn thân phải thực 
hiện nghiên cứu khi dùng thuốc ở tình 
trạng đói và nghiên cứu khi dùng thuốc ở 
tình trạng no; 

3- Đối với thuốc dạng bào chế giải 
phóng dược chất ngay, có tác dụng toàn 
thân, không thuộc các trường hợp quy 
định tại Điều 5 Thông tư này (thuốc generic 

không thử tương đương sinh học do sẵn có 
đặc tính tương đương sinh học với thuốc 
đối chứng) phải thực hiện nghiên cứu khi 
dùng thuốc ở tình trạng đói. Trường hợp 
đặc tính dược động học của thuốc đối 
chứng đã biết là thức ăn ảnh hưởng đến 
sinh khả dụng hoặc thuốc đối chứng có 
hướng dẫn sử dụng sau khi ăn, có thể thực 
hiện nghiên cứu khi dùng thuốc ở tình 
trạng no thay thế nghiên cứu khi dùng 
thuốc ở tình trạng đói;

4- Đối với thuốc phối hợp cố định liều, 
phải nghiên cứu đánh giá tương đương 
sinh học của tất cả các thành phần dược 
chất có trong thuốc;

5- Áp dụng thiết kế thử tương đương 
sinh học cho từng thuốc theo khuyến cáo 
của cơ quan quản lý dược thực phẩm Mỹ 
(US FDA) hoặc cơ quan quản lý dược phẩm 
châu Âu (EMA).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/11/2022.v

theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng như: thủ tục đăng ký văn 
bản IDERA (văn bản được ban hành theo 
quy định của Công ước Cape Town, trong 
đó chỉ rõ người có quyền yêu cầu xóa đăng 
ký hoặc xuất khẩu tàu bay); thủ tục cấp, 
cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng 
không và Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng 
không tại cảng hàng không, sân bay; thủ 

ƠN GIẢN HÓA 
CÁC THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC 
HÀNG KHÔNG 
DÂN DỤNG

Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung như sau: Nghị định  số  
68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 

quy định đăng ký quốc tịch và các quyền 
đối với tàu bay; Nghị  định  92/2016/NĐ-
CP ngày 1/7/2016 quy định các ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực hàng không dân dụng và Nghị định 
89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 sửa, bổ 
sung một số điều của Nghị định 92/2016/
NĐ-CP; Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 
25/1/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng 
không, sân bay.

Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi 

Chính phủ vừa ban hành 
Nghị định số 64/2022/NĐ-CP 
ngày 15/9/2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực hàng không 
dân dụng.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BYT quy định thuốc 
phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo 
số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành 
thuốc tại Việt Nam.

Các thuốc generic chứa dược chất 
hoặc có dạng bào chế phải báo cáo 
số liệu nghiên cứu tương đương sinh 

học khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam. 
Các thuốc generic chứa dược chất hoặc có 
dạng bào chế phải báo cáo số liệu nghiên 
cứu tương đương sinh học khi đăng ký lưu 
hành tại Việt Nam.

Tiêu chí lựa chọn dược chất chứa trong 
thuốc generic yêu cầu phải báo cáo số liệu 
nghiên cứu tương đương sinh học khi đăng 
ký lưu hành theo thứ tự ưu tiên sau đây: 1- 
Có khoảng điều trị hẹp; 2- Có sinh khả dụng 
thấp và/hoặc khác nhau nhiều giữa các cá 
thể; 3- Có trong các thuốc kê đơn, thuộc 

YÊU CẦU NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC KHI ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC

THANH QUANG -

TUỆ VĂN -

Các thuốc generic chứa dược chất 
hoặc có dạng bào chế phải báo cáo số 
liệu nghiên cứu tương đương sinh học 
khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào 
tạo và quyền đối với tàu bay; thủ tục sửa 
đổi thông tin về đăng ký tàu bay và các 
quyền đối với tàu bay.

Có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 
cung cấp dịch vụ hàng không trên môi 
trường điện tử

Thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch 
vụ hàng không tại cảng hàng không, sân 
bay được sửa đổi như sau:

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy 
phép cung cấp dịch vụ hàng không tại 
cảng hàng không, sân bay phải gửi 01 bộ 
hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu 
chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc 

bằng các hình thức khác đến Cục Hàng 
không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực của các thông 
tin trong hồ sơ.

Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp 
giấy phép theo mẫu;

b) Bản sao tài liệu giải trình của doanh 
nghiệp về việc đáp ứng các quy định tại 
khoản 1 Điều 16 của Nghị định này;

c) Bản chính hoặc bản sao điện tử có 
chứng thực từ bản chính văn bản xác nhận 
vốn trừ trường hợp quy định tại khoản 2a 
Điều 16 Nghị định này.

Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo 

quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp 
Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không 
tại cảng hàng không, sân bay. Trường hợp 
không cấp giấy phép phải gửi văn bản trả 
lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong 
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải 
có văn bản trả lời hướng dẫn người đề nghị 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ 
sở Cục Hàng không Việt Nam hoặc qua 
đường bưu chính hoặc trên môi trường 
điện tử hoặc bằng hình thức phù hợp khác 
theo quy định.v
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Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh do đồng chí Phạm Mạnh 

Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó 
Trưởng đoàn cùng đại diện một số ngành 
thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh gồm: 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở 
Tài chính đã tiến hành kiểm tra công tác 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) tại UBND huyện Yên Khánh và 
UBND xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào các 
nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của 
đơn vị trong công tác PBGDPL, công tác xã 
hội hóa PBGDPL theo quy định của Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác 
kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, kiện 
toàn báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa 
giải viên cơ sở, kết quả thực hiện các hoạt 
động, việc ứng dụng công nghệ thông tin 
và việc bố trí kinh phí, nguồn lực trong 
công tác PBGDPL tại đơn vị, địa phương.

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra đã ghi 
nhận về kết quả công tác PBGDPL của 

Thực hiện Kế hoạch số 02/
KH-HĐPH ngày 29/7/2022 của 
Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh Ninh 
Bình về việc kiểm tra công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
năm 2022.

Đối tượng dự thi: Cá nhân là công 
dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên 
đang sinh sống, học tập, làm việc 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái (các thành viên 
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, cán 
bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần 
mềm không được tham gia).

Người tham gia dự thi trả các câu hỏi 
trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc 
các thiết bị di động có kết nối Internet theo 
phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn 
thời gian tối đa 15 phút/1 lần thi.

Về cách thức tham gia và đăng ký 
thông tin dự thi

Người tham gia thi vào trang cuộc thi 
trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 
2015” trên Trang thông tin điện tử Sở Tư 
pháp, theo đường link https://sotuphap.
yenbai.gov.vn và bấm vào banner để tham 
gia. Điền đầy đủ các thông tin cá nhân, bao 
gồm: Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, 
số điện thoại để đăng ký tài khoản (Ban Tổ 
chức chỉ trao giải cho các cá nhân có thông 
tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác).

Ban Tổ chức đưa ra 20 câu hỏi trắc 

nghiệm về một số quy định của Bộ luật 
Dân sự năm 2015 người dự thi chọn đáp 
án đúng, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số 
lượt người tham gia và bấm vào ô “Hoàn 
thành”, thời gian thực hiện đề thi tối đa là 
15 phút. Mỗi thí sinh tham gia không quá 
05 lần, Ban Tổ chức sẽ chọn bài dự thi có số 
điểm cao nhất và dự đoán số người tham 
gia chính xác nhất để xếp giải.

Kết quả cuộc thi được công bố trên 
Website của Sở Tư pháp, dự kiến ngày 
25/10/2022.v

NINH BÌNH:

ỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
TỈNH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN YÊN KHÁNH

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015”
Cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái được tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Sở Tư 
pháp từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 15/10/2022.

Quang cảnh buổi làm việc:

YÊN BÁI:

TIẾN LẬP -

cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 
2022, cũng như công tác chuẩn bị các nội 
dung, điều kiện để phục vụ Đoàn kiểm tra 
của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Năm 
2022, UBND huyện Yên Khánh, UBND xã 
Khánh Nhạc đã nghiêm túc quán triệt 
văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 
tỉnh về PBGDPL, tích cực tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền tổ chức hoạt động 
PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị, địa phương. Nội dung, 
hình thức PBGDPL không ngừng được đổi 
mới, đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa 

bàn. Cùng với đó, việc kiện toàn đội ngũ 
báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên 
truyền viên, hòa giải viên cơ sở; công tác 
khai thác, quản lý tủ sách pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận đều được các 
đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã 
thẳng thắn trao đổi về những tồn tại 
trong công tác PBGDPL của đơn vị, địa 
phương; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp 
nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, 
đồng chí Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao 
những kết quả mà các đơn vị, địa phương 
đã đạt được, yêu cầu các đơn vị tập trung 
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 
trong thời gian tới như tổ chức tốt việc 
tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 
2022; tích cực chỉ đạo tăng cường phối hợp 
giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể 
trong công tác PBGDPL; đẩy mạnh việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác PBGDPL; thực hiện tốt việc PBGDPL cho 

đối tượng đặc thù, duy trì các mô hình có 
hiệu quả trong thực tiễn. Quan tâm đến 
nguồn lực công tác PBGDPL, hỗ trợ kinh 
phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 
sở. Tăng cường PBGDPL ở những điểm 
nóng về vi phạm pháp luật; kết hợp giữa 
PBGDPL với xử lý vi phạm. Đồng thời, yêu 
cầu các đơn vị phát huy những kết quả 
đạt được, khắc phục những tồn tại, khó 
khăn, vướng mắc; rà soát các nhiệm vụ 
PBGDPL theo chỉ đạo của Trung ương và 
của tỉnh để thực hiện hiệu quả hơn nữa 
trong thời gian tới.v

ĐINH TRUNG -
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em tỉnh Phú Thọ 1800555503.

Để đạt được mục tiêu của chương 
trình, huyện Thanh Sơn cũng đưa ra các 
giải pháp cụ thể đó là: Đổi mới cách thức, 
nội dung tổ chức các hoạt động truyền 
thông theo hướng gần gũi, sinh động để 
thu hút trẻ em; đồng thời tạo mối quan 
tâm, thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và 
vận động sự tham gia của xã hội về quyền 
trẻ em và công tác bảo vệ, hỗ trợ trẻ em 
trên môi trường mạng; tổ chức các hoạt 
động giáo dục, tư vấn, truyền thông trực 
tiếp cho cộng đồng, trường học, cha mẹ, 
người chăm sóc trẻ em về các kiến thức, 

phương pháp hướng dẫn trẻ các kỹ năng 
tự bảo vệ, tố cáo hành vi có nguy cơ xâm 
hại khi tham gia sử dụng Internet; tuyên 
truyền, lồng ghép các nội dung trang bị 
kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng 
tham gia môi trường mạng cho trẻ em... 

Cùng với đó là triển khai các biện 
pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công 
nghệ, thiết lập các kênh thông tin để tiếp 
nhận phản ánh về các hình ảnh, video, 
nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường 
mạng; đưa các phần mềm, ứng dụng 
công nghệ thông tin và truyền thông, 
các kho học liệu, xuất bản phẩm điện tử 

nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, 
học tập trên môi trường mạng trong nhà 
trường, đồng thời quản lý tốt việc học 
sinh truy cập mạng. Nâng cao năng lực 
thực thi pháp luật của chính quyền các 
cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tổ chức 
tập huấn, nâng cao năng lực, cập nhật 
kiến thức, công nghệ, kỹ năng tư vấn, 
hỗ trợ tâm lý cho lực lượng thực thi pháp 
luật, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em 
để kịp thời nắm bắt thông tin, đặc biệt là 
xu hướng công nghệ đối với vấn đề ngăn 
ngừa, xử lý các vụ lạm dụng, xâm hại trẻ 
em trên môi trường mạng.

Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em 
tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi 
trường mạng giai đoạn 2022 - 2025” là 
thông điệp mạnh mẽ, thể hiện sự quyết 
tâm của huyện Thanh Sơn trong việc xây 
dựng một môi trường mạng an toàn, 
lành mạnh cho trẻ em thỏa sức sáng tạo.

