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Thời gian gần đây, cả nước nói 
chung và tại một số trường học 
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, liên tiếp 

xảy ra các trường hợp học sinh vi phạm 
pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 
(ATGT), vi phạm trên không gian mạng, 
thậm chí gây gổ, đánh nhau... làm ảnh 
hưởng đến sự bình yên của môi trường 
học đường.

Đau lòng hơn là đầu năm học 2022 
- 2023, Cảnh sát điều tra Công an huyện 
Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can 
nữ sinh C.T.T.H (SN 2006), học tại trường 
THPT trên địa bàn để điều tra về hành vi 
"làm nhục người khác". Do mâu thuẫn 
cá nhân, chiều ngày 08/8/2022, tại thôn 
Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương 
Sơn, H. đã có hành vi đánh đập, cắt xé 
và lột quần áo của B.T.B.H (SN 2007), 

trú tại xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn. 
Hành vi này đã bị một bạn khác quay 
lại bằng điện thoại di động, sau đó 
phát tán lên mạng xã hội khiến nhiều 
người bức xúc. Mới đây nhất, hình ảnh 
2 nam sinh đang học lớp 12 hệ giáo 
dục thường xuyên kết hợp học nghề 
của trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức 
(TP Hà Tĩnh) có biểu hiện “ngáo đá” sau 
khi hút thuốc lá điện tử Pod Chill ngay 
trong lớp học được phát tán trên mạng 
xã hội khiến dư luận không khỏi hoang 
mang, sợ hãi. Ngoài ra, tình trạng học 
sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn đi xe máy, 
xe điện đến trường, không đội mũ bảo 
hiểm, chở quá số người quy định, phóng 
nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng... 
vẫn xảy ra mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ về 
trật tự ATGT.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
có khoảng 445 trường học các cấp, với 
khoảng 250.000 học sinh. Trong số này, 
có nhiều trường nằm ngay trên các 
tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ với lưu 
lượng giao thông tấp nập, tiềm ẩn nguy 
cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình 
trạng ngày càng có nhiều học sinh vi 
phạm pháp luật, để góp phần hạn chế, 
đồng thời trang bị thêm kiến thức cho 
các em, ngay từ đầu năm học Công an 
tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các tổ chức đoàn 
thể, Công an các đơn vị địa phương tăng 
cường phối hợp với các trường học, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
phổ biến pháp luật và ký cam kết đến 
từng học sinh. Những nội dung tuyên 
truyền này chủ yếu tập trung vào các 
vấn đề như thông tin về một số vấn đề 

UYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO 
HỌC SINH CÁC CẤP HỌC

liên quan đến tình hình vi phạm trật 
tự ATGT và các vi phạm khác liên quan 
đến học sinh trong thời gian gần đây, 
truyền tải những kiến thức, kỹ năng cơ 
bản về pháp luật ATGT, an ninh mạng và 
các vấn đề pháp luật khác. Trong đó, để 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Công 
an Hà Tĩnh đã về tận các trường học, 
thông qua các buổi nói chuyện trực tiếp 
và ký cam kết đến tận từng học sinh.

Từ đầu năm học đến nay, Phòng 
Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an 
Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội CSGT Công 
an các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can 
Lộc, thị xã Hồng Lĩnh... tổ chức hàng 
trăm buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên 
truyền và ký cam kết cho hàng nghìn 
học sinh chấp hành luật lệ ATGT. Theo 
Đại úy Bùi Quốc Hiếu, Đội trưởng Đội 
Tuần tra kiểm soát cơ động, dẫn đoàn, 
Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh: Từ ngày 
05/9 đến nay, đơn vị đã phối hợp với 
các trường tiểu học, trung học cơ sở và 
trung học phổ thông trên địa bàn thị 
xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện 
Thạch Hà tổ chức hoạt động ngoại khóa 
tuyên truyền pháp luật về ATGT cho 
1.600 học sinh và giáo viên. Tùy theo 
từng cấp học mà đơn vị có những hình 
thức tuyên truyền riêng để truyền tải 
trực quan, sinh động, hấp dẫn về nội 
dung và hình thức, qua đó vừa tạo hứng 
thú cho các em học sinh, vừa nâng cao 
hiệu quả.

Thông qua các buổi tuyên truyền, 
giáo viên và các em học sinh đã được 
trau dồi thêm kiến thức pháp luật về 
ATGT đường bộ, cách xử lý các tình 
huống khi có tai nạn giao thông xảy ra. 
Từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm, văn 
hoá giao thông trong trường học, ngăn 
chặn hiệu quả tình trạng vi phạm giao 
thông trong lứa tuổi học sinh nhằm hạn 
chế những vụ tai nạn thương tâm. Đồng 

thời, giúp các em học sinh trở thành 
những tuyên truyền viên tích cực tới 
gia đình và cộng đồng trong việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về trật 
tự ATGT. Cũng trong thời gian nói trên, 
Đội CSGT Công an các huyện Đức Thọ, 
Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương 
Khê… đã phối hợp Công an các xã, thị 
trấn và các trường học tổ chức tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho 
học sinh tại các trường tiểu học, trung 
học cơ sở và trung học phổ thông trên 
địa bàn, trang bị kiến thức cho hàng 
trăm trường học và hàng chục nghìn 
giáo viên, học sinh... Ngoài việc tuyên 
truyền pháp luật về trật tự ATGT, Công 
an các đơn vị còn phối hợp với Công an 
xã, thị trấn và Đội An ninh của Công an 
các huyện, phổ biến những kiến thức 
cơ bản về Luật An ninh mạng và cách 
phòng chống tội phạm lừa đảo qua 
không gian mạng. Bên cạnh truyền tải 
đến các em học sinh, đội ngũ giáo viên 
những phương thức, thủ đoạn của tội 
phạm lợi dụng không gian mạng để lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản, những tuyên 
truyền viên “đặc biệt” này còn lồng ghép 
các vấn đề về bạo lực học đường, phòng 
chống đuối nước, phòng chống các tệ 
nạn xã hội xảy ra trong học đường.

Đại uý Trần Hoàng Hiệp, Đội trưởng 
Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà cho 
biết thêm, thông qua buổi tuyên truyền, 
ngoài việc nâng cao nhận thức, ý thức 
tự giác chấp hành pháp luật về giao 
thông đường bộ cho các em học sinh khi 
tham gia giao thông và chấp hành các 
quy định khác của pháp luật, thì với các 
kiến thức được tiếp thu tại buổi tuyên 
truyền, mỗi học sinh có thể trở thành 
một tuyên truyền viên để tuyên truyền 
cho gia đình và người thân chấp hành 
nghiêm các quy định của pháp luật nói 
chung và ATGT nói riêng.v

Tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp tặng quà cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn là cách làm hay, sáng tạo của Công an huyện Hương Khê.

THIÊN THẢO - NGUYỄN THANH-

Công an huyện Thạch Hà cùng trường THCS xã Thạch Ngọc phổ biến pháp luật và tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật.

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH:

Với mục đích tăng cường trang bị kiến thức pháp luật, nhằm 
đảm bảo “ngày đến trường an toàn cho những giờ học yên vui, 
bổ ích”, Công an các đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã phối hợp 
với các cơ sở giáo dục, đến tận trường để tổ chức tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật cho học sinh các cấp học.
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In tại: Xí nghiệp in Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch hướng dẫn các cơ quan, 
đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và 
Thể thao; Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông 
tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình 
hình thực tế chủ động lựa chọn chủ đề 
phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam 
cho phù hợp với điều kiện đặc thù của 
đơn vị, địa phương để bám sát nội dung 
của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày 
pháp luật Việt Nam năm 2022 cần tập 
trung vào một số nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu 
rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày 
pháp luật Việt Nam; gắn việc hưởng ứng 
Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 với 
tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL); Kế hoạch 
tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày 
pháp luật nước Việt Nam năm 2022 
theo Quyết định số 1908/QĐ-HĐPH 
ngày 26/9/2022 Chủ tịch Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung 
ương; các nội dung đã được xác định 
trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản 

của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban 
hành có hiệu lực năm 2021, 2022, trọng 
tâm là Luật Điện ảnh năm 2022; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ; Nghị định số 22/2022/NĐCP 
ngày 25/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của 
Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập 
khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục 
đích kinh doanh; Nghị định số 30/2022/
NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ 
quy định mô hình quản lý khu du lịch 
quốc gia; Nghị định số 67/2022/NĐ-CP 
ngày 21/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/
NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ 
quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục 
lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 
dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 
Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 
18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét 
công nhận đô thị văn minh và các Thông 
tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành năm 2022.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các 
vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ 
đề công tác năm 2022 "Xây dựng môi 

trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức 
cán bộ"; những lĩnh vực, vấn đề nóng 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Ngành được dư luận xã hội quan tâm. 
Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, 
tôn vinh gương sáng trong xây dựng, 
thi hành pháp luật, góp phần củng cố 
niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã 
hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 
"Tổ chức truyền thông chính sách có tác 
động lớn đến xã hội trong quá trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 
đoạn 2022-2027" theo Quyết định số 
407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Tuyên truyền về kết quả Cuộc thi "Sáng 
kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp 
luật hiệu quả thông qua hoạt động văn 
hóa ở cơ sở" do Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tổ chức.

Tăng cường giáo dục ý thức tôn 
trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; 
lợi ích của việc chấp hành pháp luật; 
lồng ghép PBGDPL với các chương trình, 
cuộc vận động, phong trào của ngành 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn bản cũng nêu rõ, các hoạt động 
hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 
năm 2022 cần tổ chức thường xuyên, 
liên tục và tập trung trong tháng cao 
điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2022 đến 
ngày 15/11/2022.v

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH:

ƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP 
LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NĂM 2022

LÊ ĐỨC UY -

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 
ban hành văn bản số 3839/BVHTTDL-
PC về việc hưởng ứng Ngày pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam 09/11 (Ngày pháp luật Việt Nam) 
năm 2022.
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

Những năm qua, các hoạt động tư 
vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa 
giải ở cơ sở, tham gia giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân 
luôn được các cấp Hội chú trọng triển khai, 
thực hiện. Các cấp Hội phối hợp với ngành 

tư pháp và ngân hàng trợ giúp pháp lý cho 
46.273 lượt cán bộ, hội viên, nông dân  
thuộc lĩnh vực đất đai, vay vốn ngân hàng, 
chuyển quyền sử dụng đất, hôn nhân gia 
đình, tổ chức, tham gia đối thoại giữa 
người đứng đầu chính quyền địa phương 

Ư VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
CHO TRÊN 46 NGHÌN LƯỢT CÁN BỘ, 
HỘI VIÊN, NÔNG DÂN

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã giúp nâng cao hiểu biết, 
kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân.

BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Cùng với các cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật, các cấp Hội phối hợp tổ chức 
15.978 buổi tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật cho 864.456 lượt 
hội viên, nông dân và cấp phát 864.456 
quyển tài liệu đồng thời tuyên truyền phổ 
biến pháp luật lồng ghép tại các buổi sinh 
hoạt chi, tổ Hội nghề nghiệp, tổ vay vốn, 
tuyên truyền qua nhóm Zalo, trang Web 
của Hội ND tỉnh, Bản tin nội bộ, sổ tay hỏi 
đáp, tờ gấp, tuyên truyền bằng hình thức 
sân khấu hoá.

Nội dung tuyên truyền về Luật Đất 
đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Khiếu 
nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham 
nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật 
tiếp Công dân, Luật hòa giải cơ sở... các 
văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh liên 

quan đến chính sách bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh 
đã trang bị 8.590 cuốn sách pháp luật; 
1.193 quyển sổ tay hỏi đáp pháp luật và 
12.729 tờ gấp có nội dung tuyên truyền 
về Hiến pháp và Luật Đất đai 2013 do 
Trung ương Hội cấp phát cho các câu lạc 
bộ “Nông dân với pháp luật”.

Không chỉ tuyên truyền phổ biến 
pháp luật, các cấp Hội còn phối hợp với 
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 
tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức trên 180 
buổi tư vấn pháp luật lưu động cho hơn 
10.290 hội viên, nông dân về nhiều lĩnh 
vực pháp luật như: Luật Đất đai, Luật 
thừa kế, Luật Hôn nhân gia đình và các 
văn bản có liên quan.

HI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT GẮN 
VỚI TÌM HIỂU LỊCH SỬ HỘI 
NÔNG DÂN VIỆT NAM
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 - Nhờ đẩy mạnh công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý ở cơ sở, phối hợp với 

các ban, ngành tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân 
ngày càng phát huy hiệu quả.

Từ năm 2008 đến nay, 
các cấp Hội phối hợp tổ chức 
23 cuộc thi Nông dân tìm 
hiểu Hiến pháp và pháp 
luật gắn với tìm hiểu lịch 
sử Hội Nông dân Việt Nam, 
pháp luật về xây dựng nông 
thôn mới thu hút hàng 
nghìn người tham dự.

Hội Nông dân các cấp đã tham gia 
với các ngành chức năng giải quyết 
5.729 vụ khiếu nại và mâu thuẫn trong 
nhân dân, hòa giải thành 2.688 vụ việc. 
Hội ND tỉnh xây dựng được 21 mô hình 
điểm thực hiện Quyết định số 81 của 
Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở. 

Chú trọng củng cố đội ngũ tư vấn 
pháp luật của Hội Nông dân chủ yếu là 
các thành viên của câu lạc bộ. Đến nay, 
toàn tỉnh có 391 Câu lạc bộ “Nông dân 
với pháp luật” và 8.077 thành viên tham 
gia công tác tư vấn và hòa giải ở cơ sở. 

Sự vào cuộc của các cấp Hội, từ công 
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
đến tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở 
cơ sở, phối hợp với các ban, ngành tham 
gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông 
dân ngày càng phát huy hiệu quả. Hội 
Nông dân đã có nhiều ý kiến bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân 
trong giải quyết các chế độ, chính sách 
đối với các trường hợp bị thu hồi giải 
phóng mặt bằng phục vụ cho xây dựng 
cơ sở hạ tầng góp phần cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. v

Hội Nông dân Thành phố tổ chức tư vấn pháp luật và tiếp 
công dân tại trụ sở cơ quan, thường xuyên tiếp nhận đơn khiếu 
nại, kiến nghị của hội viên, nông dân kết hợp chuyên mục “Tư 
vấn pháp luật” trên trang thông tin điện tử Hội Nông dân Thành 
phố và trên Bản tin “Vành Đai Xanh”.
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với nhân dân; thường xuyên vận động cán 
bộ, hội viên nông dân chấp hành pháp luật 
thông qua các phong trào và hoạt động của 
Hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật 15.450 cuộc cho 1.085.994 
lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Thường 

trực Hội Nông dân Thành phố đã duy trì 
lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ 6 hàng 
tuần và đột xuất khi có yêu cầu qua đó gặp 
gỡ trao đổi, nắm bắt và lắng nghe ý kiến 
của nông dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, 
tham gia, phối hợp và trực tiếp giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đặc 
biệt đã tiếp nhận thông tin, giải đáp tháo 
gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trong việc 
thực hiện kiến nghị về xây dựng công trình 
phụ trợ trên đất nông nghiệp, hướng dẫn 
qui trình thành lập hợp tác xã... Cùng với 
công tác tiếp công dân, tư vấn pháp luật 
cho nông dân, các cấp Hội đã tham gia hòa 
giải 9.282 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp 
về đất đai, hợp đồng dân sự, vay mượn tài 
sản, mâu thuẫn gia đình trong đó hòa giải 
thành 6.405 vụ, hòa giải không thành và 

chuyển 939 vụ sang cơ quan chức năng 
giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, công tác xây dựng, kiện toàn 
và bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng 
nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên của Hội được Hội các cấp quan 
tâm thực hiện, cụ thể: Thành lập Chi hội 
Luật gia cơ quan Hội ND Thành phố với 10 
hội viên trong đó có 02 đồng chí tham gia 
Hội thẩm nhân dân thành phố (nhiệm kỳ 
2016-2021); kiện toàn, củng cố và nâng 
cao chất lượng của đội ngũ 25 báo cáo 
viên cơ sở, 1.182 tuyên truyền viên cơ sở 
nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát 
huy và nâng chất lượng hoạt động của 61 
Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 
1.285 thành viên.v
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góp phần tạo đồng thuận cao trong 
Nhân dân.

Tại các xã, phường, lực lượng Công 
an đã chủ động phối hợp với Mặt trận 
Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tăng 
cường thời lượng tuyên truyền hàng 
ngày trên hệ thống loa truyền thanh. 
Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập 
trung cảnh báo các phương thức, thủ 
đoạn hoạt động của tội phạm; những 
hậu quả, tác hại của ma túy; nhắc nhở 
nhân dân đề cao bảo vệ tài sản; giải 
quyết tranh chấp trong nội bộ Nhân 
dân,  nêu cao tinh thần trách nhiệm xây 
dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, xây 
dựng phong trào toàn dân vững mạnh 
từ cơ sở… Nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, giáo dục, vận động, năm 2021 
nhân dân trên địa bàn thành phố đã tự 
giác giao nộp 26 khẩu súng, 47 viên đạn 

các loại, 83 quả pháo, 59 dao, kiếm các 
loại, 33 kíp nổ, 4m dây nối kíp, 01 thỏi 
thuốc nổ; cung cấp hàng trăm nguồn tin 
về ANTT cho lực lượng Công an.

Đặc biệt, hiện nay, các trang mạng 
xã hội như: Facebook, Zalo được người 
dân sử dụng phổ biến. Do đó, việc tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên 
mạng xã hội là một hình thức phù hợp 
với thực tiễn và xu hướng tiếp cận thông 
tin của Nhân dân. Nắm bắt được xu thế, 
lợi ích này, đến nay Công an thành 
phố đã xây dựng, quản lý 01 fanpage 
facebook mang tên “Uông Bí Ngày Mới” 
thu hút hơn 22.000 lượt like và theo dõi; 
10/10 Công an xã, phường đều đã thiết 
lập các nhóm zalo, facebook, được kiểm 
soát chặt chẽ, tương tác, hoạt động 
24/24 với nhân dân. 

Thông qua trang fanpage, lực lượng 
Công an thành phố, Công an xã, phường 
đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ 
các văn bản pháp luật cần triển khai; 
đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch, góp phần ổn định dư luận, 
củng cố niềm tin của nhân dân; thông 
báo về tình hình ANTT trên địa bàn xã, 
phường; cảnh báo phương thức thủ 
đoạn hoạt động của tội phạm để người 
dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả. 
Đồng thời, những vấn đề thắc mắc được 
người dân nhắn tin, tương tác trực tiếp 
thông qua fanpage cũng được lực lượng 
Công an các xã, phường tiếp nhận và xử 
lý nhanh chóng, hiệu quả. Đến nay, các 
trang fanpage của các xã đã nhận được 
sự ủng hộ và tin tưởng của đông đảo các 
tầng lớp nhân dân.v

Nội dung tuyên truyền, giáo dục 
tập trung vào tuyên truyền chủ 
trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước 
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
giữ gìn TTATXH, TTATGT; nhận biết âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch 
lợi dụng tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện 
để kích động, gây rối ANTT, thực hiện 
“Diễn biến hòa bình”; cảnh báo phương 
thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại 
tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội 
phạm mạng, tội phạm ma túy, trộm 
cắp tài sản; cách thức đấu tranh phòng, 
ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; vận 
động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chấp hành 
nghiêm chỉnh TTATGT; tích cực tham 
gia giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỗi; chủ 
động tham gia các mô hình tự quản về 
ANTT, mô hình An ninh cơ sở, phòng, 
chống dịch COVID-19 và thực hiện làm 
thủ tục cấp căn cước công dân và tài 
khoản định danh điện tử…

Công an thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền công tác cấp tài khoản 
định danh điện tử, phòng chống tội phạm thông qua nền tảng mạng xã hội.

Công an phường Phương Nam 
tuyên truyền phòng, chống tệ 
nạn ma túy trong học đường 
trên địa bàn phường. 