Với chủ đề tuyên truyền “Hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), 
tỉnh Bắc Kạn nỗ lực đổi mới, sáng 

tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh 
vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây 
dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp 
luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục 
hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây 
dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh 
và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XII của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn. 

Kế hoạch đã đề ra 4 nhóm nội dung 
thực hiện, như: tổ chức quán triệt, phổ 
biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp 

luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương gắn với việc phổ biến các văn 
bản pháp luật mới; tổ chức Cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”; tổ 
chức các hoạt động truyền thông phổ biến 
Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 
10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục 
pháp luật 2012; và khen thưởng tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
nội dung đề ra tại kế hoạch, Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp - Cơ quan 
Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu 

theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 
địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; 
chủ động tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 
theo chức năng, nhiệm vụ… 

Thông qua các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết 
thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc 
Kạn lần thứ XII và pháp luật của Nhà nước 
vào cuộc sống; tạo sự đồng thuận, niềm 
tin của Nhân dân vào các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 HOÀ NGUYỄN -

Kế hoạch được ban hành hướng tới 
mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật 
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân 

của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, 
tham gia các hoạt động trên môi trường 
mạng; ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi 
dụng môi trường mạng thực hiện các 
hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em 
dưới mọi hình thức theo quy định của 
pháp luật; trang bị kiến thức, kỹ năng 
số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết 
tự bảo vệ mình và biết cách tương tác 
an toàn trên môi trường mạng; triển 

khai thực hiện mô hình, hướng dẫn các 
trường học, giáo viên đảm bảo an toàn 
thông tin, tham gia môi trường mạng an 
toàn trong giảng dạy; tập huấn kỹ năng 
về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 
cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 
người được giao làm công tác bảo vệ trẻ 
em và mạng lưới cộng tác viên; phối hợp, 
xử lý trong việc tiếp nhận thông tin, điều 
tra, xử lý đối với hành vi xâm hại trẻ em 
trên môi trường mạng; công bốTổng đài 
điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111, 
số điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ 

Nhằm nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, cộng 
đồng xã hội và doanh nghiệp, 
cha mẹ và trẻ em trong việc 
bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương 
tác lành mạnh, sáng tạo trên 
môi trường mạng, huyện 
Thanh Sơn xây dựng kế hoạch 
thực hiện Chương trình “Bảo 
vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác 
lành mạnh, sáng tạo trên 
môi trường mạng giai đoạn 
2022 - 2025”.

BẮC KẠN: 

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

HUYỆN THANH SƠN 
(PHÚ THỌ): 

Huyện Thanh Sơn triển khai 
chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ 
trẻ em tương tác lành mạnh, 
sáng tạo trên môi trường mạng 
giai đoạn 2022 - 2025”.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11.

RIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ TRẺ EM 
TƯƠNG TÁC LÀNH MẠNH, SÁNG TẠO TRÊN MÔI TRƯỜNG 
MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025”

M
A

I T
H

U
 -

KINH TẾ & PHÁP LUẬT n 13Số 18 (18) Ngày 30/9/2022



Trong 6 tháng đầu năm 2022, các 
cấp Hội Nông dân đã tổ chức 25 
buổi tuyên truyền cho 34.000 

lượt hội viên nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi về Luật An toàn thực phẩm; 
phối hợp tổ chức 211 buổi tuyên truyền, 
tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 
1.055 lượt hội viên, nông dân; cấp phát 
1.150 tờ rơi tuyên truyền Luật Khiếu 
nại, Luật Thủy sản, Luật Phòng chống 
thiên tai; chuyển phát 360 tờ gấp, 122 
cuốn tài liệu và đĩa DVD tuyên truyền, 
phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, 
Luật Trẻ em tới các cơ sở hội. 

Thực hiện chương trình phối hợp 
giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên với Công an tỉnh về "Đẩy 
mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, 
các cấp Hội Nông dân đã phát động 
sâu rộng Phong trào "Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện 
các phong trào thi đua yêu nước và 
các phong trào thi đua Hội phát động. 
Tích cực vận động các gia đình hội viên 
nông dân tham gia các hoạt động 
phòng ngừa, tố giác tội phạm, ký kết 
không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội 
và trật tự an toàn giao thông; duy trì 
và nhân rộng những mô hình nông dân 
tham gia giữ gìn trật tự, bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. 

HÚ TRỌNG 
TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN, GIÁO 
DỤC PHÁP LUẬT 
CHO HỘI VIÊN 
NÔNG DÂN

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động 
phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn 
thể hội viên nông dân, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong 
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện tại, các cấp Hội nông dân đã 
xây dựng nhiều câu lạc bộ phát huy hiệu 
quả, điển hình như: "Nông dân với pháp 
luật” ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; 
"Không di cư tự do, không tái trồng cây 
thuốc phiện” ở xã La Pán Tẩn, huyện 
Mù Cang Chải; "Nông dân bảo đảm an 
toàn giao thông tại điểm cắt giao giữa 
đường bộ và đường sắt” ở xã Đào Thịnh, 
huyện Trấn Yên; mô hình Chi hội Nông 
dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 
khu dân cư Hồng Phong, phường Hồng 
Hà, thành phố Yên Bái… Các cấp HND 
thường xuyên tổ chức các hoạt động tọa 
đàm; thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật; 

thực hiện tuyên truyền trên hệ thống 
loa truyền thanh của cơ sở; tuyên truyền 
kiến thức pháp luật trên trang thông tin 
điện tử, các trang mạng xã hội… nhằm 
hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 
hàng năm. Phối hợp với các đoàn thể 
chú trọng công tác đảm bảo ở địa bàn 
nông thôn; tuyên truyền, vận động hội 
viên thực hiện nghiêm quy định về an 
toàn giao thông... 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội 
Nông dân đã phối hợp tuyên truyền, tập 
huấn cho hơn 8.000 lượt cán bộ, hội viên 
nông dân về các chủ trương, chính sách, 
pháp luật gắn với phổ biến pháp luật 
về giao thông. Hội đã phối hợp duy trì 
các mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền an 
toàn giao thông như: "Nông dân với an 
toàn giao thông” tại thị trấn Cổ Phúc, xã 
Đào Thịnh, xã Báo Đáp (huyện Trấn Yên); 
câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật” tại 
xã Phúc An (huyện Yên Bình), xã Vân Hội 
(huyện Trấn Yên). Thực hiện tổ tự quản, 
đoạn đường an toàn giao thông ở hầu 
hết các địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt 
được, trong thời gian tới, các cấp Hội 
Nông dân sẽ tiếp tục xây dựng, củng 
cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền 
thông cho đội ngũ tuyên truyền viên 
của Hội; lồng gắn việc thực hiện công 
tác Hội với công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, hội 
viên; nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ 
sở; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ "Nông 
dân với pháp luật”.v

BBT -

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mù Cang Chải đến các gia đình đồng bào 
tuyên truyền bà con nhân dân về pháp luật xoá bỏ hủ tục trong tôn giáo..

Công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật 
được thực hiện thường 
xuyên, liên tục.
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Hội thi Hòa giải viên giỏi năm nay, 
xã Hợp Phong có 12 đội đến từ 
các xóm tham gia. Mỗi đội phải 

trải qua 3 phần thi gồm: Phần chào hỏi 
giới thiệu về đội mình, phần thi tiểu 
phẩm tuyên truyền và phần thi xử lý 
tình huống có nội dung liên quan đến 

Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và 
gia đình, Luật Đất đai, Luật Phòng chống 
bạo lực gia đình, Luật Lâm nghiệp, Luật 
Giao thông đường bộ và một số luật có 
liên quan... Các đội đã xây dựng nhiều 
tiểu phẩm có nội dung rất thực tế, rất 
đời thường, sinh động, thiết thực, đậm 

tính nhân văn; cách giải quyết hòa 
giải linh hoạt, chủ yếu bằng phương 
diện tình cảm nên dễ được các bên liên 
quan chấp thuận tại địa phương mình 
về những mâu thuẫn, tranh chấp trong 
cuộc sống đã được các đội khái quát, 
dàn dựng dưới hình thức sân khấu hóa, 

Thực hiện Quyết định số /2014/
QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc 

phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban 
nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông 
dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông 
dân. Các cấp Hội Nông dân từ thành 

Hội nông dân thành phố 
Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền về chính sách 
pháp luật về thu hồi đất đai, 
giải phóng mặt bằng tái định 
cư. Dự Hội nghị có đồng chí 
Trần Đình Tiến – Phó Chủ tịch 
UBND thành phố. Đại diện 
thường trực Đảng ủy, UBND 
02 phường Đông Phong, 
Quyết Thắng và 114 đại biểu 
là thành viên câu lạc bộ nông 
dân với pháp luật 2 phường 
Đông Phong, Quyết Thắng.

HỮU HIỆN -

HOÀ BÌNH: 

XUÂN SƠN -

Ã HỢP PHONG TỔ CHỨC HỘI THI 
HÒA GIẢI VIÊN GIỎI NĂM 2022

Vừa qua, xã Hừp Phong đã từ chừc Hừi thi Hòa giừi viên giừi lừn 
thừ nhừt năm 2022.

LAI CHÂU:

ỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ 
THU HỒI ĐẤT ĐAI, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TÁI ĐỊNH CƯ

114 Hội viên Nông dân được tiếp thu chính sách pháp luật về đất đai.

phố đến cơ sở đã phát huy thế mạnh 
của tổ chức Hội, vừa gần gũi sâu sát, có 
uy tín với nông dân, kịp thời phát hiện 
mâu thuẫn mới phát sinh, tâm lý của 
từng hội viên nông dân để có hình thức 
hòa giải phù hợp.

Tại các buổi tuyên truyền, các 
học viên đã được nghe báo cáo viên 

truyền đạt những nội dung: chính 
sách pháp luật về thu hồi đất đai, 
giải phóng mặt bằng tái định cư, 
thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành 
phố Lai Châu.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền 
đã giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân, 
hội viên câu lạc bộ nông dân với pháp 

luật nâng cao nhận thức hiểu biết pháp 
luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý 
thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, 
giúp người nông dân tự bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế tình 
trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.v

để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem.

Hội thi Hòa giải viên giỏi xã Hợp 
Phong, là dịp để những người làm công 
tác hòa giải trong toàn xã được giao 
lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, kỹ 
năng, hình thức, các biện pháp hòa giải, 
áp dụng phong tục tập quán, truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để 
giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, 
vi phạm pháp luật trong nhân dân. Góp 

phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy 
kinh tế xã hội phát triển.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 
1 giải nhất cho xóm Trang Giữa, 1 giải 
Nhì cho xóm Quáng Ngoài, 2 giải Ba cho 
xóm Cạn Thượng và Quáng Giữa; đồng 
thời trao các giải phụ và giải Khuyến 
khích cho các đội thi.v

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Toàn cảnh hội thi. 
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ngũ báo cáo viên pháp luật 09 tỉnh khu 
vực miền Trung, miền Nam. Tham dự và 
chủ trì Hội nghị tập huấn có ông Phan 
Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, 
bà Đào Thị Thu An – Quản lý Dự án EU 
JULE, Chương trình phát triển Liên hợp 
quốc UNDP. Dự Hội nghị có các BCVPL đến 
từ các tỉnh, thành phố: Kiên Giang, Đắk 
Nông, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Quảng Trị, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Bình 
Phước. Giảng viên tại Hội nghị là TS. Vũ 
Hoài Phương, Khoa Tuyên truyền, Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền; ThS. Trần 
Thanh Hưng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban 
Kiểm tra tỉnh uỷ Điện Biên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông 
Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ 
PBGDPL nêu rõ, trong thời gian vừa 
qua, thực hiện nhiệm vụ giúp Chính 
phủ quản lý Nhà nước trong công tác 
PBGDPL, Bộ Tư pháp rất quan tâm đến 
việc nâng cao năng lực cho đội ngũ làm 
công tác PBGDPL, trong đó có đội ngũ 
PBGDPL. Ông Phan Hồng Nguyên cho 
biết, hiện nay, cả nước có hơn 28.000 
báo cáo viên pháp luật ở các cấp. Thời 

gian qua, đội ngũ BCVPL đã có những 
đóng góp quan trọng trong công tác 
PBGDPL, đóng góp thiết thực vào việc 
nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành 
pháp luật của người dân. Tuy nhiên, 
một bộ phận BCVPL có kỹ năng PBGDPL, 
phương pháp tập huấn còn hạn chế, 
chưa áp dụng phương pháp tập huấn 
tích cực, cùng tham gia trong tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đào Thị 
Thu An cũng đã nhấn mạnh trong hơn 
mười năm qua, Chính phủ Việt Nam đã 
dành nguồn lực đáng kể để nâng cao 
hiệu quả công tác PBGDPL cho người 
dân. Việt Nam đã có những thành công 
nhất định trong việc nâng cao nhận 
thức người dân về quyền và nghĩa vụ. 
Hội nghị hôm nay là sự tiếp nối của một 
chuỗi 4 lớp tập huấn trực tuyến được tổ 
chức năm 2021, góp phần nâng cao hơn 
nữa kiến thức, kĩ năng cũng như năng 
lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật 
trong thực hiện PBGDPL. Tại Hội nghị, 
các BCVPL đã được 02 giảng viên giới 
thiệu về kỹ năng tổ chức tập huấn các 
phương pháp tích cực, lấy người học làm 
trung tâm; kỹ năng ứng dụng công nghệ 
thông tin trong soạn thảo bài giảng, tổ 
chức tập huấn; kỹ năng PBGDPL cho 
một số đối tượng đặc thù (đồng bào dân 
tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn; người lao động trong các doanh 
nghiệp). Đồng thời, BCVPL dự Hội nghị 
sẽ trực tiếp thực hành phương pháp tập 
huấn tích cực đã được truyền đạt để tập 
huấn kiến thức pháp luật.

Hội nghị được các BCVPL đánh 
giá cao về phương pháp tập huấn, 
qua đó góp phần nâng cao tính hiệu 
quả, chuyên nghiệp trong công tác 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng PBGDPL.v

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác PBGDPL, một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm 

hiện nay là nâng cao năng lực, kỹ năng, 
phương pháp tập huấn cho đội ngũ 
BCVPL. Chính vì vậy, năm 2019, được 
sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường pháp 
luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) 
do Liên minh Châu Âu (EU) và Chương 
trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
tài trợ, Vụ PBGDPL đã tổ chức khảo sát 
năng lực của BCVPL, tuyên truyền viên 
pháp luật tại 06 tỉnh ở ba miền (Hà 
Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đắc Nông, 
Kiên Giang, Đồng Tháp); xây dựng Bộ 

tài liệu bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
cho báo cáo viên pháp luật (gồm: Tài 
liệu bồi dưỡng cho tập huấn viên và Tài 
liệu bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp 
luật); tổ chức tập huấn tại 3 miền trong 
năm 2020, 2021 bằng hình thức trực 
tuyến và hoàn thiện Bộ tài liệu.

 Để tiếp tục trang bị kỹ năng 
PBGDPL, phương pháp tập huấn tích cực, 
lấy người học làm trung tâm cho BCVPL, 
vừa qua, tại Kiên Giang, Bộ Tư pháp đã 
phối hợp với Chương trình Phát triển 
Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ 
chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng 
lực cho báo cáo viên pháp luật” cho đối 

ĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN 
PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO 
DỤC PHÁP LUẬT

Báo cáo viên pháp luật (BCVPL) là lực lượng nòng 
cốt thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) ở Việt Nam, có vị trí, vai trò quan trọng, là 
cầu nối để đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào 
cuộc sống. 

Hình ảnh tại Hội nghị.

Hình ảnh tại 
Hội nghị.

 NGUYỄN THÙY NHUNG (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) -
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Sở cũng đã tham mưu Hội đồng Phối 
hợp PBGDPL thành phố chỉ đạo thực 
hiện các video clip tuyên truyền 

về Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 
11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một 
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 59-NQ/

TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây 
dựng và phát triển thành phố Cần Thơ 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 
của Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 59-NQ/TW và các văn bản pháp 
luật khác được biên tập ngắn gọn, kèm 
hình ảnh đồ họa trực quan sinh động giúp 
người nghe dễ tiếp thu và có thể đăng tải 
trên các trang thông tin điện tử, mạng xã 
hội mọi lúc, mọi nơi để tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách pháp luật.

Sở Tư pháp tổ chức phát động Cuộc 
thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” theo 
Kế hoạch của UBND TP nhằm phát huy và 
tạo sức lan tỏa những hành động đẹp, có 
ý nghĩa nhân văn của những cá nhân, tổ 
chức có đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đánh 
giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
đảng, chính quyền trong công tác tuyên 

truyền, phối hợp tuyên truyền phổ biến 
pháp luật. Ông Hè cũng đánh giá cao các 
ngành, các cấp đã có nhiều phương pháp 
đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên 
truyền, PBGDPL. Nhiều địa phương, đơn 
vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo lồng 
ghép với các hình thức tuyên truyền có 
hiệu quả thông qua các hội nghị giao ban, 
cuộc họp, phương tiện phát thanh - truyền 
hình, mạng viễn thông, báo chí, sân khấu 
hóa, xây dựng các loại hình sáng tác như: 
tiểu phẩm, tác phẩm, văn học, nghệ thuật 
ca hát, kịch; thông qua việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, mạng xã hội. Từ những 
chuyển biến tích cực trên, đã có tác dụng 
lớn trong việc góp phần ổn định tình hình 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.v

ỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 
ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1903/
KHPH-STP-HND ngày 14/7/2022 
giữa Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình 

với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình về việc tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt 
bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho Hội viên 
Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu 
đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 

đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng; 
một số quy định về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 
số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 
Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 
13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình 
quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Quảng Bình và các quy định của 

VĂN DŨNG - Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Trung Kiên, Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, từ đầu năm đến nay 
cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL 
thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, 
đôn đốc, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền kịp 
thời trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật. Công tác PBGDPL đã được 
quan tâm và chủ động thực hiện dưới nhiều hình 
thức đa dạng; nội dung tuyên truyền được chọn lọc, 
phù hợp cho từng nhóm đối tượng cụ thể, qua đó góp 
phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính 
sách, pháp luật của nhà nước đi vào đời sống.

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã 
phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất 
đai cho 200 học viên là hội viên Hội Nông dân 
huyện Quảng Trạch và huyện Lệ Thủy. 

CẦN THƠ:

QUẢNG BÌNH: 

Ổ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC 
PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG GIẢI 
PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI 
ĐẤT CHO HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN
ĐOÀN KHÁNH HÒA -

Toàn cảnh lớp Tập huấn.

pháp luật có liên quan... Thông qua lớp tập 
huấn, các hội viên Hội Nông dân đã được 
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 
đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, 
từ đó, phát huy vai trò của hội viên Hội 
Nông dân trong tuyên truyền, vận động 
người dân chấp hành quy định của pháp 

luật trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải 
phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; 
góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận 
giữa người dân với các cấp chính quyền 
trong thực hiện các dự án tại địa phương; 
từ đó ổn định tình hình tư tưởng nhân dân, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.v
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Luật sư 
Nguyễn Văn Tuấn.

ĐỘC GIẢ HỎI:
Tôi muốn biết về lộ trình áp dụng lựa 

chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022? 
Hình thức này có áp dụng toàn bộ đối với 
các gói thầu hay không? Quy định mới 
như thế nào? Mong được giải đáp thắc 
mắc, tôi cảm ơn!

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN 
TUẤN - GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
LUẬT TNHH TGS, THUỘC 
ĐOÀN LUẬT SƯ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 
hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 
31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, 
đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia, trong đó, lộ trình áp dụng lựa 
chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022. 
Theo đó, tại Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-
BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, bắt đầu có hiệu lực từ 
ngày 01/08/2022 quy định như sau:

Điều 37. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà 
thầu qua mạng

1. Năm 2022:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 
đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng 

cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch 
vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 
không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây 
lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, 
trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng 
phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, 
hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 
mạng trong năm phải bảo đảm tổng số 
lượng gói thầu đạt tối thiểu 80% số lượng 
gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói 
thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 
chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn 
hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai 
giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai 
túi hồ sơ;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 
đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng 
cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua 
sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 
công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp 
dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ 
sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Năm 2023:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 
đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn 
chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực 
hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch 
vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói 
thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu 
hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 
hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn 
hai túi hồ sơ;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 
mạng trong năm phải bảo đảm tổng số 
lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng 
gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói 
thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 
đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, 
trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng 
phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, 
hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 
đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng 
cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua 
sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 
công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp 

dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ 
sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

3. Từ năm 2024 trở đi:

a) Tổ chức chọn nhà thầu qua mạng đối 
với (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu 
thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng 
cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao 
gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, 
dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 
500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu 
áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi 
hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 
mạng trong năm phải bảo đảm tổng số 
lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng 
gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói 
thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 
đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, 
trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng 
phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, 
hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 
đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng 
cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua 
sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 

KINH TẾ & PHÁP LUẬT n18 Số 18 (18) Ngày 30/9/2022



PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 
công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp 
dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ 
sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ".

Trên đây là quy định chi tiết về lộ trình 
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ 
năm 2022 theo Thông tư 08/2022/TT-
BKHĐT. Tuy nhiên, hình thức không phải áp 
dụng toàn bộ đối với các gói thầu. Cụ thể, 
đối với đấu thầu thuốc, với gói thầu đã phát 
hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1-2-2023, 
việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo 
hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy 
định pháp luật điều chỉnh tương ứng. Kể 
từ 1-1-2023, gói thầu đã phê duyệt không 
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và 
chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì phải 
tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo 
quy định của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. 
Trong trường hợp này, người có thẩm 
quyền không cần phải điều chỉnh lại kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu.

ĐỘC GIẢ HỎI:
Thưa Luật sư, hiện nay, trong hồ sơ 

mời thầu nêu đích danh 1 nhãn hiệu vật 
tư thi công thì có bị coi là hành vi hạn chế 
nhà thầu hay không? Việc lập hồ sơ đấu 
thầu phải tuân thủ những quy định như 
thế nào có khó khăn gì hay không? Tôi xin 

cảm ơn!

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN 
TUẤN - GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
LUẬT TNHH TGS, THUỘC 
ĐOÀN LUẬT SƯ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thì trong hồ 
sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều 
kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của 
nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một 
hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh 
không bình đẳng. Tuy nhiên, theo Điều 89 
Luật Đấu thầu 2013 thì có quy định các 
hành vi bị cấm trong đấu thầu, trong đó có 
hành vi không đảm bảo công bằng, minh 
bạch bao gồm việc “Nêu yêu cầu cụ thể về 
nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ 
mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng 
hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp 
dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu 
hạn chế”. Do đó, đối với tình huống nêu 
trên, nếu trong hồ sơ mời thầu nêu đích 
danh nhãn hiệu vật tư thi công thì bị coi là 
hành vi hạn chế sự tham gia của nhà thầu, 
gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Việc lập hồ sơ đấu thầu phải tuân thủ 
những quy định theo Khoản 7, 8 Điều 12 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, quy định về 
lập hồ sơ đấu thầu như sau:

(I) Hồ sơ mời thầu không được nêu yêu 
cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng 
hóa. Trường hợp không thể mô tả chi tiết 
hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế 
công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được 
nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm 
cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu 
cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải 
ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” 
sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy 
định rõ nội hàm tương đương với hàng 
hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử 
dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội 
dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho 
nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự 
thầu. Chỉ yêu cầu nhà thầu nộp Giấy phép 
hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản 
xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối 
tác trong trường hợp hàng hóa là đặc thù, 
phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà 
sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ 
sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa 
chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế.