Tiểu phẩm về chấp hành an 
toàn giao thông của trường 
tiểu học Lý Thường Kiệt.

X
U

Â
N

 Q
U

ỲN
H

 -

CÔNG AN TP. UÔNG BÍ (QUẢNG NINH):

ÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO 
DỤC PHÁP LUẬT

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật đã bước đầu hình thành ý thức chủ động, tự giác 
chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Qua 
đó, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố ngày 
càng giảm, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo môi 
trường lành mạnh, trật tự, kỷ cương, góp phần hoàn thành các 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Năm 2021 và 06 tháng đầu năm 
2022, Công an thành phố đã tổ chức 
147 buổi hội nghị tuyên truyền cho hơn 
19.000 người; phát 5.000 tờ rơi tuyên 
truyền về thủ đoạn trộm cắp tài sản, các 
quy định về quản lý sử dụng pháo; phối 
hợp với Đoàn Thanh niên Thành phố tổ 
chức tuyên truyền 14 buổi về công tác 
phòng chống tác hại của ma túy cho 
2.000 thanh thiếu niên; tổ chức 21 lớp 
huấn luyện nghiệp vụ, tuyên truyền về 

PCCC cho 1.625 người là đội viên PCCC 
cơ sở. Bên cạnh đó, 06 tháng đầu năm 
2022, Tổ công tác 35 Công an thành phố 
đã xây dựng, biên tập, đăng tải trên 
các trang mạng xã hội 193 bài viết (09 
bài đấu tranh phản bác, 184 bài tuyên 
truyền về tình hình dịch bệnh, kinh tế, 
xã hội, an ninh trật tự); chia sẻ 636 lượt 
các bài viết có nội dung đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái thù địch, 
thông tin xấu độc, định hướng dư luận, 
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Hàng năm, hoạt động PBGDPL  về 
bình đẳng giới được các cấp Hội 
triển khai nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, sáng tạo, phù hợp từng nhóm 
đối tượng phụ nữ, như: tổ chức PBGDPL 

thông qua các hội nghị, hội thảo, qua 
phương tiện thông tin đại chúng, truyền 
thanh cơ sở, mạng xã hội Zalo, Facebook... 
với nội dung tập trung phổ biến các văn 
bản pháp luật mới liên quan đến bình 

đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của phụ 
nữ, của người dân; hướng dẫn, triển khai 
thi hành các văn bản pháp luật của Trung 
ương và của tỉnh, các chính sách đối với 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Giai 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 
chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban 
Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2022 
trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch phổ biến, 
giáo dục pháp luật pháp luật năm 2022 
của UBND tỉnh. Vừa qua, Sở Tư pháp đã 
phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa tổ 
chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 
về Công ước quốc tế về các quyền dân sự 
và chính trị và pháp luật Việt Nam liên 
quan năm 2022.

Tham dự có hơn 100 đại biểu gồm: 
Cấp huyện có đại diện lãnh đạo Huyện 
ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN; lãnh 
đạo, công chức Phòng Tư pháp; Báo cáo 
viên pháp luật huyện; Cấp xã có đại diện 
lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN; 
công chức tư pháp - hộ tịch; Bí thư thôn/

tổ; trưởng thôn/tổ trưởng; trưởng Ban 
công tác mặt trận thôn/tổ; tuyên truyền 
viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên ở 
cơ sở... Các báo cáo viên tập trung tập 
huấn 2 chuyên đề: Thứ nhất: Nội dung 
và những quy định của Công ước quốc tế 
về quyền dân sự và chính trị (Công ước 
ICCPR); tình hình thực hiện các quyền 
dân sự, chính trị và những thành tựu đạt 
được của Việt Nam; Thứ hai: Các quyền 
dân sự, chính trị được quy định trong 
Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do 
Quốc hội ban hành; các quy định pháp 
luật có liên quan, ảnh hưởng đến quyền 
dân sự, chính trị. Đây là những nội dung 
pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền 
và nghĩa vụ của con người, công dân, vì 
vậy các đại biểu tham dự hội nghị đã rất 
nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu đầy đủ 

các nội dung do báo cáo viên trình bày.

Với tinh thần, ý nghĩa và tầm quan 
trọng của Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự, chính trị thì việc tăng cường tổ 
chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng những nội dung cơ bản, những 
quy định quan trọng của Công ước cũng 
như các quyền dân sự, chính trị được 
quy định trong Hiến pháp năm 2013 
và các đạo luật do Quốc hội ban hành 
cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân 
dân trong giai đoạn hiện nay là rất quan 
trọng và thật sự cần thiết. Qua đó nhằm 
nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật 
về các quyền dân sự, chính trị, từ đó cán 
bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 
được thực hiện đầy đủ, hiệu quả hơn các 
quyền con người và quyền công dân.v

ẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CỦA 
CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN 
SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
LIÊN QUAN NĂM 2022 

Nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ 
quyền con người, quyền công 
dân, nâng cao sự hưởng thụ của 

người dân về các quyền dân sự và chính 
trị phù hợp với Hiến pháp pháp 2013 
và pháp luật liên quan, trên cơ sở Kế 
hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh để triển 
khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 
26/9/2019 của Thủ tướng về phê duyệt 
Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả 

SƠN LA:

ĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN,  
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
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Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (gọi tắt 
là Công ước ICCPR) là một trong những điều ước quốc tế quan 
trọng nhất về quyền con người. Công ước điều chỉnh những 
quyền cơ bản của con người thuộc phạm trù các quyền dân sự, 
chính trị. Việt Nam đã gia nhập Công ước vào ngày 24/9/1982. 

HUYỆN TƯ NGHĨA (QUẢNG NGÃI):

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ 
đạo các cấp Hội Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp phổ biến, 
giáo dục (PBGD) cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc 
thiểu số (DTTS) thực hiện chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về bình đẳng giới.

đoạn 2018 - 2022, Hội phụ nữ tỉnh đã phối 
hợp với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá 
gia đình tổ chức 12 lớp tập huấn cho 660 
hội viên về nâng cao chất lượng dân số, 
thực hiện tầm soát bệnh, tật trước sinh, sơ 
sinh, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân; nâng 
cao nhận thức thực hiện nghiêm các quy 
định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo 
hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuyên 
truyền về lợi ích và khuyến khích khám sức 
khỏe tiền hôn nhân, địa điểm cung cấp 
dịch vụ và lợi ích của khám sức khỏe tiền 
hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị 
thành niên và thanh niên, giảm thiểu tình 
trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá 
thai ở tuổi vị thành niên. Tổ chức 30 lớp tập 
huấn về công tác TTPBGDPL, các văn bản 
luật như: Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014, Luật Trẻ em, 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... cho 
2.930 chị là Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ 
nữ huyện, thành phố, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ 
nữ và các xã, phường, thị trấn... Thực hiện 
công tácTTPBGDPL góp phần tăng cường 
cơ hội cho phụ nữ, nhất là phụ nữ DTTS yếu 
thế được tiếp cận và thụ hưởng các chính 
sách và dịch vụ về giáo dục, y tế, an sinh xã 
hội. Đồng thời, vận động chị em phát huy 
các phong tục, tập quán và truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc để góp phần nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo tốt 
hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ, tạo 
điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện và 
xây dựng gia đình bền vững, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển của tỉnh.bv

Quang cảnh hội nghị.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp phổ biến, giáo dục cho 
cán bộ, hội viên, phụ nữ DTTS thực hiện chủ trương của Nhà nước về bình đẳng giới.
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Theo đó, Ngày Pháp luật Việt Nam 
năm 2022 tập trung vào các nội 
dung: Tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng 
kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật; tập trung quán triệt, phổ 
biến nội dung chính sách, quy định mới, 
nhất là nội dung các luật được Quốc hội 
thông qua trong năm 2021, 2022; tập 
trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực 

pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; 
lao động; bảo vệ môi trường; biên giới, 
hải đảo; bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn 
trường học; phòng, chống tham nhũng; 
phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, 
bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội 
phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo 
đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an 
toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã 

hội được dư luận quan tâm hoặc cần định 
hướng dư luận xã hội…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến nội dung các chính sách, pháp 
luật; phổ biến, thông tin về cải cách hành 
chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp 
đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tư pháp cho 
biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, 
Hội đồng đã đẩy mạnh kiện toàn 

phối hợp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên cấp 
huyện sau khi được củng cố có 460 báo cáo 
viên; trong đó 1/3 trình độ đại học chuyên 
ngành Luật; 2/3 còn lại tốt nghiệp địa học 
khác và đã làm công tác pháp luật từ 05 
năm trở lên, đảm bảo hình thành một đội 
ngũ cán bộ tuyên truyền có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ. Hiện toàn tỉnh có 2.574 tuyên 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp Hội đồng phổ biến 
giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) nhằm đánh giá công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật trong 9 tháng đầu năm 2022, triển 
khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.

tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong việc giải quyết các thủ tục hành 
chính; tăng cường phổ biến, giáo dục ý 
thức tuân thủ và chấp hành pháp luật.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với biểu 
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác xây 
dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tuyên 
truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình 
tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo 
vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm 
hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi 
vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; 
nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và 
nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập 
pháp luật; kịp thời phản ánh, lan tỏa các 
nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm 
tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ 
động xác định hình thức hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam năm 2022 phù hợp, 
thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung 
thực hiện theo một số hình thức cụ thể: 
Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp 
luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng 
thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm và 
qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù 
hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, 
đơn vị, địa phương. Tăng cường phổ biến 
pháp luật trên các phương tiện thông 
tin đại chúng (Báo, Đài, Cổng hoặc Trang 
thông tin điện tử và hệ thống loa truyền 
thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn 
thông, mạng xã hội; thông qua cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư 
vấn pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép 
hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể thao...v

truyền viên cơ sở, hàng năm đội ngũ này 
được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 
vụ về công tác tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật và các kỹ năng khác.

Hiện, địa bàn tỉnh có 1.243 tổ hòa giải 
với tổng số 6.885 hòa giải viên; hòa giải 
thành 631/852 vụ việc. 182 xã, phường, 
thị trấn được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2021. Việc xây dựng, quản 
lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại các xã, 
nhất là các xã đặc biệt khó khăn, xã biên 
giới, hải đảo, an toàn khu, bãi ngang ven 
biển, xã thuộc huyện nghèo luôn được 
quan tâm đẩy mạnh.

Tính đến 30/9/2022, các Sở, ban, 
ngành đã tổ chức 25 cuộc tuyên truyền 
trực tiếp với 1.215 người tham dự; tiến 
hành cấp phát 11.540 tài liệu, tờ gấp, biên 
soạn, in 5.000 sổ tay tuyên truyền pháp 
luật lao động. Các huyện, thị xã, thành 

phố đã tổ chức 890 cuộc tuyên truyền trực 
tiếp cho 90.115 lượt người tham gia. Đồng 
thời, tổ chức 75 cuộc thi tìm hiểu pháp luật 
với 8.172 lượt người tham dự; cấp phát 
hơn 71 nghìn tài liệu tuyên truyền các loại. 
Các xã, phường, thị trấn tuyên truyền qua 
trạm truyền thanh cơ sở 1.048 đợt, tuyên 
truyền qua phát thanh lưu động 531 đợt.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết: 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản 
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, 
tỉnh; trở thành một hoạt động thường 
xuyên của các cơ quan, địa phương; hình 

thức triển khai phong phú, đa dạng…Tuy 
nhiên một số nơi công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật còn dàn trải, chưa hiệu quả, 
chưa đổi mới hình thức tuyên truyền, đặc 
biệt một số nơi chưa đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong việc tuyên truyền, phổ biến. 
Trong thời gian tới, đề nghị các cấp, ngành 
tiếp tục đẩy mạnh quán triệt về ý nghĩa 
của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 
tránh trùng lắp về đối tượng, địa bàn; đa 
dạng hóa về hình thức; tập trung thực hiện 
tốt các nhiệm vụ tại Đề án phổ biến giáo 
dục pháp luật đã được phê duyệt; ưu tiên 
kinh phí triển khai công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, 
ven biển, hải đảo....v

Bình Dương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022.

BÌNH DƯƠNG:

ƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP 
LUẬT VIỆT NAM 09/11
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QUẢNG NAM:

HÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO 
DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT 
KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
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Bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, nội 
dung trọng tâm cần định hướng 
tuyên truyền, phổ biến được xác 

định trong Kế hoạch của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh năm 2022 là tập trung tuyên 
truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật, 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, 
doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch 
bệnh Covid-19, ổn định đời sống và phục 
hồi phát triển kinh tế; các luật, pháp lệnh, 
văn bản quy phạm pháp luật mới được 
Quốc Hội thông qua năm 2021 và đầu năm 
2022, các quy định có liên quan trực tiếp 
đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích 
hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; 
nhất là các chính sách mang tính đặc thù 
áp dụng cho địa bàn vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
đồng bào theo tôn giáo, đẩy mạnh công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 
phòng, chống tội phạm, dịch bệnh, thiên 
tai; hội nhập quốc tế, nhất là các điều ước 
quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực 
tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

6 tháng đầu năm, các sở, ban, ngành, 
đoàn thể cấp tỉnh, UBND các cấp đã đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn 
tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa 
dạng. Hình thức tuyên truyền, thông qua 
tổ chức hội nghị, tọa đàm, truyền thông 
tiếp tục được duy trì và sử dụng rộng rãi. 
Toàn tỉnh tổ chức được 3.616 cuộc cho 

505.674 lượt người tham gia, tiêu biểu 
như: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 
Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các 
sở: Y tế, Tư pháp, Lao động, Thương binh và 
Xã hội, Du lịch; thành phố Vinh, các huyện: 
Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Nghĩa 
Đàn, Nam Đàn…

Tài liệu TTPBPL đã được biên soạn phù 
hợp hơn với nhu cầu của từng đối tượng, 
từng địa bàn, đáp ứng tính thời sự trong 
từng thời điểm với nhiều hình thức như: 
tờ rơi, tờ gấp, bản tin... 6 tháng đầu năm 
2022 trên địa bàn tỉnh biên soạn được 
211.922 tài liệu PBGDPL phát hành miễn 
phí đến tận cơ sở với nhiều nội dung tuyên 
truyền các văn bản mới, các văn bản liên 
quan trực tiếp đến đời sống người dân. 

HỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG 
TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An là cơ quan thường 
trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
tỉnh đã kịp thời tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh, ban hành văn bản chỉ đạo kiện toàn Hội đồng phối hợp 
PBGDPL cấp huyện, đồng thời củng cố, bổ sung, kiện toàn 110 
báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 811 báo cáo viên pháp luật cấp 
huyện và 6.039 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, ban hành Kế 
hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL 
tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

NGHỆ AN:
PBGDPL được triển khai thông qua tổ chức 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trên địa bàn 
toàn tỉnh đã tổ chức được 47 cuộc thi tìm 
hiểu pháp luật cho 15.984 lượt người dự 
thi với nhiều hình thức như: thi trực tuyến 
“Nhà nông đua tài” của Hội Nông dân tỉnh; 
“Tìm hiểu về di cư an toàn phòng chống 
mua bán người”, “Rung chuông vàng” của 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; “Tìm hiểu pháp 
luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử 
dụng thông tin trên mạng Internet” của 
Tỉnh đoàn; “Tìm hiểu về cải cách thủ tục 
hành chính” của huyện Quỳ Hợp; thi viết 
“sáng tác kịch bản TTPL” của huyện Anh 
Sơn; thi sân khấu hóa “hòa giải viên giỏi” 
của huyện Tân Kỳ; “phòng, chống bạo lực” 
của huyện Quỳnh Lưu...

Hình thức tuyên truyền PBGDPL bằng 
hình thức trực quan được quan tâm áp 
dụng nhất là trong các tháng hành động, 
ngày kỉ niệm, ngày lễ: Sở Văn hoá và Thể 
thao in ấn 200 băng rôn và 600 cờ phướn 
nhân Ngày gia đình và Ngày quốc tế 
hạnh phúc, tháng hành động quốc gia về 
phòng, chống bạo lực gia đình Việt Nam; 
Công an tỉnh in và lắp đặt 216 pa nô, 445 
băng rôn, khẩu hiệu TTPBPL về sản xuất, 
mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng 
trái phép pháo và thuốc pháo trong dịp Tết 
Nguyên đán...

Các đơn vị, các địa phương thường 
xuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu 
động: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên 
phòng, các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ 
Hợp, Quỳ Châu... Đặc biệt đã phát huy hiệu 
quả trong thời điểm dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp.

Các Câu lạc bộ pháp luật được duy trì 
với nhiều loại hình đã phát huy hiệu quả 
trong công tác TTPBPL trên địa bàn: Hội 
Cựu chiến binh tỉnh có 196 Câu lạc bộ 
“Cựu chiến binh tham gia phòng chống tội 
phạm và giữ gìn an ninh trật tự”; 73 Câu lạc 
bộ “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn Trật tự 
ATGT”, các cấp bộ đoàn có 500 câu lạc bộ 
như: “thắp sáng niềm tin”, “bạn giúp bạn”, 
“Thanh niên giữ yên biên giới”, “Thanh 
niên với pháp luật”... Câu lạc bộ “Phụ nữ với 
pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý” của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ; câu lạc bộ “Thời sự pháp luật” 
tại 7/7 phường của Thị xã Cửa Lò... Viện 
kiểm sát, Tòa án nhân dân đã phối hợp với 
các cơ quan chức năng tổ chức 35 phiên 
tòa xét xử lưu động tại UBND cấp xã. Thông 
qua các phiên tòa lưu động, cùng với việc 
thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như 
xét hỏi, tranh luận, đối đáp với các bị cáo, 
người bào chữa đã kết hợp tuyên truyền 
PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật 
cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh 

phòng, chống tội phạm.
Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật 

gia tỉnh đã phối hợp và tiến hành tư vấn 
pháp luật 70 vụ việc cho người dân về pháp 
luật đất đai, bảo hiểm, chế độ chính sách; 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiến hành tư 
vấn pháp luật cho 169 trường hợp về hôn 
nhân gia đình; Liên đoàn lao động tỉnh tổ 
chức 234 lượt tư vấn cho công nhân, viên 
chức lao động và tổ chức Công đoàn trên 
địa bàn về chính sách cho người lao động: 
Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức 25 việc 
tư vấn pháp luật.

Bên cạnh đó một số mô hình hiệu quả 
tiếp tục được duy trì như: “Đấu tranh làm 
giảm địa bàn có tội phạm và tệ nạn ma 
túy”, “Đoàn thanh niên với kiến thức pháp 
luật”(thành phố Vinh); diễn đàn “Công an 
lắng nghe ý kiến của nhân dân” của Công 
an tỉnh; mô hình “Dân vận khéo” tại vùng 
giáo từ tỉnh đến cơ sở (Ban Dân vận tỉnh 
uỷ); xây dựng chương trình phát thanh 
trực tiếp NOV giao thông hàng ngày (Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh); “các dòng 
họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “tổ 
tự quản”, “tổ tư vấn hôn nhân và gia đình” 
(huyện Nghi Lộc, Yên Thành, thị xã: Thái 
Hòa, Hoàng Mai)...

Công tác PBGDPL trong nhà trường 
tiếp tục được Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, 
huyện quan tâm phối hợp triển khai: Trong 
năm học 2021-2022, toàn ngành đã tổ 
chức tốt việc giảng dạy các kiến thức pháp 
luật theo chương trình đối với các cấp học 
và trình độ đào tạo. 

Toàn ngành đã tổ chức được 6.672 
cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật với nhiều hình thức, trong đó tuyên 
truyền pháp luật về an toàn giao thông là 
2.262 cuộc, phòng chống tai nạn thương 
tích, đuối nước là 2.484 cuộc, phòng 
chống tệ nạn ma túy là 1.926 cuộc. Tổ chức 
các cuộc truyền thông phòng, chống bạo 
lực gia đình, ma túy, xâm hại tình dục tại 
thành phố Vinh, các huyện: Nghi Lộc, Yên 
Thành, Quế Phong, Diễn Châu; tổ chức các 
phiên tòa giả định về phòng, chống ma túy 
tại huyện Anh Sơn, Đô Lương, Quỳnh Lưu.