(II) Quy định về sử dụng lao động:

(III) Đối với đấu thầu quốc tế, khi lập 
hồ sơ mời thầu phải quy định sử dụng lao 
động trong nước đối với những vị trí công 
việc mà lao động trong nước đáp ứng được 
và có khả năng cung cấp, đặc biệt là lao 
động phổ thông. Chỉ được sử dụng lao 

động nước ngoài khi lao động trong nước 
không đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu không 
tuân thủ quy định về việc sử dụng lao động 
khi thực hiện hợp đồng, tùy theo mức độ vi 
phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu 
thầu tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 
4 Điều 122 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

(IV) Đối với những gói thầu cần sử 
dụng nhiều lao động phổ thông, hồ sơ 
mời thầu phải yêu cầu nhà thầu đề xuất 
phương án sử dụng lao động địa phương 
nơi triển khai thực hiện dự án, gói thầu;

(V) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc tuân thủ quy định tại 
Điểm a Khoản này trong quá trình lập hồ 
sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và 
thực hiện hợp đồng;

(VI) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không 
đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về sử 
dụng lao động sẽ bị loại.

(vii) Hồ sơ mời thầu để đảm bảo theo 
đúng quy định của pháp luật không bị coi 
là hành vi hạn chế nhà thầu thì không 
được nêu đích danh 1 nhãn hiệu vật tư 
thi công. Hơn nữa, việc lập hồ sơ đấu thầu 
phải tuân thủ những quy của Luật Đấu 
thầu và các văn bản pháp luật khác liên 
quan về việc hướng dẫn thi hành.v
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Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn 
Anh- Phó Giám đốc Sở; báo cáo viên 
tại Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị 

Thụy, Trưởng phòng Thanh tra - Bổ trợ tư 
pháp và Quản lý Giám định tư pháp, Cục Bổ 
trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

Tham dự là đại diện lãnh đạo các 
phòng thuộc Công an tỉnh; Công an huyện, 
thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các 
cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân 
huyện, thị xã, thành phố; Giám định viên 
tư pháp các lĩnh vực chuyên môn; người 
giám định tư pháp theo vụ việc; đại diện 
các Văn phòng Thừa phát lại; các tổ chức 
hành nghề luật sư; Trợ giúp viên pháp lý; tổ 
chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực 
hiện Đề án 250 tỉnh và toàn thể công chức 
Thanh tra Sở Tư pháp. Các đại biểu đã được 
nghe đồng chí Nguyễn Thị Thụy, Trưởng 

phòng Thanh tra -Bổ trợ tư pháp và Quản 
lý Giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, 
Bộ Tư pháp triển khai những vấn đề chung 
của Luật Giám định tư pháp, cung cấp kiến 
thức pháp luật, kỹ năng pháp lý cơ bản mà 
mỗi người giám định tư pháp phải nắm 
vững và tuân thủ khi thực hiện giám định 
tư pháp; giúp cho các giám định viên nắm 
vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ 
năng pháp lý chuyên ngành đối với lĩnh 
vực giám định mà mình thực hiện; phân 
biệt một cách toàn diện, đầy đủ hoạt động 
giám định tư pháp với hoạt động giám 
định khác,…Cũng tại hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Thị Thụy đã chia sẻ kinh nghiệm, 
trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó 
khăn từ thực tiễn áp dụng pháp luật giám 
định cho các đại biểu.

Thông qua Hội nghị giúp các đại biểu 
nắm rõ hơn các quy định, kỹ năng, trình tự, 
thủ tục giám định, từ đó góp phần quan 
trọng vào việc giải quyết các vụ án, vụ việc 
được chính xác, khách quan, đúng pháp 
luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động tố tụng ở địa phương.v

Nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức pháp luật giám định cho đội ngũ làm công tác 
giám định đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai 

Luật Giám định tư pháp. Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến 
thức pháp lý về giám định tư pháp năm 2022.

Ế HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HOÀ 
GIẢI VIÊN GIỎI TỈNH NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2885/KH-UBND ngày 22/8/2019 của 
UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ 
hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 12/01/2022 về công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ 
biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Kế hoạch số 
2559/KH-HĐPH ngày 03/9/2022 về tổ chức Hội thi Hoà giải viên 
giỏi tỉnh Hải Dương năm 2022.K Đối tượng tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi tỉnh Hải Dương năm 2022 là 

Hoà giải viên xuất sắc ở cơ sở.

HƯNG YÊN - TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LÝ
 VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP NĂM 2022
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Đối tượng tham dự Hội thi Hoà 
giải viên giỏi tỉnh Hải Dương 
năm 2022 là các Hoà giải viên 

xuất sắc, tiêu biểu của các thôn, khu 
dân cư, được bầu và công nhận theo quy 
định của Luật Hoà giải ở cơ sở (sau đây 
gọi chung là Hoà giải viên ở cơ sở).

Nội dung thi: Tìm hiểu quy định của 
pháp luật về tổ chức và hoạt động hoà 
giải ở cơ sở, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở; 
Tìm hiểu kiến thức pháp luật, trong đó 
chú trọng các quy định về quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân; pháp luật về dân 
sự, đất đai, hôn nhân gia đình, bình đẳng 

giới, phòng chống bạo lực gia đình... Kiến 
thức về xã hội, đạo đức, phong tục tập 
quán tốt đẹp, hương ước, quy ước, văn 
hoá, văn học dân gian (ca dao, tục ngữ, 
hò, vè...) cần thiết cho hoạt động hoà giải 
ở cơ sở; Kỹ năng hoà giải các mâu thuẫn, 
tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc 

HẢI DƯƠNG:

LÊ ĐỨC UY -

phạm vi hoà giải ở cơ sở.
Hình thức thi: Thi sân khấu hoá theo 

đội. Các phần thi gồm:
+ Phần giới thiệu: giới thiệu ngắn 

gọn về đội thi, đặc thù và tình hình công 
tác hoà giải tại địa phương bằng các 
hình thức (thơ, ca, hò, vè…) sinh động, 
hấp dẫn, thể hiện được bản sắc văn hoá 
của địa phương.

+ Phần thi kiến thức: trả lời câu hỏi 
theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi 
(Nội dung kiến thức quy định tại mục 2 
phần II Kế hoạch).

+ Phần thi tiểu phẩm: Mỗi đội thi 
dàn dựng và trình diễn 01 tiểu phẩm 
bằng một trong các hình thức như: kịch 

nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ 
thuật, sân khấu phù hợp khác về một vụ 
việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở.

Số lượng đội thi và người tham gia 
thi: Tổng số đội thi: 12 đội thi, đại diện 
cho 12 huyện, thị xã, thành phố; Mỗi đội 
gồm 03 Hoà giải viên (có cả nam và nữ), 
trong đó có 01 người làm đội trưởng. 
Riêng “Phần thi giới thiệu” và “Phần thi 
tiểu phẩm”, ngoài 03 Hoà giải viên thi 
chính, các đội thi có thể huy động tối đa 
không quá 5 người (có thể không là hoà 
giải viên) tham gia các vai diễn phụ hoạ.

Thời gian tổ chức Hội thi ở tỉnh: Cuối 
tháng 10/2022.v

Toàn cảnh 
Hội nghị.
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truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 
TTATGT năm học 2022-2023. Qua đó, 
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật giao thông cho cán bộ 
quản lý, giáo viên, học sinh trong các 
đơn vị, trường học.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần 
Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân gây 
ra tai nạn giao thông chủ yếu do ý thức 
chấp hành Luật Giao thông đường bộ 
còn hạn chế. Hậu quả của tai nạn giao 
thông gây ra là rất lớn, làm thiệt hại đến 
tiền của của gia đình, xã hội, gây cho 
con người cuộc sống khó khăn.

“Để thực hiện mục tiêu an toàn giao 
thông cho học sinh khi đến trường”, 
toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 
và phụ huynh học sinh trong các trường 
hãy thực hiện nghiêm Luật Giao thông 
đường bộ với mục đích giữ vững TTATGT, 
nâng cao chất lượng cuộc sống và vận 
động nếp sống văn minh, góp phần 

giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng 
thời thông qua chương trình này tăng 
cường công tác tuyên truyền vận động, 
phổ biến sâu rộng Luật Giao thông 
đường bộ tới toàn thể cán bộ, giáo viên 
và học sinh các trường, nhằm nâng cao 
nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao 
thông đường bộ trong nhà trường”, Đại 
tá Trần Minh Dũng chia sẻ

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Kỳ 
Hanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao 
thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, 
để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về TTATGT trong năm học 
2022-2023 trong các trường học và các 
cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt hiệu 
quả cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các 
cơ quan, đơn vị trong đó lực lượng Công 
an tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo, tỉnh 
đoàn Vĩnh Phúc là nòng cốt.

“Để nâng cao hiệu quả trong việc 
đảm bảo an toàn giao thông cho học 
sinh, các cấp, các ngành đã đặc biệt quan 

Thời gian vừa qua, trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc, tình trạng học 
sinh vi phạm các quy định về trật 

tự an toàn giao thông (TTATGT) đang có 
chiều hướng gia tăng. Lực lượng Cảnh 
sát giao thông trong toàn tỉnh đã tiến 
hành tuần tra kiểm soát và phát hiện, 
xử lý 1.123 trường hợp học sinh vi phạm 
TTATGT.

Các lỗi vi phạm Luật Giao thông 
đường bộ thường gặp ở học sinh là điều 
khiển xe gắn máy trên 50cc không có 
giấy phép lái xe, xe không lắp gương 
chiếu hậu, điều khiển xe máy điện 
không đội mũ bảo hiểm...

Nhằm chấn chỉnh tình trạng học 
sinh vi phạm các quy định về TTATGT, 
Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với 
Sở Giáo dục & Đào tạo và Tỉnh đoàn 
Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch tuyên 

ẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN  
TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG  
ĐƯỜNG BỘ TRONG HỌC ĐƯỜNG

VĨNH PHÚC:

Toàn cảnh Hội nghị “Triển 
khai kế hoạch phối hợp tuyên 

truyền và ký cam kết chấp 
hành Luật Giao thông đường 
bộ trong học đường năm học 

2022-2023” tại Trường THPT 
Vĩnh Yên.

 QUANG TRƯỜNG - MINH NGÂN -

Thượng tá Nguyễn Kỳ Hanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn cách nhận biết về các loại biển 
báo, biển chỉ dẫn giao thông.

Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc 
phát biểu khai mạc Hội nghị.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 
tạo và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị “Triển khai kế 
hoạch phối hợp tuyên truyền và ký cam kết chấp hành Luật 
Giao thông đường bộ trong học đường năm học 2022-2023”.

tâm và có các giải pháp cụ thể. Trong đó, 
tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn 
hoá giao thông trong thanh thiếu niên, 
học sinh, giáo dục an toàn giao thông, 
kỹ năng phòng, chống tai nạn thương 
tích cho học sinh. Bên cạnh đó, rà soát 
các điểm trông giữ xe để không cho 
các em học sinh Trung học phổ thông 
(THPT) điều khiển xe mô tô đến trường, 
liên lạc chặt chẽ với phụ huynh học sinh 

để phản ánh ý thức của các em khi tham 
gia giao thông”, Thượng tá Nguyễn Kỳ 
Hanh thông tin thêm.

Bà Nguyễn Thị Anh Trâm, Phó Hiệu 
trưởng Trường THPT Vĩnh Yên (TP Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khẳng định, đây 
là một chương trình mang lại rất nhiều 
ý nghĩa cho học sinh và cho cả cán bộ, 
giáo viên... Đặc biệt, đối với học sinh 
THPT, ở độ tuổi này nhu cầu sử dụng 
phương tiện đi lại phục vụ cho việc học 
tập là rất cần thiết. Nếu như các em được 
tuyên truyền, nắm được các quy định về 
Luật Giao thông đường bộ, sẽ thực hiện 
nghiêm các quy định của pháp luật nói 
chung và Luật Giao thông đường bộ nói 
riêng khi điều khiển phương tiện phù 
hợp tham gia giao thông, tránh được 
những hậu quả đáng tiếc trong lĩnh vực 
an toàn giao thông.v
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Đây là hoạt động thường niên 
được Đội CSGT số 3 duy trì tổ 
chức vào mỗi dịp khai giảng 

năm học mới tại các trường trên địa bàn 
đơn vị quản lý. Mục đích của đợt cao 
điểm tăng cường tuyên truyền nhằm 
phổ biến những kiến thức pháp luật, kỹ 
năng điều khiển xe đạp điện, máy điện, 
các quy định về đảm bảo an toàn đến 
học sinh, sinh viên giúp phòng, chống 
ùn tắc và tai nạn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, Đội CSGT số 
3 đã thông tin về tình hình trật tự an 

Cùng với công tác tuần tra kiểm soát 
nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi 
phạm trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông 
(CSGT) đường bộ - đường sắt Công an 
tỉnh Quảng Nam còn chú trọng công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
người dân về trật tự an toàn giao thông 
(TTATGT), góp phần kéo giảm tai nạn 
giao thông trên địa bàn.

Thiếu tá Lưu Phước Trung, cán bộ Đội 
Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn 
và xử lý vi phạm giao thông Phòng CSGT 

đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng 
Nam đã phổ biến các nội dung của Luật 
Giao thông đường bộ đến người dân; đồng 
thời hướng dẫn, làm rõ những thắc mắc 
của người dân liên quan đến TTATGT như 
cách xử lý khi gặp tình huống tai nạn giao 
thông, việc đảm bảo an toàn giao thông 
trước cổng các trường học...

Trước đó, ngày 2/8/2022, Phòng 
CSGT đường bộ - đường sắt đã phối hợp 
với Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng 
Nam tổ chức Lớp giáo dục - Tư vấn cho 
các phạm nhân được đề nghị đặc xá, 

HÀ NỘI: 

ẨY MẠNH 
TUYÊN TRUYỀN 
PHÁP LUẬT VỀ 
TRẬT TỰ AN TOÀN 
GIAO THÔNG CHO 
HỌC SINH THPT

Đội CSGT số 3 tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại Trường THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

toàn giao thông trên địa bàn, những 
nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn 
giao thông; hậu quả, di chứng, hệ lụy do 
tai nạn giao thông gây ra đối với người 
bị nạn, gia đình và xã hội. Cùng với đó, 
một số hành vi vi phạm giao thông phổ 
biến như: Không đội mũ bảo hiểm, điều 
khiển xe chở 3, 4 người, đi ngược chiều, 
vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh 
của người chỉ huy giao thông...

Tổ công tác tuyên truyền của Đội 
CSGT số 3 cũng giới thiệu các quy tắc khi 
tham gia giao thông; kỹ năng tham gia 

giao thông an toàn, đúng pháp luật. Bên 
cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến 
thức liên quan đến an toàn giao thông, 
các bạn học sinh, sinh viên còn được 
tham gia giao lưu với những trò chơi, 
thảo luận các tình huống thường gặp 
khi tham gia giao thông để nắm vững, 
xử lý đúng, đảm bảo an toàn. Với việc 
tiếp cận bằng hình thức tuyên truyền 
trực tiếp, đa dạng, dễ hiểu, có tính 
tương tác cao, học sinh trong trường 
đã tiếp thu, nắm bắt nhanh những kiến 
thức, kỹ năng để áp dụng vào quá trình 

tham gia giao thông, đảm bảo an toàn.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội 
trưởng Đội CSGT số 3 cho biết, buổi 
tuyên truyền đã trang bị những kiến 
thức cơ bản về lĩnh vực giao thông 
đường bộ cho cán bộ, học sinh sinh viên 
nhà trường; góp phần nâng cao nhận 
thức và ý thức chấp hành Luật Giao 
thông đường bộ, phòng ngừa vi phạm 
và tai nạn giao thông. Đơn vị sẽ tiếp tục 
triển khai các đợt tuyên truyền đến tất 
cả những trường học trên địa bàn...v

Cán bộ 
CSGT 
tặng mũ 
bảo hiểm 
cho người 
dân xã 
Trà Đông, 
huyện Bắc 
Trà My tại 
buổi tuyên 
truyền.

ĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam 
vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 
diễn đàn đối thoại “Công an, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân 
dân” về tình hình TTATGT, về giao thông nông thôn, giao thông nội 
đồng, tai nạn giao thông... tại xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My.

Đội Cảnh sát giao thông số 
3, Phòng Cảnh sát giao thông 
(CSGT), Công an thành phố Hà Nội 
đã tổ chức tuyên truyền pháp luật 
về trật tự an toàn giao thông cho 
gần 2.000 học sinh và gần 100 
thầy cô giáo đang công tác và 
học tập tại Trường THPT Quang 
Trung, Đống Đa, Hà Nội. 

N
G

Ọ
C 

TH
I -

NGỌC THI -

QUẢNG NAM:

đang chờ Quyết định của Chủ tịch nước 
năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng 
CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh 
Quảng Nam đã tổ chức 31 buổi tuyên 
truyền trực tiếp Luật Giao thông đường 
bộ cho hơn 7.200 học sinh, giáo viên, hội 
viên tại các trường học, tổ chức đoàn thể 
và nhân dân trên địa bàn tỉnh, kết hợp 
trao trên 650 mũ bảo hiểm, áo mưa, phát 
trên 3.800 tờ rơi tuyên truyền.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, 
Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường 
sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 
thời gian qua, cùng với việc tuần tra kiểm 
soát, xử lý vi phạm, lãnh đạo Phòng đặc 
biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền 
đối với nhiều đối tượng, thành phần khác 
nhau với nhiều hình thức đa dạng nhằm 
nâng cao ý thức của người dân khi tham 
gia giao thông; qua đó giúp kéo giảm tai 
nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
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Hội đồng Phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
tỉnh đã tổ chức hội nghị triển 
khai các văn bản luật: Luật Cảnh 
sát cơ động; Luật Điện ảnh; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ. Cả 03 
Luật này đều được thông qua 
tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XV.

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại 
biểu là đại diện các cơ quan tham 
mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các 

Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Ủy 
ban MTTQVN; thành viên Hội đồng Phối 
hợp PBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán 
bộ phụ trách công tác pháp chế, báo cáo 
viên pháp luật của các sở, ban, ngành, 
hội đoàn thể; tổ Thư ký giúp việc Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; cấp huyện 
có đại diện lãnh đạo UBND, đại diện lãnh 

đạo các cơ quan (Tư pháp; Công an; Văn 
hóa và Thông tin; Kinh tế và Hạ tầng). 
Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh (chuyên đề); Báo Quảng Ngãi; Cổng 
Thông tin điện tử UBND tỉnh; Trang TTĐT 
Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đến 
dự và đưa tin. Đồng chí Tôn Long Hiếu, 
Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ 
của Hội đồng phối hợp PBGDPL, các sở, 
ngành (Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công 
nghệ) đã cử báo cáo viên pháp luật tỉnh 
tham gia báo cáo các luật theo chuyên 
ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình 
phụ trách, quản lý. Tại hội nghị, các báo 
cáo viên đã triển khai một số nội dung 
cơ bản của các văn bản luật, qua đó nêu 

bật những điểm mới, so sánh những 
quy định trước đây, những điểm còn bất 
cập, hạn chế đồng thời có sự liên hệ thực 
tiễn áp dụng pháp luật trong thực hiện 
nhiệm vụ.

Bế mạc hội nghị, Đồng chí Tôn Long 
Hiếu, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối 
hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị đã 

một lần nữa tổng hợp những điểm mới, 
những nội dung cơ bản nhất của 03 văn 
bản luật. Đồng thời, để kịp thời chuyển 
tải, phổ biến sâu rộng các văn bản luật 
này đến toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, 
đồng chí đã đề nghị các đại biểu tham dự 
hội nghị tùy vào điều kiện thực tế tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương, bằng các hình 
thức phù hợp tiếp tục triển khai các văn 
bản này ở cơ quan, đơn vị, địa phương 
mình; đặc biệt là các cơ quan như: Tư 
pháp; Công an; Văn hóa và Thông tin; 
Kinh tế - Hạ tầng;…; tăng cường phối 
hợp với các cơ quan liên quan để tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng các 
luật này nhằm làm cho mọi cán bộ, công 
chức và Nhân dân tỉnh ta ngày càng 
nắm vững và chấp hành tốt pháp luật, 
qua đó góp phần nâng cao hơn nữa mặt 
bằng dân trí, ổn định tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, hòa nhịp 
cùng sự phát triển chung kinh tế - xã hội 
của tỉnh.v

ẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ 
BIỂN, ĐẢO CHO THANH NIÊN

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần tự 
giác của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong học tập, tìm hiểu pháp 
luật. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức 11 lớp 
tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo trong đoàn 
viên, thanh niên năm 2022 tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai với sự tham dự của gần 1.500 đoàn viên thanh niên.

Lớp tập huấn, tuyên truyền biển, đảo Việt Nam cho đoàn viên thanh 
niên huyện Long Thành.

ĐỒNG NAI:

ANH THOA - TỈNH ĐOÀN -

Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên 
đã tuyên truyền đến đoàn viên, 
thanh niên các vấn đề về Luật 

Biển Việt Nam gắn với các Nghị quyết, 
quan điểm, chủ trương của Đảng và 

Nhà nước ta trong tình hình hiện nay, 
cũng như các nội dung liên quan đến 
tuyên truyền biển, đảo với hình thức 
sinh động, video clip, các trò chơi, giải 
ô chữ… Qua đó đã góp phần nâng cao 

nhận thức vai trò, trách nhiệm của đoàn 
viên và thanh niên đối với nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình 
hiện nay.

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận 
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị 
trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp 
xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. 
Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn 
dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, 
ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ 
biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn 
lấy nó”. Khẳng định của Người không 
chỉ thôi thúc cả dân tộc quyết tâm đánh 
bại đế quốc và tay sai, giải phóng dân 
tộc mà còn đặt trách nhiệm cho các 
thế hệ người Việt Nam phải biết chăm 
lo phát huy lợi thế và bảo vệ vững chắc 
vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ 

quốc. Vì vậy, trong suốt quá trình lãnh 
đạo sự nghiệp cách mạng và xây dựng 
phát triển đất nước, Đảng ta luôn quan 
tâm đến việc phát huy lợi thế về biển, 
kết hợp với phát huy sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 
Việc tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam 
gắn với các Nghị quyết, quan điểm, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước ta về biển 
đảo là công tác thường xuyên, liên tục, 
xác định nhiệm vụ quan trọng trong 
công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là 
đối với các bạn đoàn viên thanh niên.v

QUẢNG NGÃI - HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT TƯỜNG VIỄN-

Quang cảnh Hội nghị.

23



ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT n Số 18 (18) Ngày 30/9/2022

cao điểm luôn được UBND tỉnh quan 
tâm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thực hiện…vViệc xây dựng, 
củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng 
đội ngũ người làm công tác PBGDPL tại 
cơ quan, đơn vị, địa phương luôn được 
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, bảo đảm 
người làm công tác PBGDPL có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có năng lực chuyên 
môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng 
nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL.

Việc tổ chức thực hiện Ngày pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (09/11) đã tạo hiệu ứng lan 
tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh, nhiều hoạt 
động hưởng ứng Ngày pháp luật đã 
thu hút được sự quan tâm của cán bộ, 
công chức và các tầng lớp Nhân dân. 
Qua 10 năm thực hiện Ngày pháp luật, 
toàn tỉnh đã tổ chức 41.300 hội nghị 
tuyên truyền PBGDPL cho trên 01 triệu 

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh đã ban hành 76 văn 
bản để chỉ đạo, triển khai; các cơ 

quan, tổ chức cấp tỉnh ban hành 2.160 
văn bản; các huyện, thành phố ban 
hành hơn 500 văn bản tổ chức thực hiện 
công tác PBGDPL; thường xuyên đổi 
mới nội dung, hình thức tuyên truyền, 
PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, 
địa bàn; bám sát thực tiễn cuộc sống, 
đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo 
hướng lấy người dân làm trung tâm 
và phù hợp với tình hình thực tiễn của 
từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đáp 
ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý 
xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, 

đối tượng cụ thể; đảm bảo 100% người 
dân được phổ biến pháp luật; trong đó, 
chú trọng quan tâm đến các đối tượng 
yếu thế, đối tượng đặc thù, vùng đồng 
bào dân tộc, công giáo; các khu, cụm, 
công nghiệp. Thông tin đầy đủ, kịp 
thời các chính sách, văn bản pháp luật 
liên quan trực tiếp đến người dân, các 
vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần 
định hướng dư luận xã hội để tạo sự 
đồng thuận cao trong thực thi chính 
sách pháp luật; xây dựng nhân rộng các 
mô hình điểm có hiệu quả về PBGDPL; 
tham mưu tổ chức các cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu pháp luật; tổ chức hội 
nghị trực tuyến 03 cấp để quán triệt, 

triển khai các văn bản pháp luật mới 
ban hành; xây dựng Hệ thống thông 
tin pháp luật, Cổng thông tin điện tử 
PBGDPL tỉnh, Trang Zalo, Facebook phổ 
biến giáo dục pháp luật tỉnh; hàng quý, 
có văn bản định hướng nội dung tuyên 
truyền, PBGDPL. Đặc biệt UBND tỉnh đã 
tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 
Chỉ thị số 13-CT/TU về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 
sở. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị, 
địa phương đã có nhiều mô hình hay, 
cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công 
tác PBGDPL. Việc PBGDPL trong các đợt 

ỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM 
THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
TRÊN ĐỊA BÀN

UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm 
thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường 
trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì 
Hội nghị.