Các huyện đã chú trọng tuyên truyền 
quy định pháp luật liên quan đến đời sống 
cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhân 
dân các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt 
khó khăn như: Thanh Chương, Nghĩa Đàn, 
Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế 
Phong; tuyên truyền cách sử dụng mạng 
xã hội an toàn cho học sinh, ma tuý học 
đường, xâm hại tình dục tại các trường 
THCS, Tiểu học trên địa bàn... Xây dựng các 
mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” tại 
huyện Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương.v
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Công tác tuyên truyền, PBGDPL trong trường học luôn được tiến hành thường xuyên và hiệu quả trong thời gian qua.
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Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng 
dẫn các cấp công đoàn tích cực, chủ 
động phối hợp với các đơn vị như: 

Trung tâm Chính trị cấp huyện, Bảo hiểm 
xã hội (BHXH), ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Công an... xây dựng kế 
hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền về 
Bộ luật Lao động, Luật BHXH, bảo hiểm y 

tế (BHYT), Luật Công đoàn; đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội 
phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông...

Hình thức tuyên truyền đa dạng, 
phong phú, được các cấp công đoàn đổi 
mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với 

những vấn đề thiết thân của NLĐ. Đặc biệt, 
sau phần tuyên truyền là phần đối thoại 
giữa lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh với 
NLĐ về những nội dung NLĐ quan tâm và 
còn vướng mắc tại cơ sở: chế độ ốm đau, 
thai sản, nghỉ phép, khám sức khỏe định 
kỳ, bảo hộ lao động, chế độ độc hại, nghỉ 
hưu trước tuổi, bảo hiểm thất nghiệp...

Công ty TNHH May mặc Lực Thiêm 
(Cụm công nghiệp Tân An, TP. Buôn Ma 
Thuột) được thành lập và đi vào hoạt động 
từ tháng 3/2022, hiện có gần 1.000 lao 
động với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/
người/tháng, NLĐ còn được công ty hỗ trợ 
bữa ăn trưa, thực hiện đầy đủ các chế độ 
chính sách. Đặc biệt công ty đã thành lập 
công đoàn cơ sở, kết nạp gần 100% NLĐ 
vào tổ chức công đoàn. Khi LĐLĐ tỉnh tổ 
chức tuyên truyền đối thoại về pháp luật 
lao động, BHXH, BHYT tại doanh nghiệp, 
không chỉ Ban Giám đốc, Ban Chấp hành 
Công đoàn cơ sở công ty tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để triển khai thực hiện, mà NLĐ 
của đơn vị cũng tham dự rất sôi nổi. 

Công ty Cổ phần KD Green Farm thành 
lập và chính thức hoạt động từ tháng 
1/2018, hiện có 100 ha diện tích trồng 
chuối Nam Mỹ theo phương pháp cấy mô 
công nghệ cao, giải quyết việc làm thường 
xuyên và thời vụ cho gần 300 lao động với 

thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/
tháng. Ông Phan Nguyễn Huy Hoàng, Phó 
Giám dốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công 
ty cho biết, sau đại dịch COVID-19, nhiều 
NLĐ làm việc tại các tỉnh phía Nam về lại 
huyện Krông Pắc và xin vào làm công nhân 
tại công ty, trong đó phần lớn công nhân 
do không nắm được các quy định của pháp 
luật nên không làm thủ tục chấm dứt 
hợp đồng lao động, không chốt sổ BHXH, 
không thanh toán chế độ bảo hiểm thất 
nghiệp. Vì vậy, việc LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên 
truyền, đối thoại pháp luật lao động, Công 
đoàn, BHXH, BHYT không chỉ giúp người 
lao động hiểu rõ hơn về các chế độ chính 
sách, quyền lợi được hưởng theo quy định, 
trách nhiệm của người lao động đối với 
công ty, mà qua đó cũng hỗ trợ lãnh đạo, 
Công đoàn cơ sở công ty thực hiện tốt công 
tác bảo hộ lao động; ký thỏa ước lao động 
tập thể; thực hiện quy chế dân chủ; BHXH, 
BHYT đối với người lao động...v

HÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN 
TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ

Sở Tư pháp phối hợp với Hội LHPN huyện Kim Bảng tổ chức hội 
nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, 
chất lượng, hiệu quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở 
ngày càng được nâng lên cả về số 
lượng và chất lượng, sát gần với thực 
tế đời sống cũng như nhu cầu tìm 
hiểu của số đông cán bộ, hội viên 
phụ nữ và nhân dân.

Phát tài liệu tuyên truyền về pháp luật lao động cho công nhân lao 
động Công ty TNHH May mặc Lực Thiêm.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK:

ĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thường xuyên 
chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung triển khai thực 
hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
đoàn viên, người lao động (NLĐ) bằng nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú.

HÀ NAM:

  N
G

U
YỄ

N
 K

H
Á

N
H

 -

TR
Ầ

N
 Q

U
Ố

C 
D

IỄ
N

 -

Ngày 5/1/2018, Bộ Tư pháp và Trung 
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 
Việt Nam đã ký kết Chương trình 

phối hợp số 60 về thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, 
tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ 
sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp 
luật giai đoạn 2018-2022. 

Qua 5 năm thực hiện Chương trình 
phối hợp số 60 giữa Bộ Tư pháp và Hội 
LHPN Việt Nam, đến nay cơ quan tư pháp 
và hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã 
phối hợp thực hiện được 590 hội nghị phổ 
biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 97 
nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham 
gia. Thông qua đó, không chỉ góp phần 

nâng cao kiến thức pháp luật cho đông 
đảo cán bộ, hội viên phụ nữ mà còn góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật và vận động, 
hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy 
định pháp luật ở cơ sở. 

Đặc biệt, hai ngành đã phối hợp chỉ 
đạo, hướng dẫn hội LHPN cơ sở thực hiện 
các hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ 
theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; 
thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý 
cho phụ nữ thuộc diện được trợ giúp pháp 
lý; giới thiệu phụ nữ thuộc diện được trợ 
giúp pháp lý đến các tổ chức thực hiện trợ 
giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý theo 
quy định của pháp luật; đồng thời hỗ trợ 

các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” trong 
tư vấn pháp lý cho cán bộ, hội viên thuộc 
nhóm yếu thế.

Kết quả thực tế, đã có 100% mô hình 
phổ biến, giáo dục pháp luật của hội LHPN 
các cấp duy trì hoạt động hiệu quả, phù 
hợp với điều kiện thực tế cũng như nhu 
cầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ 
nữ và nhân dân. Cán bộ, hội viên phụ nữ 
không chỉ tích cực tham gia tuyên truyền, 
vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành 
nghiêm các quy định pháp luật mà còn kịp 

thời tư vấn, hòa giải các tranh chấp ngay từ 
cộng đồng dân cư. Qua đó, giúp hàn gắn, 
giữ gìn tình cảm của các thành viên trong 
gia đình; ngăn chặn, hạn chế những hành 
vi phân biệt giới, bạo lực gia đình và gắn 
kết tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng 
dân cư.

Sở Tư pháp phối hợp với Hội LHPN 
huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội 
viên phụ nữ.v
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn bổ sung Danh mục thuốc thú y 
có chứa chất ma túy, tiền chất được 

cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt 
Nam gồm 23 loại thuốc và Danh mục là 
nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất 
ma túy, tiền chất gồm 11 loại.

Thông tư bổ sung quy định miễn trừ, 
thu hồi Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép 
nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm 
thuốc thú y có chứa tiền chất đối với một 
số trường hợp như:

Miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, 
Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y có chứa 

tiền chất theo quy định tại khoản 1 Điều 
13 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09/10/2017 quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 
chất. Cụ thể: Các trường hợp được miễn trừ 
cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng 
hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 1 có 

so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời 
thầu và không trái với quy định của Hiệp 
định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định 
UKVFTA. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt 
hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung 
chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ 
mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư 
xem xét, quyết định.

Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mẫu 
hợp đồng và quy định chi tiết các điều, 
khoản của hợp đồng để nhà thầu làm 
cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở 
thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng. 
Hợp đồng bao gồm Điều kiện chung, Điều 
kiện cụ thể và Biểu mẫu hợp đồng. Tùy 
theo quy mô, tính chất của từng gói thầu 

mà chủ đầu tư quyết định sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp nhưng bảo đảm không trái 
với quy định của pháp luật về đấu thầu, 
quy định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định 
EVFTA, Hiệp định UKVFTA và quy định khác 
của pháp luật có liên quan.

Đối với các gói thầu thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp 
định EVFTA và Hiệp định UKVFTA đã mở 
thầu trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành, việc đánh giá hồ sơ dự 
thầu và xét duyệt trúng thầu thực hiện 
theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu 
nhưng phải bảo đảm không trái với quy 
định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định 
EVFTA và Hiệp định UKVFTA.v

Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy 
định về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ 
tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp 
định CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp 
định EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 
Anh và Bắc Ai-len (Hiệp định UKVFTA) 
được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Bên mời thầu không được đưa ra các 

điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của 
nhà thầu. Thông tư quy định việc lập, thẩm 
định, phê duyệt hồ sơ mời thầu như sau:

Căn cứ quy mô, tính chất của từng gói 
thầu, bên mời thầu đưa ra các yêu cầu phù 
hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh 
tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả 
kinh tế. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm đầy 
đủ các thông tin cần thiết để làm cơ sở 
cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu; Bên 
mời thầu không được đưa ra các điều kiện 
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; không đưa ra yêu cầu nhà thầu 
đã từng ký kết thực hiện một hoặc nhiều 
hợp đồng với cơ quan mua sắm của một 
quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà 
thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ 
trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ 
đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu;

Trường hợp chỉnh sửa các quy định 
nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì phải 
bảo đảm việc chỉnh sửa đó là chặt chẽ hơn 
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 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 20/2022/TT-
BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối 
với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp 
định EVFTA, Hiệp định UKVFTA. Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 20/11/2022.

UY ĐỊNH LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU 
DỊCH VỤ TƯ VẤN GÓI THẦU 
THUỘC HIỆP ĐỊNH CPTPP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông 
tư 13/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư về quản lý thuốc thú y.

hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng; hàng 
hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có 
hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

Việc thu hồi Giấy phép xuất khẩu, 
nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm 
thuốc thú y có chứa tiền chất theo quy 
định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP. Cụ thể: Trường hợp phải 
thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu: 
Tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy 
phép; sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông 
tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy phép; tổ chức, cá nhân được cấp 
Giấy phép chấm dứt hoạt động.

Cục Thú y là cơ quan thu hồi Giấy phép 
xuất, nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu 
làm thuốc thú y có chứa tiền chất. Tổ chức 
bị thu hồi Giấy phép có trách nhiệm gửi 
Giấy phép phải thu hồi đến Cục Thú y trong 
thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được quyết định thu hồi.

Sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma 

túy để trị bệnh động vật
Thông tư nêu rõ, người có chứng chỉ 

hành nghề thú y về chẩn đoán, khám chữa 
bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm 
bệnh, tiêm phòng cho động vật được phép 
sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy 
để trị bệnh động vật theo đơn; trường hợp 
không sử dụng hoặc sử dụng không hết, 
trong vòng 10 ngày phải trả lại cho cơ sở 
đã bán thuốc thú y.

Cơ sở bán thuốc thú y tiếp nhận và 
lập biên bản nhận lại thuốc thú y có chứa 
chất ma túy do không sử dụng hoặc sử 
dụng không hết từ người sử dụng. Biên 
bản được lập thành 2 bản (1 bản lưu tại 
cơ sở bán thuốc, 1 bản giao cho người trả 
lại thuốc). Chủ cửa hàng căn cứ điều kiện 
cụ thể để quyết định tái sử dụng hoặc tiêu 
hủy theo quy định tại khoản 3, khoản 4 
Điều 40 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý 
thuốc thú y.v

Quy định lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP.

Quản lý chặt thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất.
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Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng 
dẫn Nghị định số 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và 
chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Thông tư 57/2022/TT-BTC quy định 
về lập dự toán thu. Cơ quan đại diện 
chủ sở hữu trung ương, UBND cấp 

tỉnh lập dự toán các khoản thu quy định 
tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 148/2021/
NĐ-CP (chi tiết theo từng khoản) đối với 

các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Bộ Tài 
chính trước ngày 20/7 hằng năm.

Phương pháp xác định số dự toán thu: 
Đối với thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập, số dự toán 

thu được xác định căn cứ vào danh mục, 
phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, theo công thức:

Dự toán thu (=) số lượng cổ phần bán 
ra, nhân với (x) giá khởi điểm dự kiến, trừ 

Thông tư 61/2022/TT-BTC, nội 
dung chi thực hiện bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư gồm: Chi tuyên 

truyền các chính sách, chế độ về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất và tổ chức vận động các đối 
tượng liên quan quyết định thu hồi đất.

Chi điều tra, khảo sát, kiểm đếm quy 
định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Đất 
đai năm 2013 gồm: Phát tờ khai, hướng 
dẫn người bị thiệt hại kê khai; trích đo 
địa chính thửa đất đối với thửa đất tại 
nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng; đo 
đạc xác định diện tích thực tế các thửa 

đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi 
để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ 
thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong 
trường hợp phải đo đạc lại; kiểm kê số 
lượng nhà, công trình, cây trồng, vật 
nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà 
nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân…

Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê 
duyệt, công khai phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư từ khâu tính toán các 
chỉ tiêu, xác định mức bồi thường, hỗ trợ 
đến khâu phê duyệt phương án, thông 

báo công khai phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư.

Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định.

Nội dung chi tổ chức thực hiện 
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi 
đất gồm:

Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, 
thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y 
tế, phòng chống cháy nổ, các thiết bị, 
phương tiện cần thiết khác phục vụ cho 

việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, 
cưỡng chế thu hồi đất; Chi phục vụ 
công tác tổ chức thi hành quyết định 
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi 
đất; Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, 
vận chuyển tài sản; di chuyển người bị 
cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi 
khu đất cưỡng chế, chi thuê địa điểm, 
nhân công, phương tiện bảo quản tài 
sản và các khoản chi phí thực tế hợp 
pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc 
thực hiện bảo quản tài sản khi thực hiện 
cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp 
chủ sở hữu tài sản không thanh toán; 
Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh 

phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế 
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; Chi 
tiền lương, các khoản đóng góp theo 
tiền lương và các khoản phụ cấp lương 
theo chế độ quy định của Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường liên quan đến việc 
tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng 
chế thu hồi đất theo cơ chế tài chính áp 
dụng đối với tổ chức đó.

Về mức chi, đối với các nội dung chi 
đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì 
thực hiện theo quy định hiện hành...v

ƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 
NGUỒN THU TỪ CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU 
DOANH NGHIỆP
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 - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2022/TT-BTC 
hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh 
phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 
20/11/2022.

ƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ 
BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHI 
NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

đi (-) dự toán chi phí CP hóa, chi phí xử lý 
lao động dôi dư, tinh giản biên chế.

Đối với thu từ các hình thức sắp xếp 
chuyển đổi sở hữu khác của doanh nghiệp, 
số dự toán thu được xác định căn cứ vào 
phương án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với thu từ chuyển nhượng vốn 
nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ 
phần phát hành thêm và quyền góp vốn 
tại doanh nghiệp, số dự toán thu được xác 
định căn cứ vào danh mục, phương án 
chuyển nhượng vốn nhà nước, phương án 
chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát 
hành thêm và quyền góp vốn tại doanh 
nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, theo công thức:

- Số dự toán thu chuyển nhượng vốn 
nhà nước tại công ty cổ phần bằng (=) số 
lượng cổ phần chuyển nhượng dự kiến, 

nhân với (x) giá khởi điểm chuyển nhượng 
cổ phần dự kiến, trừ đi (-) dự toán chi phí 
chuyển nhượng vốn.

- Số dự toán thu chuyển nhượng vốn 
tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên bằng (=) số tiền thu từ chuyển 
nhượng vốn dự kiến, trừ đi (-) dự toán chi 
phí chuyển nhượng vốn.

Lập dự toán chi đối với ngân sách 
nhà nước

Cơ quan đại diện chủ sở hữu trung 
ương, UBND cấp tỉnh thực hiện lập dự toán 
các khoản chi quy định tại khoản 1, khoản 
2 Điều 7 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP 
(chi tiết theo từng khoản chi), gửi Bộ Tài 
chính trước ngày 20/7 hằng năm để tổng 
hợp trong dự toán ngân sách nhà nước, 
báo cáo Chính phủ trình Quốc hội...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 
31/10/2022.v

Chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

Lập dự toán các khoản thu quy định gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/7 hằng năm.
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Từ ngày 01/01/2021, nhiều văn bản 
Luật, Bộ luật chính thức có hiệu lực thi 
hành. Trong đó có Luật Đầu tư 2020 và 
Luật Xây dựng sửa đổi 2020 liên quan 
đến lĩnh vực sử dụng đất, đầu tư bằng 
vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Để hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện dự án 
có sử dụng đất, đầu tư bằng vốn ngoài ngân 
sách, phải thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư trong lĩnh vực: quy hoạch, đô thị, đất đai, 
đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản... 
chúng tôi đã khái quát các bước chuẩn bị và quy 
trình thực hiện như sau:

LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT

Quy định tại điểm C khoản 2 Điều 34 Luật 
xây dựng năm 2014 thì “Quy hoạch phân khu xây 
dựng khu chức năng đặc thù” thuộc thẩm quyền 
của UBNDcấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án 
quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên, nội dung này đã 
được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch 2018. Trong quá trình áp 
dụng quy định này chưa đảm bảo được tính thống 
nhất về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án 
quy hoạch xây dựng đối với các dự án thuộc quy 
hoạch phân khu xây dựng khu chức năng. Do đó, 
theo Điểm a Khoản 7 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 
2020 đã quy định Bổ sung điểm c vào sau điểm b 

khoản 2 Điều 34 Luật xây dựng năm 2014: “Quy 
hoạch phân khu xây dựng khu chức năng” để đảm 
bảo tính thống nhất trong việc thực hiện áp dụng 
quy định về thẩm quyền quy khoạch phân khu chức 
năng không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm 
vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và quy 
hoạch nông thôn trong phạm vi địa giới hành 
chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống 
nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch 
xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo 
quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 1 Luật Xây dựng 
sửa đổi 2020.

Các hình thức phát triển nhà ở và phân loại dự 
án đầu tư xây dựng nhà ở tại Điều 17 Luật Nhà ở 
2014 đã được điều chỉnh lại theo hướng phân loại 
rõ ràng và chi tiết hơn để đảm bảo tính thống nhất, 
đồng bộ với quy định của Luật Xây dựng và Luật 
Quy hoạch đô thị, trong đó bổ sung hình thức phát 
triển nhà ở trong khu đô thị và quy định rõ ràng 
hơn về 2 hình thức còn lại, gồm: Phát triển nhà ở 
theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; Phát triển nhà 
ở theo dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; và Phát 
triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân”.

Luật Xây dựng 2020 có một số điều chỉnh liên 
quan đến dự án khu đô thị, nhà ở như sau: Bổ sung 
khái niệm “dự án đầu tư xây dựng khu đô thị” tại 
điểm đ khoản 1 Điều 1 Luật Xây dựng 2020, đồng 
thời quy định chi tiết theo hướng tăng cường kiểm 
soát khâu thẩm định dự án và bàn giao công trình, 

dự án để đảm bảo tính chất đặc thù về yêu cầu kỹ 
thuật, đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng của loại dự 
án này. Bỏ khái niệm “nhà ở riêng lẻ” trong Luật Xây 
dựng và chỉ giữ lại khái niệm “nhà ở riêng lẻ” trong 
Luật Nhà ở để đảm bảo khắc phục sự không thống 
nhất trong các quy định cũ.

Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 
điều chỉnh kế hoạch, quy hoạc sử dụng đất: Đề xuất 
dự án đầu tư có sử dụng đất cũng phải đảm bảo 
phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất (Điều 
33.3 Luật Đầu tư 2020) nên trường hợp đề xuất 
dự án đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh mục đích sử 
dụng đất và chưa có trong kế hoạch, quy hoạch sử 
dụng đất thì cần phải thực hiện các thủ tục xin chấp 
thuận/chủ trương cho phép chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất và bổ sung vào kế hoạch, quy hoạch sử 
dụng đất theo quy định.

LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ/
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN  
KHẢ THI

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị 
định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà đầu tư ngày 28/2/2020, được sửa đổi 
Khoản 5 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, ngày 
26/3/2021 hướng dẫn Luật Đầu tư thì Nhà đầu tư 
được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 
ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nhà 
đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp.

Hồ sơ đề xuất bao gồm các nội dung sau đây: 
“(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro 
nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận; 
(2) Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: tên dự án; 
mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí 
thực hiện dự án, vốn đầu tư; phương án huy động 
vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả 
kinh tế – xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư; (3) 
Đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất; thông tin 
về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện 
dự án (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu 
quy hoạch được duyệt; (4) Hồ sơ về tư cách pháp lý, 
năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; (5) Các tài 
liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án 
(nếu có)”.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 
dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu 
sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi về các mặt: Kỹ 
thuật, hiệu quả kinh tế - xã hội, mặt tài chính và 
hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem 
xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng.

Các dự án thuộc trường hợp lập báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi theo quy định tại Điều 52 Luật Xây 
dựng 2014 được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Luật 
Xây dựng sửa đổi 2020 thì khi đầu tư xây dựng, chủ 
đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 
chuẩn bị dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 3 và khoản 4 Điều này. Nội dung Báo cáo 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẦU TƯ BẰNG 
VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH PHẢI THÔNG QUA ĐẤU THẦU LỰA 
CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Phần 1

HOÀNG VŨ -
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nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp 
với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân thủ 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan... Tuy nhiên, trước khi lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, việc lập 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 
được quy định như sau: “(1) Dự án quan trọng quốc 
gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công; dự án 
PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư; dự án thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, 
Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu 
tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư 
xây dựng; (2) Đối với dự án không thuộc quy định 
tại điểm a khoản này, việc lập Báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định 
đầu tư quyết định; (3) Trình tự lập, thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư 
công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư và quy định khác của pháp luật có liên 
quan; (4) Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại 
Điều 53 của Luật xây dựng sửa đổi năm 2020, trừ 
dự án PPP”.

Ngoài ra, trong các dự án đầu tư xây dựng 
như: “Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích 
tôn giáo; Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công 
trình khác do Chính phủ quy định” thì chỉ cần lập 
Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Trừ 
trường hợp, Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân 
khi xây dựng không phải lập Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng. Việc lập, thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được 
hướng dẫn bởi Điều 9, Điều 10 Nghị định 15/2021/
NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính Phủ.

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu 

tư thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật 
về xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành và không 
đáp ứng điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo 
quy định tại điểm a khoản này. Cơ quan chấp thuận 
chủ trương đầu tư giao cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời là Quyết định phê duyệt Danh mục dự 
án đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu 
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định 
31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ về 
hướng dẫn Luật Đầu tư.

Việc chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại 
khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020: “Trường 
hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có 
một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không 
thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc 
trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền 
thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà 
đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của 
pháp luật có liên quan” được thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-
CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ: “Đã tổ chức đấu 
giá quyền sử dụng đất nhưng chỉ có một nhà đầu 
tư đăng ký tham gia hoặc đã tổ chức đấu giá ít nhất 
02 lần không thành theo quy định của pháp luật 
về đất đai; Đã đăng tải Danh mục dự án theo quy 
định của pháp luật về đấu thầu nhưng chỉ có một 
nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về 
năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư đăng 
ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu 
năng lực theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu giá, 
đấu thầu xem xét việc đáp ứng các điều kiện quy 
định tại các điểm a và b khoản này và có văn bản 
thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu 
tư (nếu có) để thực hiện thủ tục chấp thuận nhà 

đầu tư theo quy định tại các khoản 1,2,3 Điều 30 
của Nghị định này”.

Như vậy, Luật Đầu tư 2020 đã không còn sử 
dụng thuật ngữ “quyết định chủ trương đầu tư” 
mà thay bằng thuật ngữ “chấp thuận chủ trương 
đầu tư”, đồng thời có một số quy định mới về thẩm 
quyền, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 
theo hướng đơn giản hóa, hạn chế sự chồng chéo 
và tăng cường phân cấp thẩm quyền cho các địa 
phương. Cụ thể như sau: Bổ sung thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 
đối với dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trở lên được quy định tại khoản 
3 Điều 31 Luật đầu tư năm 2020.

Thu hẹp phạm vi các dự án phải trình Thủ 
tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 
theo hướng loại bỏ dự án sản xuất thuốc lá điếu 
được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật đầu 
tư 2014, bỏ giới hạn các dự án có quy mô vốn đầu tư 
từ 5.000 tỷ đồng trở lên phải trình Thủ tướng, được 
quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật đầu tư 2014. Bãi 
bỏ thủ tục 02 bước lấy ý kiến thẩm định chủ trương 
đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ tại cơ 
quan đăng ký đầu tư cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch đầu 
tư, quy định thống nhất một đầu mối tiếp nhận và 
thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư là 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Điều 35 Luật đầu tư. Bổ sung 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án của nhà đầu 
tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên 
giới; ven biển, khu vực khác có anh hưởng đến quốc 
phòng, an ninh để phù hợp với các quy định tương 
ứng của Luật Đất đai được quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư năm 2020.

Luật đầu tư năm 2020 cũng đã bãi bỏ thủ tục 
chấp thuận chủ trương đầu tư đối với hộ gia đình, 
cá nhân để áp dụng thống nhất điều kiện giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư của các đối tượng này 
theo quy đinh của Luật Đất đai được quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư năm 2020. Quy 
định Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư dối với các dự án 
thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch 
đã được phê duyệt được quy định tại khoản 2 Điều 
31 Luật đầu tư năm 2020.

Quy định tại Điều 20 của Nghị định số 11/2013/
NĐ-CP thì sau khi hoàn thành thủ tục lựa chọn chủ 
đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ trình 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị chấp thuận đầu 
tư hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định chấp 
thuận đầu tư thực hiện dự án. Quyết định chấp 
thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở 
pháp lý để thẩm định, phê duyệt và triển khai thực 
hiện dự án. Nhưng Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị 
định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, ban 
hành sau Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, không có 
quy định các dự án xây dựng nhà ở phải làm thủ tục 
chấp thuận đầu tư sau khi cơ quan có thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, Bộ Xây dựng 
đã có hướng dẫn: Đối với những dự án đã có quyết 
định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ không 
phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy 
định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu 
tư phát triển đô thị do Chính phủ ban hành ngày 
14/01/2013”.

Như vậy, những quy định chồng chéo về thủ 
tục chấp thuận đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở 
trên đây đã gây khó khăn, vướng mắc cho các nhà 
đầu tư trong quá trình thực hiện. Để tháo gỡ vướng 
mắc này, đối với các dự án xây dựng nhà ở theo quy 
định tại khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở 2014, được 
sửa đổi bởi Điểm d Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 
2020 thì: “Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc 
diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định 
của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của 
Luật Đầu tư”.v
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 
23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật; Thông 
tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng 
dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-
CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
Kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện 
công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

Sau 10 năm triển khai Nghị định 
số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 
của Chính phủ về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật, có thể khẳng định các 
cấp, các ngành đã quan tâm triển khai 
thực hiện công tác TDTHTHPL. Năm 
2020 Chính phủ ban hành Nghị đinh số 
32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP, Sở 
Tư pháp đã kịp thời ban hành kế hoạch 
triển khai thực hiện trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao 
đổi, chia sẻ các tình huống cụ thể, 
những khó khăn, vướng mắc và giải 
pháp trong quá trình thực hiện công tác 
TDTHTHPLtrên địa bàn cũng như của các 
lĩnh vực chuyên ngành.v

Tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc 
Thắng, Trưởng phòng Phòng 
Theo dõi thi hành pháp luật, 

Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính 
và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư 
pháp làm báo cáo viên các nội dung: 
Quán triệt, triển khai các quy định của 
pháp luật về Theo dõi thi hành pháp 
luật: Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 
23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật; Nghị định 
số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ về 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) cho 
các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND các 
huyện, thành phố, công chức thực hiện công tác pháp chế các sở, 
ngành và công chức phòng Tư pháp các huyện, thành phố được 
giao phụ trách, tham mưu thực hiện công tác TDTHTHPL và các 
cơ quan phối hợp thực hiện công tác TDTHTHPL như: Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân 
sự, Cục Thống kê, Cục Hải Quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường 
để bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác TDTHTHPL.

Phòng Tư pháp huyện Hoa Lư phối hợp với Ban chỉ huy Quân 
sự huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quốc phòng cho thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự huyện; Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban 
chỉ huy Quân sự, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; Chỉ 
huy, cán bộ phụ trách địa bàn Ban chỉ huy Quân sự huyện; chuyên 
trách tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

HUYỆN HOA LƯ (NINH BÌNH):

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh 
Đào - Trưởng phòng Tư pháp, 

Báo cáo viên pháp luật huyện triển 
khai nội dung các quy định về lĩnh vực 

quốc phòng, cơ yếu như: Nghị định số 
120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, 
cơ yếu; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP 

ngày 06/6/2022 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 quốc phòng, cơ yếu, quản 
lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các 

ẬP HUẤN NGHIỆP VỤ XỬ LÝ VI 
PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG  
LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
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ỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG 
VÀ NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC 
THEO DÕI TÌNH HÌNH 
THI HÀNH PHÁP LUẬT

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN:

vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
hướng dẫn quy trình thiết lập hồ sơ xử 
lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật 
Nghĩa vụ quân sự… 

So với quy định trước đây, Nghị định 
số 37/2022/NĐ-CP được sử đổi, bổ sung 
theo hướng tăng nhiều lần mức xử phạt 
đối với các hành vi vi phạm quy định về 
kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa 
vụ quân sự; vi phạm quy định về nhập 
ngũ. Trong đó, đáng chú ý, nếu người 
được khám sức khỏe có hành vi gian dối 
làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe 
của mình nhằm trốn tránh NVQS sẽ bị 

phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng (quy 
định cũ phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng) 
và bổ sung quy định phạt tiền từ 50 đến 
75 triệu đồng đối với hành vi không 
chấp hành lệnh gọi nhập ngũ…

Thông qua hội nghị đã nâng cao 
nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 
cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ 
quan, đơn vị; cán bộ, công chức xã, thị 
trấn trực tiếp xử lý và tham mưu xử lý 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 
phòng góp phần đảm bảo các quy định 
về xử lý vi phạm hành chính được thực 
hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy 
định.v

Ông Phạm Ngọc Thắng, Trưởng phòng Phòng theo dõi thi hành pháp 
luật, Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 
pháp luật - Bộ Tư pháp triển khai nội dung tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
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Từ khi Luật Biên phòng Việt Nam 
(BPVN) có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, 
các đơn vị BĐBP đã áp dụng nhiều 

mô hình để luật sớm đi vào cuộc sống của 
người dân, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, xã hội trên khu vực biên giới, vận 
động nhân dân chung tay cùng bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

HUY ĐỘNG SỨC MẠNH 
TỔNG HỢP

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 
Quân đội trong tham gia tuyên truyền, 
PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành 
pháp luật tại cơ sở, thời gian qua, cùng 
với việc triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng 
cường, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân 
vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-
2021”, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã 
quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch, 
hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL 
Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác tuyên truyền 
PBGDPL, đảm bảo sát với tình hình thực 
tế của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, 
từng bước củng cố, kiện toàn đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các 
cấp, bảo đảm số lượng và chất lượng; chú 
trọng lựa chọn nội dung có liên quan đến 
tình hình thực tế ở đơn vị và địa phương để 
tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ 
và nhân dân khu vực biên giới.

Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, 
BĐBP Hà Giang đã triển khai, áp dụng 
nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu 

quả để người dân có thể tiếp cận được các 
văn bản pháp luật từ các phương tiện khác 
nhau. Gần 10 năm qua, BĐBP Hà Giang đã 
tổ chức hơn 1.200 buổi tuyên truyền trực 
tiếp, thu hút hơn 68.500 lượt người nghe. 
Bên cạnh đó, BĐBP Hà Giang còn dựng xây 
các nội dung tuyên truyền trên các mạng 
xã hội như Facebook, Zalo bằng nhiều hình 
ảnh trực quan sinh động, nội dung ngắn 

gọn, dễ hiểu để người dân dễ dàng tiếp 
cận, tìm hiểu.

Ông Lù Seo Phù, ở xóm Hán Dương, 
thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện 
Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết: “Hàng 
tháng, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu 
quốc tế Thanh Thủy đều đến từng hộ gia 
đình trong xóm để tuyên truyền các kiến 
thức pháp luật, qua đó, giúp chúng tôi hiểu 
rõ hơn các quy định của pháp luật về việc 
ra vào khu vực biên giới, nhiệm vụ bảo vệ 
đường biên, mốc quốc giới… Khi phát 
hiện những trường hợp khả nghi trên khu 
vực biên giới, chúng tôi đều thông báo đến 
chính quyền và cán bộ đồn Biên phòng để 
ngăn chặn, xử lý kịp thời”.

GIỮ VỮNG VAI TRÒ  
“CẦU NỐI” CỦA BĐBP

Quản lý địa bàn với 73% số dân là 
đồng bào dân tộc thiểu số, Đồn Biên 
phòng Bù Gia Mập được Bộ Chỉ huy BĐBP 
Bình Phước giao nhiệm vụ chủ trì, tham 
mưu cho UBND xã Bù Gia Mập, huyện Bù 
Gia Mập thực hiện công tác tuyên truyền, 
PBGDPL trên địa bàn biên giới.

Ông Phạm Sỹ Hoàn, Chủ tịch UBND xã 
Bù Gia Mập cho biết, căn cứ vào quy chế 
phối hợp giữa Đảng ủy xã và Đồn Biên 
phòng Bù Gia Mập, định kỳ hàng quý, hai 
đơn vị đều tổ chức trao đổi, phân công 
nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, 
đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế, tồn 
tại, tiếp nhận những ý kiến hay, cách làm 
mới để thực hiện công tác tuyên truyền 
theo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, đơn 
vị còn vận động quần chúng nhân dân tích 
cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, qua đó, giúp cho lực lượng 
chức năng tiếp nhận được nhiều nguồn tin 
có giá trị, đấu tranh có hiệu quả với các loại 
tội phạm trên tuyến biên giới.

Tại khu vực biên giới biển Bà Rịa - 
Vũng Tàu, tỉ lệ người dân tham gia các 
hoạt động sản xuất kinh tế biển của tỉnh 
chiếm đến 65%, chủ yếu là các ngành nuôi 

trồng, đánh bắt thủy hải sản, vận tải biển. 
Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
PBGDPL, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các 
ban, ngành, tổ chức tham mưu cho chính 
quyền các xã, phường ven biển củng cố, 
kiện toàn 26 câu lạc bộ “Tư vấn pháp luật”, 
“Tổ truyền thông lưu động”, với sự tham 
gia đồng hành của lực lượng Công an, Hải 
quân và Ban Tư pháp.

Tại đây, các tổ tư vấn sẽ hỗ trợ giải đáp 
thắc mắc của người dân về các quy định 
pháp luật hiện hành, Luật BPVN, qua đó, 
giúp hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm 
kỷ luật, pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính 
ủy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ đầu 
năm 2022 đến nay, các đơn vị trong BĐBP 
tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho 
hơn 4.700 lượt người nghe. Ngoài ra, BĐBP 
tỉnh còn tổ chức cho các chủ phương tiện 
và ngư dân ký các cam kết không vi phạm 
vùng biển nước ngoài. Đồng thời, tăng 
cường công tác giám sát, quản lý các tàu 
cá thông qua thiết bị giám sát từ xa để kịp 
thời ngăn chặn, xử lý các sai phạm từ sớm, 
từ xa.

Đại tá Hoàng Minh Dẫn, Phó Chỉ huy 
trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Kiên 
Giang thông tin: “Thời gian qua, cán bộ 
vận động quần chúng các đơn vị trong 
BĐBP Kiên Giang đã “đi từng ngõ, gõ từng 
nhà”, tuyên truyền các văn bản pháp luật, 
giúp đỡ nhân dân yên tâm phát triển kinh 
tế và tin tưởng vào các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các đơn 
vị xây dựng các kế hoạch, tổ chức tuyên 
truyền sâu rộng Luật BPVN đến cán bộ, 
nhân dân trên địa bàn, vừa đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đạt 
hiệu quả tuyên truyền cao nhất. Từ đó, góp 
phần góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực 
biên giới phụ trách”.v

Thời gian qua, các đơn vị BĐBP đã tăng cường công tác phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân ở khu 
vực biên giới, hải đảo bằng nhiều biện pháp, hình thức phù hợp 
với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Cán bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Lộc, BĐBP Bình Thuận tuyên truyền, phổ biến Luật 
Biên phòng Việt Nam và các quy định của pháp luật trong khai thác, đánh bắt hải sản. 

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang 
phối hợp với chính quyền địa phương xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên tuyên 
truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân trên địa bàn. 
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG:

ẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ 
VÀ NHÂN DÂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
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Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các đơn vị 
thành viên Ban ATGT cùng các sở, 
ngành, đoàn thể, huyện, thành phố 

bám sát chủ đề triển khai nhiệm vụ tuyên 
truyền từ đầu năm; chỉ đạo các đơn vị, địa 
phương tuyên truyền pháp luật về TTATGT 
đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Nội 
dung theo chủ đề của Năm ATGT 2022 
nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
mỗi cá nhân, của cộng đồng đối với pháp 
luật và công tác đảm bảo TTATGT; vận động 
quần chúng nhân dân tham gia các phong 
trào giữ gìn TTATGT; cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động gương mẫu chấp 
hành nghiêm quy định của pháp luật về 
TTATGT; trang bị kiến thức, kỹ năng, quy 
định của pháp luật cho học sinh ở các bậc 
học, sinh viên.

Theo lãnh đạo Ban ATGT tỉnh cho biết, 
trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban ATGT 
đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
các cơ quan thành viên và Ban ATGT các 
huyện, thành phố bám sát chủ đề của năm 
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay 
từ những tháng đầu năm. Kết quả, Công 

an tỉnh tổ chức 44 buổi tuyên truyền trực 
tiếp với 4.837 lượt người tham gia và 128 
buổi tuyên truyền lưu động (xe loa) tại 
điểm họp chợ, khu đông dân cư; cấp phát 
420 tờ rơi, 100 quyển cẩm nang về tác hại 
của rượu, bia đối với người lái xe, tổ chức ký 
cam kết đối với 32 chủ phương tiện thủy 
tại khu vực hồ thủy điện Thác Giềng và hồ 
chứa nước Nặm Cắt (TP. Bắc Kạn).

Sở Giao thông vận tải tăng cường 
phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm 
tra, kiểm soát trong hoạt động vận tải; 

bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thông 
suốt phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận 
tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân 
được thuận lợi, an toàn trước, trong và 
sau các dịp lễ, Tết; phối hợp tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về giao thông 
đường bộ, tuyên truyền pháp luật thông 
qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm về TTATGT trên địa bàn thành phố và 
các tuyến đường được giao quản lý.

Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Đặng 
Quang Hùng cho biết: Thời gian tới, Ban 

ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, 
địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để 
nâng cao ý thức tự giác của người tham 
gia giao thông, qua đó nhằm nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo 
đảm TTATGT. Tập trung tuyên truyền theo 
nhóm dân cư, nhóm đối tượng tham gia 
giao thông, đến tận cơ sở và hộ gia đình. 
Xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản 
về bảo đảm TTATGT phù hợp với thực tiễn 
địa bàn, nhất là trong đô thị, các khu dân 
cư dọc theo các tuyến quốc lộ...v

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông (TTATGT), Ban ATGT tỉnh Bắk Kạn thường 
xuyên chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về TTATGT đến các tầng lớp nhân dân.