THANH HÀ -

BẮC GIANG:

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh cho các cá nhân.

lượt người; trên 400 cuộc tọa đàm; hơn 
2.000 buổi giao lưu văn nghệ lồng ghép 
PBGDPL; trên trên 30.000 băng zôn, 
khẩu hiệu; trên 10.000 pano, áp phích; 
cung cấp trên 01 triệu sách, báo, tài 
liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật…

Các Đề án về PBGDPL cũng được UBND 
tỉnh tập trung triển khai thực hiện, trong 
10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện 
07 Đề án về công tác PBGDPL. Nhìn chung, 
các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của 
các Đề án đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 
quan, tổ chức thực hiện và hoàn thành theo 
yêu cầu, tiến độ nhiệm vụ đề ra...

 Tại Hội nghị, đồng chí Mai Sơn, Phó 

Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ 
tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
đã ghi nhận kết quả đạt được trong 
10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh cũng như vai trò 
tham mưu của Sở Tư pháp trong công 
tác triển khai, tổ chức thực hiện công 
tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đồng chí 
nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp 
tục thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ 
như: tiếp tục nâng cao nhận thức của 
cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về vị 
trí, vai trò của công tác PBGDPL trong 
tình hình mới. Tăng cường vai trò, trách 
nhiệm người đứng đầu các cấp trong 
công tác PBGDPL. Nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của các ngành ủy viên Hội 
đồng PHPBGDPL cũng như cơ chế phối 
hợp để tạo sự gắn kết giữa hoạt động 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng 
và hoạt động quản lý, điều hành của các 
cơ quan, ban, ngành và chính quyền 
địa phương trong công tác PBGDPL. 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn 
bản của Đảng, Nhà nước về công tác 
PBGDPL, nhất là Luật PBGDPL, các văn 
bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 
13-CT/TU của BTVTU; tăng cường công 
tác PBGDPL, nhất là tập trung truyền 
thông các dự thảo chính sách có tác 
động lớn đến xã hội từ khi lấy ý kiến đối 
với đề nghị xây dựng văn bản QPPL đến 
khi ban hành, thông qua. Tăng cường 
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp 
vụ công tác PBGDPL cho đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên, những 
ngươi tham mưu thực hiện công tác 
PBGDPL. Khảo sát, đánh giá nhu cầu 
tuyên truyền, PBGDPL của người dân, 
tập trung tuyên truyền, PBGDPL cho 
người dân, doanh nghiệp, các đối tượng 
đặc thù để người dân tự có ý thức trách 
nhiệm tuân thủ, chấp hành pháp luật, 
trong đó các sở, ngành, địa phương cần 
chủ động tuyên truyền, PBGDPL các 
lĩnh vực, đối tượng thuộc cơ quan mình. 
Tích cức hưởng ứng các hoạt động 
PBGDPL nhân dịp 10 năm Ngày pháp 
luật Việt Nam (9/11). Tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công 
tác tuyên truyền, PBGDPL...

Ghi nhận kết quả trong 10 năm 
thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 10 
năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục 
pháp luật.v
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QUANG ĐĂNG -

Thực hiện Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật, từ năm 
2013 - 2022 các cấp Hội trực tiếp 
và phối hợp tổ chức 22.963 buổi 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật cho 1.620.227 lượt cán bộ, 
hội viên, nông dân.

Các cấp Hội chú trọng đổi mới, đa 
dạng hình thức tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật thông qua: 

Đăng tải 440 tin bài tuyên truyền trên 
Trang thông tin điện tử của Hội, các trang 
mạng xã hội do Hội quản lý; các cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật trực tuyến; cung cấp 

175.912 tờ gấp, 147.084 sổ tay, cẩm nang 
tuyên truyền, 102 tủ sách pháp luật cho 
hội viên nông dân làm tài liệu sinh hoạt 
chi, tổ Hội; phát huy lực lượng tuyên 

truyền viên cơ sở, thành viên Câu lạc bộ 
"Nông dân với pháp luật", "Nông dân với 
an toàn giao thông"; phát thanh, tuyên 
truyền lưu động đến từng ấp, khu phố...

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông 
dân được Hội cập nhật thường xuyên, tập 
trung vào: Các chủ trương, Nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, Nghị quyết của Hội; các chính sách 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn; các quy định pháp luật mới về 
quy hoạch, đất đai, nhà ở; Luật Khiếu nại, 
Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, 
Luật Phòng chống tác hại của rượu bia...

Bên cạnh đó, Hội ND thành phố bố 
trí cán bộ tiếp nhận đơn, thư kiến nghị, 
khiếu kiện của hội viên, nông dân; duy 
trì lịch tiếp công dân vào thứ sáu hàng 
tuần và đột xuất khi có yêu cầu để trao 
đổi, nắm bắt, lắng nghe ý kiến, phản ánh 

của hội viên, nông dân. Các cấp Hội tham 
gia hòa giải 9.282 vụ việc về tranh chấp 
đất đai, hợp đồng dân sự, mâu thuẫn gia 
đình... trong đó hòa giải thành 6.405 vụ, 
chuyển 939 vụ cho cơ quan chức năng có 
thẩm quyền giải quyết; thực hiện trợ giúp 
pháp lý cho 46.273 trường hợp thuộc lĩnh 
vực đất đai, vay vốn ngân hàng, chuyển 
quyền sử dụng đất...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật đã giúp cán bộ, hội viên, nông 
dân hiểu rõ chủ trương của Ðảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, giảm thiểu 
tình trạng khiếu kiện sai, vượt cấp, giải 
quyết những mâu thuẫn phát sinh từ cơ 
sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội.v

ỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Báo cáo viên pháp luật quận; Lãnh đạo 
UBND và Công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 
phường thuộc quận.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật trên địa bàn kịp thời 
và đạt kết quả tốt, trong 10 năm qua 
UBND quận đã phân công và giao nhiệm 
vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng 
Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật 
quận và các ngành, các đơn vị có liên 
quan. Thường xuyên đổi mới công tác 
tuyên truyền, phù hợp với thực tiễn của 
đơn vị, địa phương.

Qua 10 năm thực hiện Luật phổ 
biến, giáo dục pháp luật, trên địa bàn 
quận tuyên truyền hơn 250 văn bản luật; 
đã thực hiện 7.498 buổi phổ biến pháp 
luật trực tiếp với 1.024.136 lượt người 
tham dự; tổ chức 94 cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật với 39.725 lượt người dự thi; 
biên soạn và phát hành trên 1.794.196 
bản. Nhiều mô hình pháp luật có hiệu 
quả được triển khai thực hiện: mô hình 
“Tiếng Loa Thanh niên” của Quận đoàn 
Hải Châu,  mô hình “Thanh niên tố giác 
tội phạm qua ứng dụng Zalo” của Công 
an quận; mô hình “Nông dân với pháp 
luật” của hội Nông dân; mô hình “CLB 

tư vấn pháp luật miễn phí” của Phường 
Phước Ninh; mô hình “Bản tin pháp luật 
hằng quý” của phường Thuận Phước, 
Hải Châu II, Nam Dương... Từ đó, giúp 
cán bộ, công chức, viên chức và người 
dân hiểu hơn và chấp hành nghiêm 
những quy định về pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng 

chí Phan Thị Thắng Lợi - Phó Chủ tịch 
UBND quận ghi nhận những kết quả 
được trong 10 năm thực hiện Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. 
Trên cơ sở đó, đề nghị các cơ quan thành 
viên Hội đồng, UBND 13 phường cần tập 
trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm để 
nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hoạt động phối hợp giữa các các cấp, các 
ngành trong thời gian đến.

Hội nghị cũng đã trao Giấy khen 
của Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho 
17 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích 
xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 
bàn quận.v

Trao Giấy khen cho 17 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận.

QUẬN HẢI CHÂU (ĐÀ NẴNG):

UBND quận Hải Châu vừa tổ chức 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Tới dự có đồng chí Vũ Tiến 
Dũng-Trưởng phòng Phổ biến, Quản lý 
xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi 
thi hành pháp luật - Sở Tư pháp thành 
phố Đà Nẵng; Chủ trì Hội nghị, đồng chí 
Phan Thị Thắng Lợi - Quận ủy viên - Phó 
Chủ tịch UBND quận - Chủ tịch Hội đồng 
Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật 
quận; các thành viên của Hội đồng Phối 
hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận; 

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO TRÊN 1,6 TRIỆU LƯỢT HỘI VIÊN, NÔNG DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

HẢI NAM  -

Hội thi “Nông dân với pháp luật”.
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góp vào các dự thảo văn bản luật với 
hình thức phong phú và đa dạng. Thông 
qua việc đăng toàn văn nội dung dự 
thảo trên trang thông tin điện tử và trên 
các phương tiện thông tin đại chúng 
của huyện để các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân tham gia góp ý trực tiếp, thảo luận 
tại các hội nghị cấp xã.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, 
Phòng Tư pháp huyện Cát Tiên đã phối 
hợp với các cơ quan đoàn thể, UBND 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức 
các hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp 
luật… Các hội thi là dịp để các thí sinh 
tham gia giao lưu học hỏi các kiến thức 
pháp luật; đồng thời, giúp cho người 
làm công tác pháp luật có thêm những 

kiến thức pháp luật, trao đổi các vướng 
mắc pháp luật thông qua tiểu phẩm, 
giải đáp các kiến thúc pháp luật. Mặc 
khác, qua các hội thi cũng thu hút đông 
đảo cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động, đoàn viên, hội viên và quần 
chúng Nhân dân tham gia, là một hình 
thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật có hiệu quả cao.

Ngoài ra, thông qua các phương 
tiện thông đại chúng như hệ thống loa 
truyền thanh của các xã, thị trấn trên 
địa bàn, huyện Cát Tiên đã duy trì hiệu 
quả, góp phần nâng cao hơn nữa chất 
lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật. 

Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy 
mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật giáo dục; tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật đa dạng hơn ở mọi lĩnh vực; 
tăng cường phối hợp tổ chức các phiên 
tòa giả định... Dịp này, UBND huyện Cát 
Tiên cũng đã khen thưởng 6 tập thể và 9 
cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
pháp luật trên địa bàn.v

Để công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật trên 
địa bàn kịp thời và đạt kết quả 

tốt, trong 10 năm qua, UBND huyện Cát 
Tiên đã phân công và giao nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện 
và các ngành, các đơn vị có liên quan; 
thường xuyên đổi mới công tác tuyên 
truyền, phù hợp với thực tiễn của đơn 
vị, địa phương.

Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp trên, Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
huyện hướng dẫn việc lấy ý kiến đóng 

Tiếp tục phát huy những kết quả đã 
đạt được trong đợt 2 của Cuộc thi 
(Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 

10/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 
10/10/2022), Sở Tư pháp - cơ quan thường 
trực Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành văn 
bản đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, 
đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tiếp tục  phát động, đăng 
tải đường link của cuộc thi trên Trang/Cổng 
thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, 
địa phương; chỉ đạo, vận động, khuyến 
khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, người dân trên 
địa bàn, phạm vi quản lý tích cực hưởng 
ứng, tham gia cuộc thi.

Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính.

Về hình thức thi: Người dự thi trực 
tiếp truy cập địa chỉ website của Cuộc thi: 
http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.
vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi 
trực tuyến trên Trang Thông tin phổ biến 
giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.
haiduong.gov.vn); Trang thông tin điện tử 
Sở Tư pháp (https//: sotuphap.haiduong.
gov.vn) để tham gia dự thi.

Cách thức thi: Người dự thi đăng ký dự 
thi theo hướng dẫn tại website của Cuộc 
thi và thực hiện trả lời 21 câu hỏi (bao gồm 
20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự 
đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất 

cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính 
và các thiết bị di động có kết nối internet. 
Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá 
nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để có 
thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài 
tối đa 20 phút.

Giải thưởng: Người đạt giải được Ban 
Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và 
mức giải thưởng như sau: 01 Giải Nhất: 3 
triệu đồng; 02 Giải Nhì: 2 triệu đồng/giải; 

3 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải; 10 Giải Khuyến 
khích: 500.000đồng/giải.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi xét, trao 
giải thưởng cho các sở, ban, ngành, đoàn 
thể và đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố 
có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền 
cho Cuộc thi hiệu quả, có nhiều cá nhân 
đạt giải cao gồm: 1 Giải Nhất: 5 triệu đồng; 
1 Giải Nhì: 3 triệu đồng; 2 Giải Ba: 2 triệu 
đồng/giải.v

HẢI DƯƠNG:

BẮT ĐẦU CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 
TRỰC TUYẾN ĐỢT 2 NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 714/
KH-HĐPH ngày 18/3/2022 của 
Hội đồng phối hợp phổ biến 
giáo dục pháp luật tỉnh về việc 
tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật trực tuyến năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương, sau 
30 ngày tổ chức (Từ 01/5 đến 
31/5/2022), Đợt 1 của Cuộc thi 
với nội dung: “Tìm hiểu pháp 
luật về phòng, chống ma tuý; 
mại dâm; mua bán người và 
phòng, chống xâm hại trẻ em” 
đã kết thúc tốt đẹp, thu hút 
22.838 lượt người tham gia.

Người dự thi trực tiếp truy cập địa chỉ website của Cuộc thi: 
http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn để làm bài thi.

HUYỆN CÁT TIÊN (LÂM ĐỒNG): 

TỔNG KẾT 10 NĂM 
THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND huyện Cát Tiên khen 
thưởng cho các tập thể và cá 
nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật trên địa bàn.

UBND huyện Cát Tiên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm 
thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí Nguyễn 
Cao Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên chủ trì hội nghị.
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Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau vừa 
tổ chức tổng kết Cuộc thi viết 
“Tìm hiểu pháp luật hòa giải 
ở cơ sở” và Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu pháp luật về quyền 
dân sự chính trị” trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời, phát động 
Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp 
luật về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật” trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 01 tháng phát động, Ban 
Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 
luật hòa giải ở cơ sở” đã nhận tổng 

số nhận 800 bài dự thi/883 tổ hòa giải 

ỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU 
PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ” VÀ 
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN 
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN 
DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ”

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND 
ngày 28/01/2022 của UBND phường 
Long Thành Trung về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân phường 
Long Thành Trung phối hợp cùng Phòng 
Tư pháp thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 
công chức, người hoạt động không chuyên 
trách của phường và nhân dân trên địa bàn 

phường, có 98 người tham dự. Mở đầu Hội 
nghị là phần tuyên truyền Luật Hòa giải 
ở cơ sở và Bộ luật Dân sự bằng hình thức 
diễn tiểu phẩm “Mảnh đất vô giá”.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã 
được nghe bà Lý Thị Hương - Phó trưởng 
Phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành triển khai 
một số nội dung cơ bản của pháp luật xử 
lý vi phạm hành chính; ông Nguyễn Hoàng 
Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 
triển khai một số nội dung cơ bản của Luật 

Bảo vệ môi trường, Luật căn cước công 
dân, Luật giao thông đường bộ; ông Phan 
Minh Trung - Công chức Tư pháp - Hộ tịch 
phường triển khai một số nội dung cơ bản 
của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật.

      Việc đa dạng hóa hình thức tuyên 
truyền bằng việc sân khấu hóa nhằm thu 
hút sự quan tâm của người nghe, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền trên địa bàn phường.
 PHAN MINH TRUNG

CÀ MAU:

THỊ XÃ HÒA THÀNH (TÂY NINH):

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG

Tiểu phẩm “Mảnh đất vô giá”.

Đại biểu tham dự lễ tổng kết.

Ban tổ chức trao giải nhất cho Tổ hòa giải ấp 4, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình. 

ở cơ sở, đạt 90,3%, vượt trên 20% so chỉ 
tiêu kế hoạch của Ban Tổ chức đề ra.  

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Cuộc 
thi, các địa phương quan tâm triển khai, 
phát động khá nghiêm túc; nhiều bài thi 
thể hiện sự nghiêm túc và đạt kết quả 
khá tốt; có 22 bài thi phần thi lý thuyết 
đạt điểm tuyệt đối 50/50 điểm (riêng 
phần thi tình huống có số điểm cao nhất 
là 42 điểm (Tổ hòa giải ấp Hiệp Dư, xã 
Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi). Điểm bài 
thi đạt cao nhất là 87 điểm (Tổ hòa giải 
ấp 4, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình).

Từ kết quả chấm thi của Ban Giám 
khảo và căn cứ vào thể lệ cuộc thi, Ban 
Tổ chức đã xem xét, quyết định công 
nhận kết quả và trao thưởng cho 26 Tổ 
hòa giải ở cơ sở đạt giải của cuộc thi, 
bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 
giải ba và 20 giải khuyến khích.

Đối với Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật về quyền dân sự, chính 
trị” được tổ chức theo hình thức trực 
tuyến. Thời gian bắt đầu từ 00h00 

ngày 20/7/2022 và kết thúc vào ngày 
10/8/2022. Cuộc thi đã phổ biến sâu 
rộng về quyền con người, quyền công 
dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn 
hóa, xã hội được quy định trong Hiến 
pháp năm 2013; Bộ luật hình sự; Bộ 
luật dân sự; Bộ luật lao động; Luật bình 
đẳng giới; Luật cư trú; Luật hôn nhân 
và gia đình; Luật tiếp cận thông tin và 
các văn bản có liên quan… Qua cuộc 
thi có 50.929 lượt tham gia thi (đây là 
cuộc thi có lượt tham gia thi cao nhất); 
người đạt giải nhất có 2857 lượt thi, đạt 
20 điểm với thành tích 19 giây.

Ban Tổ chức đã xem xét, quyết định 
công nhận giải cho 31 thí sinh có kết quả 
tốt nhất. Trong đó có 01 giải nhất, 02 giải 
nhì, 03 giải 3 và 25 giải khuyến khích.

Dịp này, Ban tổ chức cũng phát 
động Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật 
về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau, thời gian bắt đầu từ ngày 
20/9/2022 đến hết ngày 5/10/2022.v
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Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp ngành 
tư pháp, cơ quan liên quan tham gia giải 
quyết và thực hiện tốt công tác hoà giải 
cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo kịp thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho phụ nữ và bảo vệ 
quyền lợi trẻ em, đã tham gia giải quyết 
223 vụ về hôn nhân gia đình, tranh 
chấp đất đai, bạo lực gia đình, bạo lực 
trẻ em, mâu thuẫn… Trong đó hòa giải 
thành 139 vụ, không thành 84 vụ. Đặc 
biệt, phối hợp với Tư pháp vận động 01 
hộ gia đình không tổ chức hôn lễ cho cô 
dâu dưới 18 tuổi và kịp thời xác minh, 
làm rõ, ngăn chặn một gia đình ở ấp An 
Thạnh A có dấu hiệu tảo hôn.

Thực hiện công tác tư vấn pháp luật, 
trợ giúp pháp lý, trong 05 năm qua, Hội 
02 đã tổ chức tư vấn pháp luật 394 cuộc, 
trong đó tư vấn liên quan đến Luật Hôn 
nhân gia đình là 263 cuộc, phối hợp với 
Tư pháp cùng cấp trợ giúp pháp lý 131 
cuộc về kê khai hộ tịch, hôn nhân gia 
đình, đất đai, trẻ em dưới 16 tuổi quan 
hệ tình dục. Hội duy trì 11 CLB trợ giúp 
pháp lý với 94 thành viên, nội dung trợ 
giúp liên quan về hôn nhân gia đình, 
tư vấn, hướng dẫn đăng ký kết hôn tư 
vấn và động viên các trường hợp liên 

quan đến ly hôn, phân chia tài sản, 
mâu thuẫn trong gia đình, bạo lực gia 
đình… Riêng Hội LHPN Phường 4 tiếp 
tục phát huy CLB phụ nữ và pháp luật 
(10 thành viên) để tư vấn đăng ký kết 
hôn, giáo dục tiền hôn nhân cho các đôi 
vợ chồng trẻ. Bên cạnh đó, Hội LHPN 02 
cấp nâng cao hiệu quả hoạt động đội 
phản ứng nhanh “Phòng chống bạo lực 
gia đình”, tổ “Tự phòng, tự quản”, CLB 
gia đình hạnh phúc, CLB phòng ngừa 
xâm hại tình dục trẻ em, mô hình liên 
gia tự quản, địa chỉ tin cậy đến nay có 
51 địa chỉ tin cậy.

Thông qua làm tốt công tác công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp 
hội viên, phụ nữ nắm vững các qui định 
pháp luật từ đó mạnh dạng tham gia 
hoạt động giám sát việc thực hiện luật 
pháp, chính sách, góp ý, tham gia xây 
dựng pháp luật. Trong 05 năm qua, 
Hội 02 cấp đã tổ chức thực hiện 40 cuộc 
giám sát, cấp thành phố 05 cuộc, cấp cơ 
sở 35 cuộc. Qua công tác giám sát Hội đã 
có nhiều ý kiến, góp ý với UBND đối với 
nội dung như thực hiện tốt Quy chế phối 
hợp giữa Ủy ban nhân dân và Hội LHPN, 
tạo điều kiện cơ sở vật chất cho phụ nữ 
làm việc, qua đó góp phần thực hiện đạt 
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian 
tới Hội các cấp tiếp tục phối hợp ngành 
Tư pháp triển khai thực hiện tốt công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong 
đó chủ trọng đổi mới nội dung, phương 
thức thực hiện theo hướng khai thác 
tiện ích mạng xã hội, tuyên truyền theo 
nhóm, đối tượng; đồng thời kịp thời 
biểu dương nhân rộng các mô hình hiệu 
quả trong công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật. v

giáo dục pháp luật, Hội chú trọng đổi 
mới hình thức, nội dung, phương pháp 
tuyên truyền, phát huy hiệu quả các 
hình thức mạng xã hội, chủ động thay 
đổi hình thức truyền thông theo nhóm 
nhỏ, đến tận hộ gia đình, đạp xe tuyên 
truyền định kỳ hàng tuần, tháng, đăng 
tải thông tin pháp luật trên 89 nhóm 

zalo, trên 3.000 hội viên, 21 trang zalo 
phụ nữ đi làm ăn xa; 19 trang facebook, 
fanpage,... kết quả hàng năm có trên 
80% hội viên, phụ nữ được quán triệt, 
tiếp cận thông tin pháp luật, không có 
cán bộ vi phạm pháp luật nói chung, vi 
phạm trên lĩnh vực không gian mạng 
nói riêng.