Vừa qua, tại Trường THPT Phùng Khắc Khoan, Đoàn Thanh niên Công 
an huyện Thạch Thất đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ 
cho hơn 2.200 học sinh, cán bộ, công nhân viên nhà trường.

CÔNG AN HUYỆN THẠCH THẤT (HÀ NỘI):

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục kiến thức pháp luật góp 
phần nâng cao nhận thức cho học 

sinh về Luật Giao thông đường bộ, nhất là 
hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao 
thông. Tuyên truyền để thay đổi nhận thức, 
hình thành ý thức chấp hành pháp luật về 
giao thông là vấn đề cần thiết và phải được 

triển khai thường xuyên. Đặc biệt, là với 
học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo 
viên và học sinh được nghe Thiếu tá Văn 
Thương truyền đạt những nội dung, kiến 
thức cơ bản của Luật Giao thông đường 
bộ như: cập nhật thực trạng tai nạn giao 

thông trên địa bàn Thạch Thất trong thời 
gian vừa qua; phổ biến kiến thức đảm bảo 
an toàn khi tham gia giao thông, quy định 
về phần đường, làn đường; các quy định 
xử phạt vi phạm TTATGT theo quy định; 
hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy 
cách và nhận biết về các loại biển báo hiệu 
giao thông đường bộ; những nguyên nhân 

UYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG BỘ CHO HỌC SINH
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ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ 
TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

BẮK KẠN:

chính thường xảy ra tai nạn giao thông và 
biện pháp phòng tránh.

Đồng thời, qua buổi tuyên truyền 
phát động phong trào hưởng ứng chấp 
hành Luật Giao thông đường bộ, với khẩu 
hiệu “Ba có, bốn không”. “Ba có” là: Có hiểu 
biết đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành 
Luật giao thông đường bộ; có ý thức trách 
nhiệm cao đối với bản thân và cộng đồng 
khi tham gia giao thông. Phải đảm bảo 
an toàn cho mình và những người khác. 
Hợp tác, giúp đỡ người bị nạn khi xảy ra 
tai nạn giao thông; có hành vi ứng xử hợp 
lý và đúng mực, có tình người trong các 
tình huống xảy ra trên đường, cư xử có văn 
hóa như: tham gia giao thông từ tốn, bình 
tĩnh, ưu tiên cho người già, trẻ nhỏ, biết xin 
lỗi khi có va chạm.

“Bốn không” là: Không điều khiển xe 
mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ giấy tờ quy 

định; không uống rượu bia, phóng nhanh 
vượt ẩu, vượt đèn đỏ; không có thói hư, 
tật xấu trong ứng xử với mọi người cùng 
tham gia giao thông cũng như khi xảy ra 
TNGT; không để xảy ra TNGT khi tham gia 
giao thông.

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp 
cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà 
trường nắm vững và thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật khi tham gia giao 
thông; không để các hành vi vi phạm 
pháp luật giao thông, giảm thiểu tai nạn 
giao thông xảy ra, nhất là đối với các em 
học sinh; góp phần xây dựng văn hóa giao 
thông học đường. 

Kết thúc chương trình, đại diện các em 
học sinh đã ký cam kết tuân thủ các quy 
định của Luật Giao thông đường bộ trong 
thời gian tới. v

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền trực tiếp 
Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường TP. Bắc Kạn.

Tổ chức cho học sinh ký cam kết tuân thủ quy định Luật Giao thông đường bộ.
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Phổ biến nội dung chính sách, quy 
định mới, nhất là nội dung các Luật 
được Quốc hội thông qua trong 

năm 2021, năm 2022; tổ chức quán triệt 
sâu rộng, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII của Đảng bộ thành phố; phổ biến, 
tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên 
quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích 
của người dân, doanh nghiệp; những vấn 
đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định 
hướng dư luận xã hội là các lĩnh vực: Cải 
cách hành chính, lao động, đầu tư; phòng, 
chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại; tố 
cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn 

thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng, 
chống tác hại rượu, bia, thuốc lá; giao 
thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý 
vi phạm hành chính…

Tổ chức truyền thông các chính sách có 
tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
lĩnh vực quản lý theo chương trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 
2022; Kế hoạch số 6848/KHUBND ngày 
26/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa triển 
khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính 
sách có tác động lớn đến xã hội trong quá 
trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. Tập trung đẩy mạnh giáo 
dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp 
luật; tuyên truyền gương người tốt, việc 
tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, 
thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình 
hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu 
tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc 
lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách 
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và Nhân dân trong chủ 
động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục 
đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu 
quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hình thức: Xác định hưởng ứng Ngày 

UBND thành phố Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch số 4899/
KH-UBND ngày 12/10/2022 về Tổ chức hoạt động hưởng ứng 
“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 
2022 trên địa bàn thành phố. Một số nội dung trọng tâm kế 
hoạch như sau:

Để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của 
đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, Ban Dân tộc 
tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3465/KH-UBND ngày 
10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Đề án “Hỗ trợ 
hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 
2025” trên địa bàn tỉnh.

ĐỒNG NAI:

HỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ 
BÌNH ĐẲNG GIỚI CHO ĐỒNG BÀO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH NĂM 2022
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HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA VIỆT NAM” 

THÀNH PHỐ CAM RANH (KHÁNH HOÀ):

Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã 
tổ chức TTPBPL về bình đẳng 
giới trên địa bàn 18 xã thuộc các 

huyện và thành phố Long Khánh, tập 
trung vào các nội dung về chủ trương, 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về bình đẳng giới; Luật hôn nhân 
và gia đình; Luật phòng chống bạo lực; 
Luật trẻ em; các nội dung về vấn đề tảo 

Khen thưởng trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới tại xã Phú Lợi, huyện Tân Phú.

hôn, hôn nhân cận huyết thống... Công 
tác tuyên truyền nhận được sự quan tâm 
và tham gia của đồng bào dân tộc thiểu 
số với 2.646/2.700 lượt người tham dự 
(đạt 98% so với kế hoạch), trong đó có 
những điểm đạt 100% theo kế hoạch đề 
ra như xã Phú Lợi (huyện Định Quán), 
xã Phú Bình (Tân Phú), xã Xuân Trường 
(Xuân Lộc), xã Bình Sơn (Long Thành).

Công tác tuyên truyền, giáo dục về 
bình đẳng giới đã giúp đồng bào dân 
tộc thiểu số thấy rõ nguy cơ, thực trạng 

của vấn đề bất bình đẳng giới, từng 
bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi 
hành vi về bình đẳng giới, về phòng, 
chống bạo lực giới trong gia đình và 
cộng đồng, thay đổi cách nhìn về vai 
trò, vị trí của phụ nữ nói chung và phụ 
nữ dân tộc thiểu số nói riêng trong gia 
đình và xã hội; tăng cường sự gắn kết và 
quan tâm của chính quyền địa phương 
đối với các vấn đề liên quan tới bình 
đẳng giới, bạo lực giới trong cộng đồng 
tại địa phương.v

pháp luật là việc làm hàng ngày của mỗi 
cán bộ, công chức và người dân. Các cơ 
quan, đơn vị, địa phương chủ động xác 
định hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật 
phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, 
cụ thể: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam lồng ghép hưởng 
ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa 
đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn 
phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép 
trong triển khai hoạt động xây dựng, thi 
hành, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa 
truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin 
điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương... 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tình hình thực tế các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, địa phương chủ động lựa 

chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về 
Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022. Ngoài 
những khẩu hiệu trên đây, trong quá trình 
tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn 
những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện 
đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương 
mình bám sát nội dung Ngày Pháp luật 
Việt Nam năm 2022

Thời gian thực hiện Các hoạt động 
hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 
cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong 
cả năm; đặc biệt tập trung tổ chức trong 
tháng cao điểm bắt đầu từ 15/10/2022 
đến ngày 15/11/2022. Trong tuần lễ cao 
điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam năm 2022 (từ ngày 01/11 đến ngày 
09/11/2022).v
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Luật sư Nguyễn Văn Tuấn.

ĐỘC GIẢ HỎI:

Cho tôi hỏi là nếu tôi tham gia đấu thầu qua 
mạng thì việc chuẩn bị hồ sơ cho những gói thầu 
như được chỉ định hay dịch vụ tư vấn thì được 
quy định bao nhiêu thời gian? 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:

Theo quy định tại Điều 34 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 thì thời gian chuẩn bị E-HSDT khi 
đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với gói thầu 
thuộc trường hợp được chỉ định thầu và gói thầu 
dịch vụ tư vấn đơn giản được quy định như sau:

(I) Đối với gói thầu thuộc trường hợp được 
chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 
của Luật Đấu thầu nhưng người có thẩm quyền 
quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng 
rãi qua mạng thì thời gian chuẩn bị E-HSDT tối 
thiểu là 10 ngày.

(II) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có 
tính chất đơn giản, áp dụng loại hợp đồng 
trọn gói thì thời gian chuẩn bị E-HSDT tối 
thiểu là 10 ngày.

Trên đây là việc chuẩn bị hồ sơ cho những 
gói thầu như được chỉ định hay dịch vụ tư vấn 
thì được quy định bao nhiêu thời gian theo 
quy định tại 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.

ĐỘC GIẢ HỎI: 

Công ty của tôi muốn tham gia đấu thầu khu 
đất thực hiện dự án nhưng không phải để thực 
hiện mục tiêu dự án như quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư thì việc tổ chức đấu thầu sẽ 
thực hiện như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi.

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 12 Điều 4 Luật Đấu 
thầu 2013 thì việc đấu thầu là quá trình lựa chọn 
nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung 
cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm 
hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết 
và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất 
trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh 
bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án đầu tư được thực hiện sau khi chấp thuận 
chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư 
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 
theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 29 Luật Đầu 
tư. Bên cạnh đó, tại Điều 12 Nghị định 25/2020/
NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được 
sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 108 Nghị Định 
31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đối với 
dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư, Quyết 
định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là 
văn bản quyết định phê duyệt danh mục dự án 

đầu tư có sử dụng đất. Căn cứ Quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư của dự án theo quy 
định của pháp luật về đầu tư, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan xác 
định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của 
nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án…

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình 
thức đấu thầu được thực hiện trên cơ sở quyết 
định chấp nhận chủ trương đầu tư. Ngoài ra, 
tại Khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu 2013 quy 
định về việc hủy thầu trong trường hợp thay 
đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Theo đó, trong trường 
hợp công ty tham gia đấu thầu, tuy nhiên không 

thực hiện đúng mục tiêu dự án như quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư mà để thực hiện 
mục tiêu khác thì có thể bị hủy thầu theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu 2013.

ĐỘC GIẢ HỎI: 

Gần đây tôi có đọc báo thấy vụ vi phạm quy 
định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nên 
tôi có thắc mắc cần được giải đáp, theo quy định 
của pháp luật thì tội này sẽ bị xử phạt như thế 
nào? Rất mong được giải đáp!

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

Theo quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu 
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PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu 
thầu như: Đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng 
chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp 
vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, thỏa 
thuận, gian lận, cản trở, không đảm bảo công 
bằng, tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông 
tin, chuyển nhượng, tổ chức lựa chọn nhà thầu 
không đúng theo quy định thì tùy theo tính 
chất, mức độ thực hiện hành vi vi phạm thì có 
thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Cụ thể:

(I) Theo Điều 37 Nghị định 122/2021/NĐ-CP 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định: Phạt tiền 
từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau mà không phải 
là tội phạm theo quy định tại Điều 222 Bộ luật 
Hình sự như: Can thiệp trái pháp luật vào hoạt 
động đấu thầu; Thông thầu; Gian lận trong đấu 
thầu; Cản trở hoạt động đấu thầu; Vi phạm quy 
định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh 
bạch trong hoạt động đấu thầu; Tổ chức lựa chọn 
nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được 
xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu; 
Chuyển nhượng thầu trái phép.

Mức phạt tiền này là mức phạt áp dụng đối 
với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm 
hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân 
bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với 
tổ chức.

(II) Theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự 2015 và 
điểm k khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình 
sự 2017 quy định về xử phạt hành vi vi phạm 
quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm 
trọng mà gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 
đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt 
vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi 
phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 
năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 20 năm. Ngoài 
ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm 
chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 
đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, tùy thuộc vào tính chấp mức độ thực 
hiện hành vi phạm tội mà áp dụng mức xử phạt 
tương xứng với hành vi phạm tội theo quy định 
của pháp luật.

Như vậy, tội vi phạm quy định trong đấu 
thầu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 
từ 01 năm đến 20 năm. 

ĐỘC GIẢ HỎI: 
Tôi được biết cá nhân có thể tham gia thầu 

nếu đủ chứng chỉ nhưng lại không nói rõ về chỉ 
định thầu cho cá nhân làm. Tôi muốn biết nhà 
thầu cá nhân có được áp dụng chỉ định thầu rút 
gọn không? Mong được hỗ trợ. 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 của Luật đấu thầu thì việc 
cá nhân có được áp dụng chỉ định đấu thầu hay 
không cần pháp đáp ứng về tư cách hợp lệ của 
nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại Điều 5 Luật Đấu 
thầu 2013. Cụ thể, Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân 
có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 
đây: “Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy 
định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công 

dân; Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy 
định của pháp luật; Đăng ký hoạt động hợp pháp 
theo quy định của pháp luật; Không đang bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự; Không đang trong thời 
gian bị cấm tham dự thầu”.

Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Luật Đấu 
thầu 2013 được tham dự thầu với tư cách độc 
lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có 
văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong 
đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên 
đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách 
nhiệm riêng của từng thành viên trong liên 
danh. Như vậy, nhà thầu bao gồm nhà thầu tổ 
chức và nhà thầu cá nhân.

Tại Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, 
ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định về 
quy trình chỉ định thầu rút gọn như sau:

(I) Đối với gói thầu quy định tại Điểm a 
Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu 
cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước: Chủ 
đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm 
quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu 
có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói 
thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, 
các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu 
bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho 
nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, 
nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực 
hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá 
trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp 
đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, 
chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm 
quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu 
và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định 

thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo 
quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c 
Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị 
định này.

(II) Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định 
thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định 
này: Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi 
công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi 
dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu 
tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp 
ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp 
đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung 
công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, 
chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương 
ứng và các nội dung cần thiết khác; Trên cơ sở dự 
thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được 
đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, 
hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

Việc ký kết Hợp đồng giữa các bên phải phù 
hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các 
tài liệu liên quan khác. Theo đó, chỉ định thầu rút 
gọn được áp dụng đối với nhà thầu, tức đề cập 
chung cả nhà thầu tổ chức và nhà thầu cá nhân.

Như vậy, trong trường hợp gói thầu của bạn 
thuộc trường hợp được chỉ định thầu rút gọn, 
bạn muốn chỉ định thầu cho nhà thầu cá nhân 
thì trước tiên cá nhân này cần có tư cách hợp lệ 
theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu 
2013, ngoài ra, phải có năng lực, kinh nghiệm 
thực hiện gói thầu theo mục tiêu, phạm vi công 
việc, dự toán được duyệt... của bên mời thầu thì 
sẽ được xem xét chỉ định.
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Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
cho học sinh nhằm tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức, ý 

thức tôn trọng pháp luật, hướng cho lực 
lượng thanh thiếu niên hành động theo 
các chuẩn mực pháp luật. Đây là nhiệm 
vụ được Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng luôn 
chú trọng triển khai thực hiện bằng 
nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp 

QUẢNG BÌNH: 

Tuy nhiên vẫn còn một số địa 
phương chưa quan tâm đến công 
tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

cho đội ngũ hòa giải viên; nguồn kinh 
phí cấp cho công tác hòa giải ở cơ sở còn 
hạn hẹp; việc chi thù lao cho hòa giải 

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 
đã được triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực. 
Các địa phương đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải 
viên ở cơ sở; nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên; nhìn chung công tác 
hòa giải ở cơ sở đã đi vào nền nếp.

ẢM BẢO KINH 
PHÍ CHO CÔNG TÁC 
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
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Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật tại 15 điểm trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. 

ẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ 
BIẾN PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH

SÓC TRĂNG:

viên trực tiếp tham gia các vụ, việc hòa 
giải nhiều xã, phường, thị trấn trên địa 
bàn tỉnh chưa thực hiện. Những tồn tại 
này đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả công 
tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, 
chưa động viên kịp thời những người 
trực tiếp làm công tác hòa giải. 

Theo đó, để khắc phục những tồn 
tại và thực hiện có hiệu quả công tác 

Hội nghị tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 15 điểm trường 
THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Các hòa giải viên Tổ hòa giải tổ dân phố 9, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới 
họp bàn trao đổi công việc.

luật đã tuyên truyền, phổ biến các quy 
định của pháp luật xoay quanh: Luật An 
ninh mạng; Luật Giáo dục nghề nghiệp; 
Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, 
chống tác hại rượu, bia; Luật Giao thông 
đường bộ và các quy định pháp luật 
khác có liên quan. Đồng thời, lồng ghép 
các tình huống cụ thể về các hành vi vi 
phạm phổ biến liên quan đến thanh 
thiếu niên hiện nay. Từ đó phân tích rõ 
nguyên nhân, hậu quả, hình thức xử lý 
đối với những hành vi vi phạm để học 
sinh chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, lồng ghép hoạt động 
“Tư vấn, giải đáp pháp luật”. Tại đây, học 
sinh được bày tỏ, trao đổi quan điểm 
của mình về những vấn đề cụ thể, các 

quy định pháp luật liên quan đến thanh 
thiếu niên cũng như những thắc mắc 
trong học tập và cuộc sống. Từ đó, Đoàn 
tiến hành tư vấn, giải đáp thắc mắc, 
giúp học sinh trang bị kiến thức, kỹ 
năng để giải quyết một cách chủ động, 
tích cực và hiệu quả nhất các tình huống 
phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu 
của cuộc sống khi gặp phải... Ngoài ra, 
để tạo không khí gần gũi, Đoàn đã giao 
lưu bằng hình thức “Hỏi đáp pháp luật” 
và trao quà cho học sinh có câu trả lời 
đúng nhằm động viên, khuyến khích 
tinh thần giao lưu, học hỏi của các em. 
Phần giao lưu đã thu hút đông đảo học 
sinh tham gia, từ đó góp phần tạo nên 
sự gần gũi trong việc tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị tư 
vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
tại các điểm trường, Sở Tư pháp còn 
biên soạn và cấp phát miễn phí 11.000 
cuốn sổ tay pháp luật dành cho đoàn 
viên, thanh thiếu niên học sinh các 
trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; Sở 
Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức 
cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 
năm 2022” cũng đã thu hút đông đảo 
lực lượng học sinh tại các điểm trường 
trên địa bàn tỉnh tham gia....

Với nội dung, hình thức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật đa dạng, 
sáng tạo, linh động, gần gũi, thiết thực 
đã tạo được nhiều hiệu ứng tích cực, 
thu hút và tạo được sự quan tâm, chú 
ý của học sinh. Qua đó, góp phần tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 
và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp 
luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác 
học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối 
sống và làm việc theo pháp luật trong 
lực lượng thanh thiếu niên trên địa bàn 
tỉnh hiện nay.v

hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới, 
ngày 30/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Bình đã có Công văn số 1810/
UBND-NCVX về việc đảm bảo kinh phí 
cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 
huyện, thị xã, thành phố thực hiện lập 
dự toán ngân sách cho công tác hòa giải 
ở cơ sở và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã 
lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán 
kinh phí ngân sách cho công tác hòa giải 
ở cơ sở; bảo đảm kinh phí cho công tác 
hòa giải ở cơ sở, đặc biệt quan tâm bố trí 
đủ nguồn kinh phí chi thù lao vụ, việc hòa 
giải cho hòa giải viên tại địa phương theo 
quy định của Quyết định số 30/2015/QĐ-

UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về 
việc quy định nội dung chi, mức chi cho 
công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, 
công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo 
dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật 
của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các địa phương huy 
động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công 
tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại khoản 
3 Điều 5 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 
và Điều 3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP 
ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hòa giải ở cơ sở.v
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Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội 
ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (Đề án 428), 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2996/QĐ-
UBND ngày 15/8/2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án 428 trên 
địa bàn tỉnh. Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch 
triển khai thực hiện Đề án 428 trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ 
đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, tùy theo 
yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện Đề án 428 theo nội dung và hình thức phù hợp. 
Theo đó, đã có 15/15 đơn vị cấp huyện triển khai thực hiện 
Đề án 428 đúng theo định hướng của cấp trên, đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả.

ỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  
ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC 
ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ 
GIAI ĐOẠN 2019 - 2022”
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t- RIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG 
NĂNG LỰC TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
CỦA NGƯỜI DÂN”

YÊN BÁI: 

Từ năm 2019 đến tháng 9/2022, 
UBND tỉnh tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở 

được 3 lớp với hơn 750 đại biểu tham dự là 
tập huấn viên cấp tỉnh, tập huấn viên cấp 
huyện, hòa giải viên ở cơ sở; UBND huyện 
phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức được 47 
lớp với hơn 7.550 đại biểu là tập huấn viên 
cấp huyện, hòa giải viên cơ sở. Riêng năm 
2020, Long An được Bộ Tư pháp quan tâm 
tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 
vụ hoà giải ở cơ sở cho hơn 300 đại biểu là 
tập huấn viên cấp tỉnh, huyện, UB Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, công chức Tư pháp - Hộ 
tịch và hoà giải viên ở cơ sở.

Tổ chức thực hiện Đề án 428 trên địa 
bàn tỉnh, các cấp ủy Đảng, UB Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các đoàn thể, UBND các 

cấp thường xuyên quan tâm quán triệt chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 
hòa giải ở cơ sở; trong đó, tập trung triển 
khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở 
cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
quan tâm xây dựng đội ngũ hòa giải viên 
có trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải 
để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh 
chấp thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở trong 
cộng đồng dân cư, góp phần tạo chuyển 
biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa 
giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
trong tình hình mới, góp phần hoàn thành 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 428 đề ra.

Từ khi thực hiện Đề án 428 nhận thức 
và ý thức của hòa giải viên ở cơ sở được 
nâng lên rõ rệt, có bản lĩnh và có trách 
nhiệm trong xử lý vụ việc, từ đó số vụ việc 

hòa giải thành tăng so với trước đây (từ 
86,1% năm 2015, năm 2022 đạt 91,2%). 
So với giai đoạn 2015 - 2018 thì giai đoạn 
2019 - 2022 số vụ việc hòa giải ở cơ sở giảm 
trên 48% (cụ thể: giai đoạn 2015 - 2018 
tiếp nhận 9.125 vụ việc, tổ chức hòa giải 
thành 8.082 vụ việc, đạt tỷ lệ trung bình 
88.54%; giai đoạn 2019 - 2022 tiếp nhận 
4.424 vụ việc, tổ chức hòa giải thành 4.060 
vụ, đạt tỷ lệ trung bình 91,8%) điều đó cho 
thấy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở lan 
toả, đạt hiệu quả, góp phần nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật trong 
nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm 
pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội ở địa phương.v

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. 

Việc ban hành kế hoạch nhằm triển 
khai đồng bộ đề án, nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của các 

cơ quan, địa phương về tăng cường năng 
lực tiếp cận pháp luật của người dân, 
tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, 
tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người 
dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng 
cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo 
pháp luật của người dân.

Kế hoạch đã xác định một số nội dung 
trọng tâm triển khai Đề án như: (i) Rà soát, 
góp ý, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể 
chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận 
pháp luật; (ii) Nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, 
sử dụng và tuân theo pháp luật của người 
dân thông qua việc quán triệt, thông tin, 
truyền thông thường xuyên, liên tục bằng 
các hình thức phù hợp, khảo sát, đánh giá 

nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng 
pháp luật của người dân, cung cấp, hướng 
dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai 
thác pháp luật...  (iii) Nâng cao năng lực, 
trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn 
thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 
thịxã, thành phố; (iv) Phát huy vai trò của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
các tổ chức thành viên của Mặt trận, các 
tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp, trong việc hỗ trợ người dân tiếp 
cận pháp luật; (v) 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.

Đồng thời, Kế hoạch cũng giao Sở Tư 
pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương tham mưu giúp Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, 
triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng 
kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch, 
triển khai các giải pháp tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong các hoạt động cung cấp thông tin, 

truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp 
luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật 
nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông 
tin pháp luật của người dân và hoạt động 
cung cấp thông tin pháp luật của các 
cơ quan, chủ thể có thẩm quyền thuộc 
phạm vi, trách nhiệm của ngành. Bên 
cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các 
sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh 
nghiệp của Thành phố và Ủyban nhân 
dân các quận, huyện, thị xã trong phạm 
vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, 
hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực 
thuộc triển khai các nhiệm vụ.v

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận 
pháp luật của người dân” (sau đây gọi là Đề án), Ủy ban nhân 
dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 
21/9/2022 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. 
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UBND thị xã Đông Triều vừa tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022 
với chủ đề “Trẻ em nói về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. 
Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Khắc Dũng- UV BTV Thị uỷ, Phó 
Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban có liên 
quan, Ban giám hiệu một số trường THCS trên địa bàn.

Diễn đàn trẻ em thị xã Đông Triều 
năm 2022 có sự tham gia của 50 
đại biểu trẻ em đại diện cho trẻ 

em của các trường THCS trên địa bàn 
toàn thị xã. Tại diễn đàn, các nhóm trẻ 
đã trình bày các tiểu phẩm với một số 
chủ đề như: Xâm hại trẻ em- hãy lên 

tiếng; bạo hành trẻ em, xâm hại tình 
dục trẻ em, trẻ em với internet… Đồng 
thời các em còn được đối thoại trực tiếp 
với các đại biểu nhằm bày tỏ ý kiến, chia 
sẻ tâm tư, nguyện vọng liên quan đến 
các vấn đề trẻ em. Từ đó các em đã được 
giải đáp các vấn đề mà các em quan 

tâm, trao gửi các tâm tư, nguyện vọng 
gửi đến diễn đàn. 

Qua trao đổi, thảo luận các em đã 
được bày tỏ ý kiến, quan điểm, nguyện 
vọng của bản thân, đồng thời đưa ra 
nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn 
đề phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ 

GIA LAI: 

Đồng thời đánh giá chất lượng, 
hiệu quả công tác PBGDPL tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương được kiểm tra; kịp thời phát 
hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện để nghiên cứu 
giải pháp khắc phục; tăng cường vai trò, 
trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có 
liên quan trong việc thực hiện hoạt động 
kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 16/9 đến ngày 27/10/2022, 
các Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện hoạt động 
kiểm tra tại 03 cơ quan là thành viên của 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (gồm: Sở 
Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

Triển khai Quyết định số 04/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 16/6/2022 
của Chủ tịch Hội đồng về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai năm 
2022; Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 29/6/2022 của Đoàn Kiểm tra 
về kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022. 

HỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA  
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC  
PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ,  
CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022
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Ổ CHỨC DIỄN ĐÀN “TRẺ EM 
NÓI VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC, 
XÂM HẠI TRẺ EM”

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU (QUẢNG NINH): 

Trao giải tại Diễn đàn “Trẻ em nói về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra đã có những trao đổi cụ 
thể về đánh giá kết quả thực hiện, những vấn đề tồn tại, khó khăn 
và đề xuất, kiến nghị để định hướng giải pháp phù hợp.

em. Các em đã thẳng thắn đưa ra các 
đề xuất, kiến nghị về việc bảo vệ trẻ em 
trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại với 
các thông điệp như: Hãy để trẻ em sống 
trong một thế giới không có bạo lực; 
Lắng nghe trẻ em bằng trái tim- Bảo 
vệ trẻ em bằng hành động; Trẻ em phải 
được an toàn trong ngôi nhà của mình; 
Cần có biện pháp bảo vệ trẻ em tốt hơn, 
giảm thiểu, xóa bỏ tình trạng bạo lực 
học đường, nạn tảo hôn ở trẻ em...

Diễn đàn trẻ em năm 2022 thực 
sự là nơi để trẻ em bày tỏ mong muốn 
chính đáng về một cuộc sống tốt đẹp 
hơn, đồng thời thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc, tình cảm cũng như trách nhiệm 
của các cấp, các ngành đối với công 
tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, 
giúp các em tích cực rèn luyện sức khỏe, 
chăm chỉ học tập, có đạo đức, lý tưởng 
để thực hiện ước mơ của mình.v

thôn; Hội Nông dân tỉnh) và 04 Hội đồng 
phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã (gồm: 
Đak Đoa, Ia Grai, Chư Sê, An Khê). Công tác 
kiểm tra tập trung vào các nội dung: Công 
tác PBGDPL và hoạt động của thành viên 
Hội đồng cấp tỉnh/Hội đồng cấp huyện; 
lồng ghép kiểm tra công tác hòa giải ở cơ 
sở và công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị cấp 
huyện được kiểm tra năm 2022.

Trong các ngày 16, 20, 22 và 
23/9/2022, các Đoàn Kiểm tra do đồng 
chí Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư 
pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
và đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng Đoàn 
đã thực hiện kiểm tra tại Hội đồng phố 
hợp PBGDPL thị xã An Khê, huyện Ia Grai, 
huyện Đak Đoa và Hội Nông dân tỉnh. Tại 
buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các đơn vị 
được kiểm tra đã có những trao đổi cụ thể 
về đánh giá kết quả thực hiện, những vấn 
đề tồn tại, khó khăn và đề xuất, kiến nghị 
để định hướng giải pháp phù hợp.

Trong thời gian tới, các Đoàn Kiểm tra 
sẽ tiếp tục kiểm tra đối với Hội đồng phối 
hợp PBGDPL huyện Chư Sê, Sở Nội vụ, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.v

22



ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT n Số 20 (20) Ngày 31/10/2022

UBND thành phố ban hành Công văn số 5425/UBND-TTTP 
giao các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của 
thành phố, UBND các quận, huyện trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ 
đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương cần phát huy các kết quả 
đạt được của Đề án Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng giai đoạn 2019-
2021, tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu 
quả các tài liệu tuyên truyền của Đề án 
(sách, tờ, gấp); chú trọng công tác tuyên 
truyền về phòng, chống tham nhũng 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

UBND thành phố yêu cầu, công tác 
tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, 
chống tham nhũng phải được triển khai 
bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, 
sáng tạo, phù hợp với nội dung và từng 
đối tượng, địa bàn; bảo đảm thiết thực, 
hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạng ứng 
dụng Công nghệ thông tin gắn với thực 
hiện chuyển đổi số; nhân rộng mô hình 

Tham dự, phát biểu khai mạc 
Hội nghị có đồng chí Đồng Việt 
Phương, Phó Giám đốc Sở Tư 

pháp, cùng trên 200 đại biểu là đại diện 
các cơ quan trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh; Công chức pháp chế và Thanh 
tra các sở, ban, ngành tỉnh; Lãnh đạo 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân, lãnh đạo Thanh tra, lãnh 

đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp cấp 
huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và 
công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được 
nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương 
- Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi 
phạm hành chính và Theo dõi thi hành 
pháp luật - Bộ Tư pháp triển khai một số 
Chuyên đề như: Giới thiệu những điểm 

mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 
23/12/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Xử lý vi phạm hành chính; Kỹ năng 
xử phạt vi phạm hành chính; kiểm tra, 
xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; Kỹ năng 

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi 
phạm hành chính. 

HẬU GIANG:

ÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC 
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH 
PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI 
PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2022
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

ĐÀ NẴNG:

Một hội nghị của Thành ủy Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị.

hay, cách làm hiệu quả trong công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương xây dựng kế hoạch tổ chức các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng 
lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, trong đó chú trọng đào 
tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên 
là người có uy tín trong cộng đông dân 
cư; qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Đồng thời, tổ chức các cuộc thi, 

giải thưởng có chủ đề về phòng, chống 
tham nhũng, các hoạt động tôn vinh, 
nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu 
trong phòng, chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây 
dựng đạo đức liêm chính; có cơ chế khen 
thưởng, khuyến khích, động viên lặp 
thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, 
giải pháp, đem lại hiệu quả cao trong 
công tác này. Hoạt động tuyên truyền 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
tập trung cao điểm trong dịp Hưởng 
ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) 
và kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống 
tham nhũng (9/12).v

thực hiện thủ tục cưỡng chế thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 
Những nội dung cơ bản của Nghị định 
số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 59/2012/
NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; 
Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 
21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp... 
Tại hội nghị các đại biểu còn được trao 
đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng 
mắc trong áp dụng pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính và theo dõi thi hành 
pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hội nghị bồi dưỡng 

nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán 
bộ, công chức, viên chức, người có thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính trên 
địa bàn tỉnh nắm vững các kiến thức mới 
về công tác theo dõi thi hành pháp luật, 
xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp 
phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ 
cương, giữ vững an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của công dân. Đồng thời nâng 
cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản 
lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức 
thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt 
hiệu quả.v
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Đội ngũ cán bộ Hội làm công tác 
PBGDPL thường xuyên được 
củng cố kiện toàn về chất lượng 

và số lượng. Hiện nay, đồng chí Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh tham 
gia Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; 
Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành 
phố, Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở tham 
gia đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật cùng cấp.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội 
tổ chức trên 530 lớp tập huấn kỹ năng 
TTPBGDPL; cấp phát trên 350.000 tài 

LÀO CAI:

Ngày 28/9/2022, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Giàng Thị Dung - Chủ tịch Hội 
đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật đã ký ban hành kế hoạch số 327/
KH-HĐPH tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật trực tuyến năm 2022... Nhằm cung 
cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật 

thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến 
khích, phát huy tinh thần chủ động học 
tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng 
cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ 
pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, 
giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp 
luật; Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa Cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành 
cuộc thi thường niên trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai, là một trong những hoạt động thiết 
thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” được 
tổ chức áp dụng đối với mọi công dân Việt Nam và người nước 
ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai, bắt đầu từ 00h00’ ngày 10/10/2022 và kết thúc lúc 24h00’ 
ngày 30/10/2022.

Ổ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2022”
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Thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, 
hàng năm Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, luật (PBGDPL) hòa giải ở 
cơ sở và chỉ đạo 12/12 huyện, thành phố ban hành kế hoạch, văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội triển khai thực hiện.

XÃ, PHƯỜNG, 
THỊ TRẤN CÓ TỦ 
SÁCH PHÁP LUẬT

SƠN LA: 

Tủ sách pháp luật góp phần trang bị kiến thức cho nhân dân.

Các đại biểu nhấn nút khai trương Trang thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai.

liệu, tờ gấp, tờ rơi có nội dung TTPBGDPL 
đến các đối tượng là cán bộ, hội viên, 
nông dân. Nội dung tuyên truyền tập 
trung vào Luật: Hình sự, Dân sự, Đất đai, 
Lao động, Giáo dục, Bảo vệ môi trường, 

Giao thông đường bộ, Nghĩa vụ quân 
sự, Khiếu nại, Tố cáo... Ngoài ra, những 
văn bản quy phạm pháp luật của Nhà 
nước mới ban hành có liên quan trực 
tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).
Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi 

toàn tỉnh, bằng hình thức trực tuyến trên 
Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh Lào Cai; Người tham gia dự 
thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp 
trên máy tính hoặc các thiết bị di động có 
kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi 
được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 
phút/lần thi (có 03 mã đề thi, mỗi lần đăng 
nhập thi sẽ tự động hiện ra một mã đề 
bất kỳ; mỗi mã đề thi gồm 19 câu hỏi trắc 
nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người 
tham gia trả lời đúng). Mỗi cá nhân được 
dự thi tối đa 03 lần; Thông tin về cuộc thi 
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai, 
tại địa chỉ: https://pbgdpl.laocai.gov.vn.

Thời gian diễn ra Cuộc thi trong 
vòng 20 ngày: Bắt đầu từ 00h00’ ngày 
10/10/2022 và kết thúc lúc 24h00’ ngày 
30/10/2022.

Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định 
pháp luật về an ninh mạng; phòng, chống 

tác hại của rượu, bia và quy định xử phạt vi 
phạm hành chính có liên quan.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi, gồm: 01 
giải Nhất; 03 giải Nhì; 06 giải Ba; 20 giải 
Khuyến khích (giá trị giải thưởng được 
được thực hiện theo quy định tại Thể lệ 
Cuộc thi). Thời gian trao thưởng, tổng 
kết Cuộc thi sẽ được tổ chức trước ngày 
15/11/2022.

Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL đề 
nghị Sở Tư pháp   cơ quan thường trực của 
Hội đồng phối hợp PBGDPL thực hiện chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
triệu tập thành viên tham gia Ban Tổ chức 
Cuộc thi trình Chủ tịch Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật ra Quyết định; 
Phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức 
Cuộc thi chức thực hiện các hoạt động tại Kế 
hoạch; Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn 
vị, địa phương tích cực tham gia hưởng ứng 
Cuộc thi; Tổng hợp kết quả cuộc thi trong 
báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.v

thôn cũng được chú ý lựa chọn để giới 
thiệu, phổ biến, tuyên truyền, giúp cán 
bộ, 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 có tủ sách pháp luật.

Công tác phối hợp với Sở Tư pháp, các 
Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị được 
duy trì và thực hiện thông qua chương 

trình ký kết hàng năm. Kết quả, từ năm 
2015 các cấp Hội phối hợp tư vấn pháp 
luật, hòa giải cho trên 1.218 vụ việc, thu 
hút hơn 2.000 lượt người tham gia về các 
lĩnh vực hôn nhân gia đình, hành chính, 
đất đai, lao động, việc làm....

Những năm qua, công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở của các cấp Hội đã có tác động 
tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định xã 
hội tại địa phương. v
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Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) phối 
hợp với Ban Dân tộc tỉnh và UBND 
huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) 

vừa tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2022, 
tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu được nghe các báo cáo 
viên pháp luật phổ biến 4 chuyên đề, 
gồm: Các quy định của Hiến pháp về 
quyền và nghĩa vụ của công dân; Các 
quy định của Luật Môi trường; Các quy 
định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai 
đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-
UBDT ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ban hành Kế 
hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2022 thuộc nội dung 
số 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền 
núi giai đoạn 2021 - 2030, trong đó giai 
đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 đang được 
tỉnh triển khai thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chử 
Văn Thung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế 
(Ủy ban Dân tộc) mong muốn, sau khi 
tiếp thu các chuyên đề và tài liệu Ban 
Tổ chức cung cấp, trong thời gian tới, 
các đại biểu tiếp tục tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, chính sách dân tộc đến 
với đồng bào DTTS trên địa bàn, nhằm 
góp phần nâng cao nhận thức và ý thức 
tự giác chấp hành pháp luật của người 
dân, đồng thời, triển khai thực hiện hiệu 
quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn.   NGUYỄN PHƯỢNG

vụ, nâng cao năng lực cho tổ chức, cá 
nhân thực hiện đánh giá hiệu quả công 
tác PBGDPL.

Năm là, huy động nguồn lực xã hội, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
đánh giá thí điểm hiệu quả công tác 
PBGDPL, trong đó, tập trung thực hiện 
02 nhóm hoạt động: (I) Huy động các 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong 
nước tham gia, hỗ trợ; góp ý, đề xuất 
các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động đánh giá 
hiệu quả công tác PBGDPL; (II) Huy động 
nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức quốc tế 
phục vụ hoạt động nghiên cứu, thí điểm 

đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Sáu là, nghiên cứu, khảo sát xây 
dựng phần mềm khảo sát trực tuyến 
đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Theo Kế hoạch, Vụ Phổ biến, giáo 
dục pháp luật có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, 
theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ được giao 
và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật trung ương kết quả thực 
hiện Đề án...v

BỘ TƯ PHÁP:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã 
ký Quyết định số 2025/QĐ-BTP 
ban hành Kế hoạch thực hiện 
Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt 
động đánh giá hiệu quả công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật” năm 2022 và năm 2023 
của Bộ Tư pháp.