BẾN TRE:

ỘI LHPN THÀNH PHỐ BẾN 
TRE TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO 
DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 
2018 - 2022

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện công tác 
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Qua 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật giai đoạn (2018 - 2022) giữa Hội LHPN 
thành phố Bến Tre với Phòng tư pháp thành phố đã đạt nhiều 
kết quả tích cực, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ 
thống Hội ngày càng được lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần 
giúp hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức pháp luật, nắm bắt 
kịp thời những quy định mới của pháp luật, từ đó ý thức chấp 
hành pháp luật của phụ nữ được nâng lên, hội viên phụ nữ tích 
cực, chủ động tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

HỒNG QUỐC-

Hằng năm, Hội 02 cấp đều ký kết 
Chương trình phối hợp với ngành 
tư pháp, trong đó tập trung phối 

hợp thực hiện công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp 
pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, 
Ngày pháp luật. Trên cơ sở nội dung ký 
kết, Hội tập trung xây dựng, ban hành 
văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng 
dẫn 100% cơ sở Hội tổ chức thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở. Cụ thể, để khắc phục 
“điểm nghẽn” trong công tác tuyên 
truyền, nâng cao hiệu quả phổ biến, 

Đại biểu tham dự lớp 
tập huấn pháp luật năm 2022.
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tiện thông tin đại chúng, lồng ghép 
trong sinh hoạt cộng đồng...; củng cố, 
nâng cao hiệu quả đường dây nóng và 
kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản 
ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề 
liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của người dân; nâng cao khả 
năng tiếp cận pháp luật của đối tượng 
đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện cũng sẽ chú trọng 
nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có 
trách nhiệm thi hành pháp luật; rà soát, 

bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ 
người dân các thông tin pháp luật, thực 
hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp 
trong quá trình tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 
nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và 
công khai, minh bạch nội dung trả lời 
phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính; 
trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở 
cơ sở; đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 
ở các địa phương; đầu tư, hỗ trợ nguồn 
lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho 
các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp 
cận pháp luật của người dân của các cơ 
quan, tổ chức.

Kế hoạch nhằm huy động sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt 
là người đứng đầu các sở, ban, ngành, 
UBND huyện, thị xã, thành phố; sự tham 
gia của tổ chức, doanh nghiệp và người 
dân trong quá trình triển khai thực hiện 
Đề án; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội và các tổ chức hành nghề 
trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn 
tỉnh trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho 
người dân tiếp cận pháp luật, đặc biệt là 
đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo. NQ-

Theo đánh giá, công tác PBGDPL đã 
được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 
các cấp quan tâm chỉ đạo, giúp nâng 

cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp 
hành pháp luật của cán bộ công chức, viên 
chức và nhân dân. Các cơ, quan đơn vị đã 
đa dạng hình thức, mô hình, biện pháp 
PBGDPL sát với thực tiễn cuộc sống; tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác PBGDPL.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 
4.000 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp 
cho hơn 500.000 lượt người tham gia; 
biên soạn phát hành hơn 800 loại tài liệu 

hỏi đáp, sổ tay pháp luật; tổ chức 4 cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật với khoảng 4.000 bài dự 
thi; tham gia hưởng ứng 12 cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu pháp luật do các cơ quan 
Trung ương tổ chức; trợ giúp pháp lý cho 
hơn 1.100 đối tượng về lĩnh vực đất đai, 
hộ tịch, hộ khẩu, chính sách xã hội... Ngoài 
tủ sách pháp luật được xây dựng tại 100% 
đơn vị cấp xã, đến nay đã tạo được nhiều 
kênh tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, 
nhân dân như: Tủ sách tại điểm khu dân 
cư; tủ sách, ngăn sách pháp luật trong cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Y Ni Mlô ghi nhận và biểu 
dương những kết quả đã đạt được trong 
thực hiện Luật PBGDPL. Đồng thời, đề nghị 
các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh áp 
dụng công nghệ thông tin vào công tác 
tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường tuyên 
truyền, PBGDPL trong các lĩnh vực; thường 
xuyên quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
PBGDPL...

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy 
khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện Luật PBGDPL 
trên địa bàn huyện.

Theo đó, từ năm 2023 - 2030, các 
sở, ban, ngành, địa phương, đơn 
vị liên quan sẽ tập trung quán 

triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm, hình thành thói quen tìm 
hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật 
của người dân; khảo sát, đánh giá nhu 
cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp 
luật của người dân; nghiên cứu, xây 
dựng, triển khai các mô hình, hình thức 
tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối 
tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 
cung cấp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng 
tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng hình 
thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương 

HUYỆN KRÔNG BÚK (ĐẮK LẮK): 

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

QUẢNG BÌNH:

ĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
CỦA NGƯỜI DÂN

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 1676/KH-
UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 
11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên 
địa bàn tỉnh.

Quảng Bình tăng cường năng 
lực tiếp cận pháp luật của 

người dân trên địa bàn tỉnh.

NHƯ QUỲNH-
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CHƯƠNG TRÌNH TRAO 
QUÀ CHO TRẺ EM VÙNG 
CAO BẢN MÙ DỊP  
TRUNG THU

Để tiếp nối những ý nghĩa của dịp 
Trung thu hàng năm, chương trình thiện 
nguyện phát quà cho trẻ em vùng cao đã 
được thực hiện. Địa điểm nhận quà tại xã 
Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Chương trình thiện nguyện đã diễn 
ra vào ngày 10/9/2022, (15/8/2022 Âm 
lịch, Tết Trung Thu). Trong chương trình 
đã có sự tham gia của các cấp lãnh đạo, 
nhà tài trợ, đơn vị thực hiện, đại diện 
trường và các em học sinh của Trường 
Hoạ Mi - Điểm trường Giàng La Pán.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ ĐẠI 
DIỆN NHÀ TÀI TRỢ

Được sự cho phép và hỗ trợ của Ban 
lãnh đạo huyện Trạm Tấu là bà Hoàng 
Thị Nam - Ủy viên hội chữ thập đỏ 
huyện Trạm Tấu. 

Ngoài ra còn có bà Hà Thị Thanh Thủy - 
Phó Hiệu trưởng  trường mầm non Họa Mi, 
cùng các cô giáo phụ trách điểm trường 
Giàng La Pán đã giúp đỡ rất nhiều trong 
quá trình thực hiện chương trình.

Đơn vị tài trợ chương trình thiện 
nguyện tặng quà trung thu và vật chất 
cơ sở lần này gồm có:

l Ông Hà Quang Tiến: Chủ tịch hội 
đồng quản trị, đại diện nhà tài trợ Công 
ty Cổ phần Kỹ thuật An Minh.

l Bà Ngô Hà và các thành viên: Đại 
diện nhà tài trợ Câu Lạc Bộ Trái Tim Từ 
Bi Phúc Yên.

l Bà Thu Ngân: Đại diện Câu lạc bộ 
TN  Làm Từ Tâm Yên Lạc

l Ông Nguyễn Minh Tiến: Chủ tịch 
Công đoàn, đại diện Công ty Tech-On 
Việt Nam

HUYỆN TRẠM 
TẤU (YÊN BÁI): TRUNG THU

Vừa qua, chương trình thiện nguyện tặng quà Trung thu cho 
trẻ em vùng cao đã được tổ chức tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, 
tỉnh Yên Bái. Đây là chương trình ý nghĩa, mang đến cho trẻ em 
vùng cao những phần quà vật chất và tinh thần tuyệt vời.

TIẾP BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG”
TRAO HÀNG TRĂM SUẤT QUÀ Ý NGHĨA 
TỚI TRẺ EM XÃ BẢN MÙ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật An 
Minh trao quà tại điểm trường 

Giàng La Pán xã Bản Mù, 
huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

LAN ANH -
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CÁC SUẤT QUÀ ĐƯỢC 
TRAO TRONG DỊP  
TRUNG THU

Chương trình thiện nguyện đã tổ chức 
trung thu cho các em học sinh  khó khăn ở 
vùng cao xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu tỉnh 
Yên Bái. Các phần quà gồm: gạo, mắm, 
muối, mì chính, dầu ăn, mì tôm, chăn 
màn, giày dép, sữa, bánh Trung thu, kẹo, 
cặp lồng, quần áo... Tổng giá trị lên đến 70 
triệu đồng và được trao cho 19 lớp của 2 
trường mầm non Họa Mi và trường Giàng 
La Pán với tổng cộng 580 em học sinh...
Ngoài ra, quà tặng còn có một số dụng 
cụ sân chơi ngoài trời với tổng giá trị là 
15 triệu đồng.

TRUNG THU ẤM ÁP VÀ 
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

Một mùa Tết Trung thu nữa lại đến 
trên mọi miền đất nước. Những nơi phố 
thị rộn ràng tiếng trống lân, phá cỗ, vui 
đùa... Nhưng ở các vùng cao miền núi, 
còn rất nhiều khó khăn vất vả, trẻ em ở 
đây rất khó để có một cái Tết Trung Thu 
ấm no, đầy đủ.

Vì vậy chương trình đã kết nối các 
tấm lòng hảo tâm yêu thương chia sẻ 
của tất cả mọi người gửi đến trẻ em 
vùng cao. Mong muốn sẽ có một mùa 
tết Trung thu thật ấm áp và nhiều ý 
nghĩa .

VƯỢT NGÀN DẶM XA, 

MANG TRUNG THU ĐẾN 
TRẺ EM VÙNG CAO

Không quản ngại đường xa, vất vả, 
đội ngũ chương trình đã vượt qua hàng 
trăm km, với nhiều đoạn đường đồi núi 
hiểm trở, đất đá sạt lở, đi bộ hàng vài km 
để tới được điểm trường Giàng La Pán.

Mang  đến cho các em và gia đình  
khó khăn những món quà thiết thực và 
ý nghĩa. Tuy các phần quà vẫn chưa thật 
sự đủ để trọn vẹn cho cuộc sống của các 
em và các hộ gia đình khó khăn, Nhưng 
đó là những tấm lòng xuất phát từ tâm 
, của các bác, các cô, các chú, cùng toàn 
thể tất cả các anh chị công nhân viên 

trong câu Lạc bộ và các công ty.
Trong mùa trung thu này, các em 

cũng đã nhận được những sự sẻ chia 
ấm áp. Chặng đường thiện nguyện 
vẫn không dừng lại ở đây. Đội ngũ tổ 
chức, các mạnh thường quân vẫn luôn 
cố gắng để mỗi mùa Trung thu và đầu 
năm học mới đều giúp các em có được 
những khoảnh khắc kỷ niệm tuyệt vời 
và đầy đủ vật chất cơ sở tại các điểm của 
trường lớp vùng cao. 

MỖI MÓN QUÀ ĐỀU 
LÀ TÌNH CẢM SẺ CHIA 
TUYỆT VỜI

Trung thu ở thành phố, các em nhỏ 
được sắm lồng đèn, đầu lân, đi xem múa 
lân, phá cỗ, rước đèn. Nhưng trẻ em vùng 
cao, những mơ ước đó vẫn là điều trong 
giấc mơ của các em. Chương trình gửi đến 
các em những phần quà thiết thực để đáp 
ứng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Kèm theo đó vẫn không quên 

dành tặng cho các em những chiếc 
lồng đèn ông sao xinh xắn. Mong các 
em vẫn có thể cảm nhận được một cái 
Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc 
Việt Nam.

Chương trình thiện nguyện phát 
quà trung thu và vật chất cơ sở  cho các 
em học sinh tại xã Bản Mù, huyện Trạm 
Tấu, tỉnh Yên Bái đã được diễn ra. Để có 
sự thành công của chương trình là nhờ 
sự góp sức của rất nhiều đơn vị lãnh 
đạo nhà tài trợ các thầy cô nhà trường

Với những phần quà ý nghĩa và 
thực tế  mong rằng, mùa Trung thu 
và đầu năm học mới  đến với các em 
vùng cao sẽ luôn đong đầy và ấm áp. 
Hy vọng có thể kết nối với nhiều mạnh 
thường quân và các nhà hảo tâm để 
thực hiện được nhiều chương trình 
thiện nguyện hỗ trợ cho trẻ em vùng 
cao. Để giúp các em có một cuộc sống 
ấm no và đầy đủ hơn nữa.v

Đường lên điểm trường Giàng La Pán.

Niềm vui của nhà tài trợ khi trao quà tận tay bà con và trẻ em vùng cao..

Đội ngũ chương trình vượt đường xa đến Bản Mù tổ chức Trung Thu.

Hàng trăm suất quà đã được trao đến các em học sinh điểm trường Giàng La Pán thuộc trường Mầm Non Hoạ Mi.
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