Theo đó, trong năm 2022 và năm 
2023, Bộ Tư pháp triển khai các 
nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, chỉ đạo, hướng dẫn, theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực 
hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động 
đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật” phê duyệt kèm 
theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 
12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
(sau đây gọi là Đề án) tại các bộ, ngành, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí 

điểm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Quảng 
Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, 
Sóc Trăng).

Hai là, tổ chức các hoạt động truyền 
thông về việc triển khai Đề án.

Ba là, nghiên cứu, khảo sát hoạt 
động đánh giá hiệu quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 
trong đó tập trung triển khai các hoạt 
động: (i) Tổ chức khảo sát thực trạng 
việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 
tại các bộ, ngành và địa phương thực 
hiện thí điểm bằng hình thức phù hợp; 
(II) Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm 
tại Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) trong xây dựng các bộ chỉ số 
có liên quan phục vụ việc xây dựng và tổ 

chức thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu 
quả công tác truyền thông, thông tin 
PBGDPL; (iii) Nghiên cứu, khảo sát kinh 
nghiệm các nước trong xây dựng và tổ 
chức thực hiện đánh giá hiệu quả công 
tác truyền thông, thông tin, PBGDPL; 
(iv) Tổ chức các tọa đàm, hội thảo, diễn 
đàn với các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện thí điểm để trao đổi việc triển khai 
thực hiện Đề án và giải pháp trong đánh 
giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Bốn là, xây dựng và ban hành tiêu 
chí chung đánh giá hiệu quả công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp 
với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện thí điểm xây dựng tiêu 
chí riêng đánh giá hiệu quả công tác 
PBGDPL; xây dựng tài liệu hướng dẫn 
về đánh giá thí điểm hiệu quả công tác 
PBGDPL; tổ chức các hội nghị tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2025/QĐ-BTP ban 
hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động 
đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 
2022 và năm 2023 của Bộ Tư pháp.

AN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ 
ÁN “THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT”
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Quyết định số 2025/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 
“Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật” năm 2022 và năm 2023 của Bộ Tư pháp.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐTHANH HÓA: 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
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Xác định công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) giữ 
vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin về TGPL đến 
với người dân, giúp người dân tiếp cận thông tin TGPL hiệu quả, 
trong thời gian qua, Trung tâm TGPL đã tích cực phối hợp với Đài 
truyền thanh các huyện, xã trên toàn tỉnh luôn đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông về TGPL với nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng, phù hợp với từng đối tượng được TGPL.

TÂY NINH: 

Tại mỗi cụm, chị em được nghe 
Thiếu tá Huỳnh Văn Sửu, Đội 
trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, 

Công an Tây Ninh tuyên truyền về các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
dành cho người chấp hành án xong trở về 
tái hòa nhập cộng đồng; thực trạng tình 
hình tội phạm nói chung, tệ nạn xã hội ra 

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh phối hợp với phối hợp Công an tỉnh 
vừa tổ chức 4 buổi truyền thông pháp luật, hỗ trợ phụ nữ tái hòa 
nhập cộng đồng năm 2022 cho phụ nữ đã chấp hành xong án 
phạt tù tại 4 cụm trên địa bàn tỉnh.

TRUYỀN THÔNG, HỖ TRỢ TÁI HÒA 
NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ 
CHẤP HÀNH XONG ÁN
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ẨY MẠNH VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU  
QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG  
VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

THÁI NGUYÊN:

Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý.

Lãnh đạo Hội LHPN, Chỉ huy Công an tỉnh, huyện tặng quà và chụp 
hình lưu niệm với các chị nhận thưởng trong trò chơi “Giải đáp ô chữ”.

Để thực hiện đồng bộ chính sách 
pháp luật về TGPL trên địa bàn 
tỉnh trong năm 2022, Trung tâm 

TGPL đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở 
ban hành các kế hoạch về công tác TGPL, 
hướng tới cụ thể hóa mục tiêu, nội dung 
TGPL, phù hợp với từng đối tượng, đặc 
biệt là đối tượng đặc thù như: người có 
hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, 
trẻ vị thành niên... Bên cạnh đó, Trung 
tâm đã phối hợp với Hội Người khuyết 
tật thành phố Thái Nguyên và UBND xã 

Tân Cương đã tổ chức thực hiện Chương 
trình Kỷ niệm Ngày Người khuyết tật 
Việt Nam (18/4) và tư vấn pháp luật về 
TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn 
tỉnh... Ngoài ra, nhằm nâng cao hoạt 
động truyền thông về TGPL, Trung tâm 
TGPL đã phối hợp với Báo Thái Nguyên 
để truyền thông về các câu chuyện pháp 
luật; tiến hành biên soạn, in ấn và cấp 
phát miễn phí cho người dân 20.000 
tờ gấp với nội dung Bạn và một số quy 
định về TGPL. Qua đó giới thiệu về Trung 

tâm, một số nội dung cơ bản của Luật 
TGPL. Trong tình hình dịch bệnh được 
khống chế, những hoạt động truyền 
thông, tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại 
cơ sở đã được đẩy mạnh và triển khai 
vượt mức kế hoạch đã được phê duyệt 
(20 chuyến tư vấn pháp luật, 50 chuyến 
truyền thông tại cơ sở). Trước yêu cầu 
thực tiễn, Trung tâm TGPL đã đổi mới 
hoạt động, tăng cường công tác phối 
hợp với các địa phương, đơn vị trong 
công tác thông tin, tuyên truyền, đồng 

trên địa bàn và vai trò của Hội Phụ nữ các 
cấp trong tuyên truyền, đấu tranh. Đồng 
thời, bà Kim Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội 
LHPN tỉnh cũng chia sẻ, tuyên truyền về 
những phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt 
Nam thời đại mới; vai trò của phụ nữ 
trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng 
gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun 
đắp giá trị gia đình Việt Nam”; các chính 
sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho phụ 
nữ ở địa phương.

Bên cạnh đó, chị em còn được tư 
vấn một số vấn đề pháp lý liên quan; các 
chương trình, kế hoạch của địa phương 
hỗ trợ phụ nữ về sinh kế, giải quyết việc 
làm; được tuyên truyền nâng cao ý thức 

trách nhiệm công dân chấp hành pháp 
luật; vai trò của các cấp Hội LHPN Việt 
Nam trong tuyên truyền, động viên, giúp 
đỡ phụ nữ hoàn lương trở về địa phương 
xóa bỏ mặc cảm, tự tin tái hòa nhập cộng 
đồng, an tâm lao động, xây dựng cuộc 
sống. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã quan 
tâm, tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn, 
vướng mắc mà phụ nữ chấp hành xong 
án phạt tù trở về cư trú tại địa phương 
gặp phải; đồng thời chỉ đạo Hội LHPN 
các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, rà 
soát nắm cụ thể từng hoàn cảnh, nhu cầu 
chính đáng của các chị để có giải pháp 
hỗ trợ kịp thời, giúp các chị ổn định cuộc 
sống, hoà nhập cộng đồng bền vững.v

thời tăng cường viết tin, bài vụ việc được 
TGPL đăng trên trang thông tin điện tử 
của Cục TGPL và trang thông tin điện tử 
của Sở Tư pháp. Các cơ quan tiến hành 
tố tụng đã có sự phối hợp hiệu quả với 
Trung tâm TGPL, Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp 
đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết 
bảng thông tin TGPL miễn phí, mẫu đơn 
yêu cầu TGPL, tờ gấp pháp luật cùng số 
điện thoại, địa chỉ của Trung tâm TGPL 
tại nơi đón tiếp công dân, liên hệ trung 
tâm khi có vụ việc thuộc diện được TGPL.

Trung tâm đã tham mưu giúp Sở Tư 
pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh 
ban hành Kế hoạch phối hợp về người 
thực hiện TGPL trực tại Tòa án nhân dân 
tỉnh và đã bố trí người trực tại Tòa và 
trực qua điện thoại, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các đối tượng được hưởng chính 
sách TGPL tiếp cận dịch vụ TGPL.

Thông qua hàng loạt hình thức đổi 
mới, chủ động, phù hợp với tình hình 
mới, hoạt động TGPL thời gian qua đã 
ghi nhận nhiều kết quả tích cực, ngày 
càng nhiều người dân biết đến công tác 
TGPL, cả số lượng và chất lượng vụ việc 
tư vấn pháp luật và vụ việc tham gia tố 
tụng có chiều hướng tăng hơn. Trong 9 
tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã thực 
hiện 650 vụ (kỳ trước chuyển qua 256 vụ 
việc, trong kỳ thụ lý 394 vụ việc), tăng 
hơn so với cùng kỳ năm 2021 cả về mặt 
số lượng và chất lượng. Trong quá trình 
thực hiện tư vấn pháp luật và tham gia 
tố tụng, các trợ giúp viên pháp lý tăng 
cường giới thiệu về chức năng, nhiệm 
vụ của trung tâm, các diện người được 
TGPL, các quyền và nghĩa vụ của người 
được TGPL cho người dân. Đây cũng 
là một trong những hình thức truyền 
thông hiệu quả của Trung tâm.v
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Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính về cai nghiện ma 
túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 
Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, ngày 
24/12/2021 quy định chế độ áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 
109/2021/NĐ-CP, ngày 08/12/2021 quy 
định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình 
trạng nghiện ma túy và hồ sơ trình tự, 
thủ tục xác định tình trạng nghiện ma 
túy; Thông tư số 18/2021/TTBYT, ngày 
16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình 
chuyên môn để xác định tình trạng 
nghiện ma túy...

Để triển khai, thực hiện nghiêm túc 
Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và 

các văn bản liên quan. Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, 
Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện tốt một số 
nội dung  đã đề ra như: Tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc, 
hiệu quả các quy định của Luật Phòng, 
chống ma túy và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; gắn với tiếp tục triển khai thực 
hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương và của tỉnh về phòng, chống 
và kiểm soát ma túy, trọng tâm là Chỉ 
thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ 
Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu 
quả công tác phòng, chống và kiểm soát 
ma túy (Chỉ thị 36-CT/TW); Quyết định 

số 291/QĐ-TTg, ngày 21/02/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch 
triển khai thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị 
36CT/TW; Quyết định số 1452/QĐ-TTg, 
ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình phòng, 
chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; 
Chương trình hành động số 29-CTr/TU, 
ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy và Kế hoạch số 03/KH-UBND, 
ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về 
thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW; Kế hoạch 
số 198/KH-UBND, ngày 06/10/2021 của 
UBND về thực hiện Chương trình phòng, 
chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025...

Tăng cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục Luật Phòng, chống 
ma túy và các văn bản hướng dẫn thi 
hành theo hướng đa dạng hóa các hình 
thức, biện pháp tuyên truyền; xây dựng 
nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật về phòng, chống ma tuý phù hợp 
với đặc điểm tình hình từng địa bàn, 
nhóm đối tượng cụ thể, tập trung vào 
đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn, 
tuyến trọng điểm, phức tạp về ma 
túy… Phát huy vai trò, trách nhiệm 
của các cấp, các ngành, chính quyền địa 
phương và toàn thể cán bộ, nhân dân 
trong công tác phòng, chống ma túy.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị liên quan tham mưu UBND 
tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà 
nước về phòng, chống ma túy trên địa 
bàn. Phối hợp với Sở Tư pháp thường 
xuyên nghiên cứu, rà soát các văn bản 
quy phạm pháp luật về phòng, chống 
ma túy; kịp thời phát hiện những vướng 
mắc, bất cập, không phù hợp với thực 
tiễn trong các quy định của pháp luật 
để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 
mới các văn bản quy phạm pháp luật, 
đảm bảo phù hợp, thống nhất, đáp ứng 
tốt yêu cầu công tác phòng, chống và 

kiểm soát ma túy. Tiếp tục nắm, phân 
tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình 
tội phạm về ma túy, nhất là tại tuyến, 
các địa bàn giáp ranh, các địa bàn trọng 
điểm, phức tạp về ma túy; phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, 
đoàn thể tăng cường thực hiện đồng bộ 
03 giải pháp “Tuyên truyền, giáo dục, 
phòng ngừa; đấu tranh chống tội phạm 
và tệ nạn ma túy; đưa người nghiện vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý sau 
cai nghiện tại cộng đồng” và thực hiện 
mục tiêu 03 giảm “Giảm cung, giảm 
cầu, giảm tác hại”. 

Công an tỉnh tăng cường công tác 
quản lý, thường xuyên kiểm tra đối 
với các cơ sở kinh doanh có điều kiện 
về an ninh, trật tự nhằm kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật đối với các hành vi vi phạm, 
không để lợi dụng mua bán, tổ chức, 
chứa chấp sử dụng trái phép chất ma 
túy. Nâng cao hiệu quả công tác phối 
hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân các cấp trong điều tra, truy tố, 
xét xử tội phạm ma túy; tăng cường các 
hoạt động xác minh, làm rồi nguồn tài 
sản được sử dụng trong quá trình thực 
hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy 
định của pháp luật. Tổ chức tập huấn 
chuyên sâu về Luật phòng, chống ma 
túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu 
tranh phòng, chống tội phạm về ma túy 
cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm 
công tác phòng, chống ma túy, báo cáo 
viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán 
bộ, chiến sĩ Công an cơ sở (nhất là Công 
an cấp xã)...

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp 
với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm 
tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; 
tổng hợp tình hình, kết quả tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ 
thông tin, báo cáo theo quy định.v

Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình đã ban hành công văn số 
1576/UBND-NVK về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật 
Phòng, chống ma túy năm 2021 gửi: Giám đốc các sở; Thủ trưởng 
các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố.

Theo đó, Luật Phòng, chống ma 
túy năm 2021 được Quốc hội 
Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp 

thứ 11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/01/2022. Quá trình triển khai thực 
hiện, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung 
ương đã ban hành các văn bản liên 
quan, như: Nghị định số 105/2021/NĐ-
CP, ngày 04/12/2021 quy định chi tiết 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật phòng, chống ma túy; Nghị định 
số 116/2021/NĐ-CP, ngày 21/12/2021, 
quy định chi tiết một số điều của Luật 

HOÀ BÌNH:

ẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC 
HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG 
MA TÚY NĂM 2021

H
Ả

I N
A

M
-

Công tác truyền thông phòng, chống ma túy được tỉnh Hòa Bình thực hiện có hiệu quả.

Công an tỉnh Hoà Bình bắt quả tang 9 nam, nữ đang sử dụng trái 
phép chất ma túy tại nhà nghỉ.
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Lê Thánh Tông là một nhà yêu 
nước, thương dân, chăm lo đến đời 
sống của người nghèo khó trong 
xã hội. Trong quá trình điều hành 
kinh tế - xã hội, nhất là khuyến 
khích trồng cây nông nghiệp đi đôi 
với đẩy mạnh nghề tiểu thủ công 
nghiệp; kết hợp hướng quản lý giữa 
sản xuất với thương mại buôn bán 
lưu thông hàng hóa giữa các vùng 
miền trong nước và nước ngoài, Lê 
Thánh Tông rất coi trọng phòng thủ 
đất nước chống ngoại xâm.

Lê Thánh Tông là một vị vua 
tâm đức, sáng suốt trong việc mở 
rộng bờ cõi, xây dựng sức mạnh 
quân sự bằng cách đào tạo rèn 
luyện quân đội, chỉnh đốn quân 
ngũ có khả năng chiến đấu lâu dài, 
cải tiến vũ khí mới tinh xảo, sắc 
bén bao gồm cả các loại pháo tấn 
công có sức công phá mạnh như 
súng thần công được cải tiến có 
độ chính xác cao và bắn xa hơn. Lê 
Thánh Tông rất chú trọng đến tăng 
cường năng lực quân số đi đôi với 
việc đào tạo tướng giỏi, tài đức, 
trung thành với nhân dân để đánh 
giặc là thắng.

Lê Thánh Tông rất khuyến khích 

đến chất lượng khoa thi, đỗ đạt, 
chọn nhân tài, mở rộng trường 
lớp tuyển dụng người thông minh, 
đức độ để sử dụng quản lý và điều 
hành nhà nước. Ông là người coi 
trọng văn nghệ sĩ, nhà thơ, thành 
lập hội tao đàn, một hình thức quy 
tụ và mở rộng hoạt động tài năng 
của các thi sĩ trong nước. Trong việc 
sử dụng quan lại, Lê Thánh Tông 
chọn người tài năng vì đất nước, 
vì triều đình hưng thịnh, không sử 
dụng những người con ông cháu 
cha bất tài kém đức dù người đó 
là con ông quan to nào của Triều 
đình. Trong sự nghiệp cai quản 
đất nước, lý tưởng cao nhất của Lê 
Thánh Tông là đưa sự nghiệp Đại 
Việt phát triển, phồn thịnh, mở 
mang đất đai, đưa đời sống nhân 
dân no ấm hơn, xã tắc an bình. 
Ông là vị vua rất coi trọng đạo đức 
con người, xóa bỏ tư tưởng trọng 
nam khinh nữ, bình đẳng bác ái, 
tôn trọng sử dụng những người có 
hoài bão về văn hóa lớn, biết làm 
kinh tế tự chủ và phát triển để đất 
nước phồn vinh.

Lê Thánh Tông rất chú trọng 
kỷ cương phép nước, từ Triều đình 
đến cơ sở làng xã phải thực hiện 

tốt luật pháp. Luật Hồng Đức ra đời 
đánh dấu một trang sử mới trong 
việc cải cách quản lý đất nước bằng 
luật pháp. Bộ luật Hồng Đức mà Lê 
Thánh Tông đưa ra nhiều điểm mới 
nổi bật như là coi trọng người phụ 
nữ, quan hệ vợ chồng. Người phụ nữ 
phải được hưởng tài sản thừa kế như 
nam giới, một quy định khác với các 

luật đương thời trước đó, được nhân 
dân đồng tình thực hiện. Có thể nói, 
Lê Thánh Tông là một quân vương vị 
thế anh minh có tầm bao quát rộng 
để có những quyết sách đúng về 
quản lý đất nước thông qua luật sửa 
đổi bổ sung và có nhiều điểm sáng 
tạo, ví thế mà đến thời ông, đất 
nước mới thái bình, dân mới an lạc!

Nhìn lại cứ liệu lịch sử và những 
truyền kể dân gian, dù đó là huyền 
thoại hay là cứ liệu có thật thì việc 
ca ngợi nhìn nhận chân dung một 
con người vị vua Lê Thánh Tông 
là dựa trên nhiều mối quan hệ 
giữa nhân sinh quan của ông với 
xã hội đương thời là điều rất cần 
thiết. Theo sử sách chép lại, khi 
còn nhỏ Lê Thánh Tông là một cậu 
bé khôi ngô tuấn tú, chăm học, có 
tài nhớ nhanh các mặt chữ và ý 
nghĩa của câu chữ trong sách, lớn 
lên Lê Thánh Tông mỗi ngày một 
biết rộng hơn người. Với ông, việc 
nghiên cứu kinh sử là vấn đề được 
coi trọng nhằm tích lũy kiến thức 
trau dồi kỹ năng sống để quản lý 
đất nước. Ông là con người của 
lịch sử nên quá trình điều hành xã 
tắc chắc là phải có đúng và cũng 
có sai nhưng nhìn chung là một 
vị quân vương được nhân dân tôn 
vinh, trân trọng... Song sự nghiệp 
với cương vị quân vương có dài 
nhưng tuổi thọ của Lê Thánh Tông 
thì không sống lâu. Ông sinh ngày 
20 tháng 7 năm Nhâm Tuất (1442) 
và ngày 30 tháng 1 năm Định Tỵ 
(1497) Lê Thánh Tông băng hà, 
ngôi vua 38 năm thọ 56 tuổi.

Một vị vua anh minh được 
nhân dân tôn vinh là vị vua cai 
quản đất nước hưng thịnh, vẻ 
vang nhất trong lịch sử phong 
kiến Việt Nam thời hậu Lê. 

Triều đại nhà Lê kéo dài gần 
400 năm. Nếu nói từ Lê Sơ, Anh 

hùng dân tộc Lê Lợi là người 
thiên tài trên nhiều phương diện 

bậc thầy về chính trị, quân sự, 
ngoại giao thì thời hậu Lê cũng 

có những vị vua anh minh, vì 
dân, vì nước như Lê Thánh Tông.

KHÁI QUÁT VỀ CỨ LIỆU LỊCH SỬ  
VÀ SỰ NGHIỆP HOÀNG ĐẾ  
LÊ THÁNH TÔNG

ĐĂNG HẢI -

THÁNH
TÔNG

LÊ VUA
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dày và dài. Với cách nghiên cứu 
chuyên sâu dáng mạo con người 
để tạo hình thì phàm những người 
như ông là một con người có trí 
tuệ thông minh vượt trội và đức 
độ hơn người. Từ cảm nhận thông 
qua quan niệm sống và cách thức 
điều hành, ứng xử trong quản 
lý đất nước mà đặc biệt ông còn 
là tác giả của bộ luật Hồng Đức 
thì đây là một con người không 

những vừa kế thừa sự nghiệp của 
các tiền nhân, lại vừa đổi mới để 
phát triển xã tắc. Dựa trên tư liệu 
lịch sử, truyền thuyết dân gian 
nói về thân thế và sự nghiệp vua 
Lê Thánh Tông, họa sĩ đã miêu tả 
dung quang ông với tư thế một 
minh quân chỉ đạo thế cuộc điều 
hành đất nước phải dựa trên luật 
pháp, kỷ cương phép nước mới ổn 
định vững vàng được. Lê Thánh 

Tông với gương mặt nghiêm nghị, 
dáng ngồi oai phong mắt hướng về 
phía trước, hai tay đang lật những 
trang sách trong bộ luật Hồng Đức 
rồi tư duy suy ngẫm để điều hành 
công cuộc kiến quốc và bảo vệ chủ 
quyền dân tộc.

Bức tranh được cấu trúc, Lê 
Thánh Tông mặc áo vua màu vàng 
có thêu một con rồng trên ngực, 
đầu đội mũ bình thiên màu đen 
tím, chuẩn bị cho buổi thiết triều. 
Với cách thức suy luận biện chứng, 
nhân sinh quan duy vật lịch sử, 
họa sĩ đã kết hợp hai yếu tố đó là 
tạo hình logic cứ liệu lịch sử theo 
phương pháp cấu trúc tướng mạo 
con người tài năng với phương 
pháp tâm linh để khắc họa lại chân 
dung Lê Thánh Tông. Có thể nói 
thời gian phác thảo chân dung vị 
vua Lê Thánh Tông là một trong 
những người mà tác giả đã nghiên 
cứu lâu nhất, từ năm 1966 đến 
năm 1987 mới hoàn thành. Bởi lẽ 
theo họa sĩ khó khăn về việc tiếp 
cận tư liệu lịch sử và nhất là yếu tố 
tâm linh. Miêu tả chân dung người 
đã khuất lâu đời không thể chỉ căn 
cứ một yếu tố về lịch sử để công bố 
tác phẩm vì đây là tổng hòa của 
các phương pháp tạo hình để miêu 
tả một vị vua có thật trong lịch sử. 
Sau khi công bố tác phẩm hội họa 
về vị hoàng đế Lê Thánh Tông mà 
họa sĩ đã sáng tác trên phương 
tiện thông tin đại chúng đã được 
nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, sử 
học đồng tình tích cực về cách thức 
nghiên cứu và khắc họa nhân vật 
có thật trong lịch sử Hoàng đế Lê 
Thánh Tông.

Là một hội viên chuyên ngành 
hội họa của Hội Mỹ thuật Việt 
Nam, họa sĩ Hoàng Hoa Mai đã tập 
nghiên cứu sáng tác về các đề tài 
chân dung lịch sử các anh hùng, 
nhà văn hóa lớn của dân tộc như 
đề tài về Bác Hồ và các danh nhân 
lịch sử như Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê 
Lợi, Nguyễn Trãi, Hồ Quý Ly... Lê 
Thánh Tông, Lê Văn Hưu. Trong đó 
có nhiều tác phẩm đã được trưng 
bầy, lưu giữ ở các bảo tàng Trung 
ương và địa phương.v

Để hậu thế có chân dung tôn 
vinh và tưởng nhớ vị vua anh minh 
Lê Thánh Tông rất cần được miêu 
tả sát thực về ông, họa sĩ Hoàng 
Hoa Mai đã nhiều năm nghiên cứu 
sử sách và phác thảo nhiều dung 
quang ông bằng chất liệu sơn dầu 
để chọn một phác thảo có tâm thế 
đúng nhất với dung mạo mà bắt 
đầu từ cách nhìn khái quát và cụ 
thể trong lịch sử đã sao chép lại.

Lê Thánh Tông là một nhân 
vật của lịch sử trong thời đại hậu 
Lê. Việc miêu tả chân dung Lê 
Thánh Tông sát với con người tài 
năng của ông bằng da bằng thịt 
là một vấn đề rất khó. Xưa nay 
cũng có nhiều họa sĩ đã vẽ vua Lê 
Thánh Tông nhưng cũng chỉ dừng 
lại ở loại tranh minh họa cho bài 
viết truyện kể dân gian theo cách 
khái quát ước lệ, không phải là tả 
thực một cách có phân tích khoa 
học theo chính sử. Điều đó cũng 
có nghĩa là chưa có họa sĩ nào tập 
trung nghiên cứu một cách công 
phu trên nhiều yếu tố như tính 
cách, tướng mạo, giáng thế và đặc 
biệt dung quang thông qua các chi 
tiết như mắt, mũi, miệng, khuôn 
mặt nói gọn lại là dung mạo thần 
thái vì đây là một con người rất 
đặc biệt và cũng rất hiện thực. Trên 
cơ sở phân tích một cách khoa học 
logic, hoàng đế Lê Thánh Tông sẽ 
được khắc họa với các cứ liệu cơ 
bản nổi bật về tư tưởng, tình cảm, 
quan niệm triết học, sách lược, 
chiến lược quản lý và điều hành 
đất nước mà trong lịch sử chính 
thống đã chép lại.

Nhiều mẩu truyện dân gian, 
truyền miệng của nhân dân cũng 
như sử sách đã lưu lại sau này 
thì Lê Thánh Tông là con người 
có dáng vóc khỏe mạnh, bước đi 
nhanh nhẹn, có lối sống rất bình 
dị gần gũi với dân. Ông có mặt 
chữ điền mắt to sáng, sống mũi 
cao, miệng rộng, có chòm râu đen Hoàng đế Lê Thánh Tông - Tranh sơn dầu Hoàng Hoa Mai.

TÁI HIỆN CHÂN DUNG 
HOÀNG ĐẾ LÊ THÁNH TÔNG
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Truyền thông về quyền con người cần 
được triển khai trên cả 3 nội dụng 
chính: Phổ biến, tuyên truyên, giải 

thích. Trong đó, ưu tiên khai thác hiệu quả 
thế mạnh của truyền thông trên các nền 
tảng số để cung cấp thông tin minh bạch 
đến người dân trong nước và quốc tế.

Đề án trên thực hiện trên 63 tỉnh, 
thành phố cả nước. Ngoài nước, Đề án 
lựa chọn tổ chức truyền thông trực tiếp 
và trực tuyến hướng tới một số địa bàn 
có đông người Việt Nam sinh sống; một 
số địa bàn ưu tiên phát triển quan hệ 

ẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG 
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký 
Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt 
Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai 
đoạn 2023 - 2028.

đối ngoại của Đảng và Nhà nước; trụ sở 
của các cơ quan quyền con người quốc tế 
như: New York (Mỹ), Geneve (Thụy Sĩ), 
Bangkok (Thái Lan)...

Mục tiêu của Đề án là truyền thông 
về quyền con người nhằm tạo sự chuyển 
biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn 
xã hội về các quyền con người; thông tin 
đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng 
bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu 
rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết 
quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc 
đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao 
uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền 
con người ở phạm vi trong nước, khu vực 
và trên thế giới.

100% CƠ QUAN HÀNH 
CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỊNH 
KỲ CUNG CẤP CHO BÁO 
CHÍ VỀ CÔNG TÁC QUYỀN 
CON NGƯỜI

Mục tiêu cụ thể đến năm 2028, Đề án 
phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà 
nước thực hiện cơ chế phát ngôn và cung 
cấp thông tin định kỳ cho báo chí về công 
tác quyền con người theo quy định hiện 
hành để thông tin về tình hình và kết quả 
công tác quyền con người kịp thời và tương 
xứng với các nỗ lực và thành tựu đảm bảo 
quyền con người của các cơ quan chức 
năng nói riêng và cả nước nói chung.

100% cán bộ làm công tác quyền con 
người, 100% cán bộ làm công tác quản 
lý thông tin, truyền thông, 100% nhân 
sự tham gia công tác thông tin đối ngoại 
của các cơ quan báo chí, 70% cán bộ chủ 
chốt của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 
trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương được cập nhật thông tin 
tình hình công tác quyền con người ở Việt 
Nam, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền 
thông về quyền con người.
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Đẩy mạnh xây dựng văn bản hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người.

Đẩy mạnh xây dựng văn bản hướng dẫn công tác thông tin, tuyên 
truyền về quyền con người.

Tổ chức chuỗi Triển lãm ảnh, tài liệu 
lưu trữ về quyền con người ở Việt Nam 
bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài tại 63 
tỉnh, thành phố và một số địa bàn trọng 
điểm ở nước ngoài.

Biên soạn, xuất bản và tái bản 1.000 
đầu sách về quyền con người; đa dạng 
hóa hình thức các sản phẩm truyền thông 
đại chúng, nâng tỉ trọng các sản phẩm 
truyền thông bằng tiếng dân tộc, tiếng 
nước ngoài và sản phẩm truyền thông trên 
nền tảng số chiếm từ 15% đến 20% tổng 
số sản phẩm truyền thông về quyền con 
người.

GIẢM THÔNG TIN SAI 
LỆCH, XÂM HẠI QUYỀN 
CON NGƯỜI

Đề án phấn đấu 100% nguồn dữ liệu 
và sản phẩm truyền thông của Đề án được 
số hóa, kết nối, sử dụng chung và phổ biến 
trên không gian mạng để lan tỏa thông 
tin tích cực, nhân văn; giảm thông tin sai 
lệch, tin giả, tin xấu độc xâm hại quyền con 
người trên không gian mạng xuống còn 
dưới 10% tổng số thông tin về quyền con 
người ở Việt Nam; phát hiện, xử lý 90% tin 
giả, tin xấu độc xâm hại quyền con người 
trên không gian mạng.

Về đối ngoại, Đề án phấn đấu hoàn 
thành việc thực hiện khuyến nghị của 
quốc tế về tăng cường truyền thông, nâng 
cao nhận thức về quyền con người đã được 
Chính phủ Việt Nam chấp thuận, bao gồm 
khuyến nghị số 63, 67, 86 theo cơ chế Rà 
soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng 
Nhân quyền Liên hợp quốc chu kỳ III.

NỘI DUNG TRUYỀN 
THÔNG

Đề án tuyên truyền về luật pháp quốc 
tế về quyền con người, trong đó đặc biệt 
quan tâm tới 07 công ước quốc tế cơ bản 

về quyền con người mà Việt Nam là thành 
viên gồm (1) Công ước về các Quyền Dân 
sự và Chính trị; (2) Công ước về các Quyền 
Kinh tế, Xã hội và Văn hóa; (3) Công ước về 
Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ; (4) Công ước về Xoá bỏ mọi hình 
thức phân biệt chủng tộc; (5) Công ước về 
Quyền Trẻ em; (6) Công ước về Quyền của 
Người khuyết tật; (7) Công ước Chống tra 
tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt 
tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con 
người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và 
thúc đẩy quyền con người.

Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước Việt 
Nam về quyền con người; kết quả nội luật 
hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc 
tế về quyền con người, các cam kết quốc tế 
song phương và đa phương mà Việt Nam 
là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập.

Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo 
đảm quyền con người trên các lĩnh vực, 
trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, 
chăm lo đời sống của người dân, các đối 
tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không 
ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, nhận 
định tích cực của dư luận, truyền thông 
quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và 
phát triển quyền con người của Việt Nam. 
Các thông tin tích cực, đề cao các giá trị đạo 
đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh 
thần đoàn kết, tương thân tương ái, lòng 
yêu nước, tự hào dân tộc.

Các vụ việc, các đối tượng trong 
nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng 
các quyền tự do, dân chủ, quyền con 
người để vi phạm pháp luật, phương 
hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc 
tế của Việt Nam…v
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TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN  
NHAM BIỀN SỐ 1 (BẮC GIANG): 

IỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC 
GIÁO DỤC TẠI HUYỆN YÊN DŨNG

Năm học 2022 - 2023, Nham Biền tiếp tục được trao “sứ mệnh” 
là một trong những trường trọng điểm chất lượng cao của ngành 
giáo dục huyện Yên Dũng. Thực hiện tốt chỉ đạo của Phòng GD&ĐT 
về công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh giỏi. Nhà 
trường tập trung mũi nhọn vào chất lượng đào tạo cho học sinh 
giỏi tại các khối lớp. Tổ chức lớp học phù hợp với năng lực học sinh, 
phân công chuyên môn phù hợp với năng lực giáo viên, nêu cao ý 
thức trách nhiệm bồi dưỡng cho học sinh giỏi.

Có mặt tại ngôi trường vào giữa trung 
tuần tháng 9, khi mà các khối trường 
học của ngành giáo dục huyện Yên 

Dũng đã dần ổn định cho một năm học 
mới. Là một ngôi trường, nằm giữa trung 
tâm của huyện, trong những năm qua nhà 
trường đã đào tạo rất nhiều thế hệ học sinh 
giỏi, đầu vào chất lượng cao cho khối lớp 
10. Bởi vậy, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư xây dựng trường THCS thị trấn Nham 
Biền số 1 giai đoạn 2 để đủ điều kiện công 
nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Bà Ninh Thị Thiềng - Hiệu trưởng chia 
sẻ: “BGH trường đã đề nghị Phòng GD&ĐT 
Yên Dũng tham mưu với Huyện ủy, UBND 
huyện quan tâm thực hiện Quyết định số 
782/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án 
phát triển trường trung học cơ sở trọng 
điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2025 và hỗ trợ 
kinh phí cho nhà trường trong công tác bồi 
dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi”

Được biết, năm học 2022 - 2023. 
Nhà trường có số lượng cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên là 48. Trong đó, cán 
bộ (Quản lý 03, giáo viên 42, nhân viên 
3). Trình độ chuyên môn của giáo viên và 
nhân viên (Thạc sĩ 01, ĐH 37, CĐ 2, TC 2, 
đảm bảo đủ tỷ lệ giáo viên/lớp 2,1).

Nói về công tác cho năm học mới, 
Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: 
Năm học 2022 - 2023, cán bộ quản lý nhà 
trường đã được bồi dưỡng về công tác quản 
lý, có nhiều sáng tạo trong công việc. Việc 
điều hành, quản lý các hoạt động trong 
nhà trường ngày càng chuyên nghiệp, có 
hiệu quả. 100% số giáo viên có phẩm chất 
đạo đức tốt và có tinh thần trách nhiệm, 
nhiệt tình, tích cực trong công tác.

Năm học 2022 - 2023, BGH nhà trường 
sẽ quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện, chất lượng bồi dưỡng học sinh 
giỏi, chất lượng thi vào lớp 10. Thực hiện có 
hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, pháp 
luật và rèn kỹ năng sống cho học sinh; duy 
trì tốt công tác phổ cập, công tác tư vấn 
hướng nghiệp, nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện.

 Cụ thể, BGH đã gương mẫu đi đầu 
trong công tác đổi mới phương pháp dạy 
học, kiểm tra, đánh giá, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức về đổi mới cho toàn thể cán 
bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục phù hợp 
với điều kiện thực tế nhà trường, có các giải 
pháp đồng bộ và quyết liệt để tổ chức thực 
hiện tốt kế hoạch, phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho cán bộ, giáo viên; thực hiện tốt 
công tác kiểm tra nội bộ, công tác khảo thí 
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Lễ khai giảng năm học 2022- 2023

và kiểm định chất lượng giáo dục.
Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định 

kỳ, học kỳ một cách nghiêm túc như: Chấm 
bài kiểm tra, nhận xét, đánh giá học sinh 
đảm bảo thực chất, khách quan, trung 
thực, công bằng. Đánh giá đúng năng lực 
và sự tiến bộ của học sinh. Ngoài ra, nhà 
trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể 
ở địa phương và các trường THCS trong 
huyện làm tốt công tác tuyên truyền trong 
nhân dân.

Về cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo 
đủ các điều kiện dạy học như: Tổng diện 
tích đất bằng 14.000 m² với khuôn viên 
khép kín, có 3 dãy nhà cao tầng kiên cố với 
20 phòng học thường, 10 phòng học bộ 
môn, 10 phòng chức năng, nhà đa năng, 
khu nhà công vụ, nhà bán trú, hệ thống 
sân chơi, bồn hoa, cây xanh được quy 
hoạch đẹp, bố trí hợp lí.

Bước vào năm học mới, BGH nhà 
trường vẫn duy trì 20 lớp với 766 học sinh, 
cụ thể như: Khối lớp 6 có 5 lớp, khối lớp7 
có 5 lớp, khối lớp 8 có 5 lớp và khối lớp 9 
có 5 lớp. Với tổng sĩ số của  cả      4 khối là 
(201,195,186 và 184). Tuyển mới 100% 
học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 
tại trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 
1 vào học lớp 6 với 161 học sinh. Tuyển bổ 
sung học sinh giỏi vào lớp chất lượng cao 
với 48 học sinh.

Năm học 2022 – 2023, Nhà trường 
được hội đồng thi đua khen thưởng huyện, 
khen thưởng cá nhân, tập thể trong năm 
học 2021 - 2022. Cụ thể (số khen thưởng 
lao động tiên tiến đạt 36 - tỷ lệ 75%, Số 
CSTĐ cấp cơ sở 6 - tỷ lệ 12,5%, số CSTĐ cấp 
tỉnh 02 - tỷ lệ 4,2%). Số cá nhân được Chủ 
tịch UBND tỉnh khen: 02 - tỷ lệ 4,2%. Số 
cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen: 
03- tỷ lệ 6,3%. Danh hiệu thi đua, khen 
thưởng đối với nhà trường (Cờ thi đua của 
UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc).

Chia sẻ về vấn đề này, Lãnh đạo ngành 

giáo dục của huyện Yên Dũng cho rằng: 
Năm học 2021 - 2022, toàn ngành giáo 
dục huyện được Bộ GD&ĐT tặng Bằng 
khen 01 tập thể, 02 cá nhân, tăng 01 cá 
nhân so với cùng kỳ năm trước. UBND tỉnh 
tặng Cờ thi đua 06 tập thể, tặng Bằng khen 
05 tập thể giảm 01 cá nhân so với cùng kỳ 
năm trước, 16 cá nhân giảm 01 cá nhân so 
với cùng kỳ năm trước, công nhận 05 tập 
thể Lao động xuất sắc tăng 01 cá nhân so 
với cùng kỳ năm trước, 05 Chiến sĩ thi đua 
cấp tỉnh tăng 02 cá nhân so với cùng kỳ 
năm trước.

UBND huyện tặng Giấy khen 4 tập thể, 
18 cá nhân, công nhận 148 chiến sĩ thi đua 
cơ sở, 987 Lao động tiên tiến; vinh danh 
tập thể, giáo viên, học sinh có thành tích 
trong bồi dưỡng HSG các cấp. Vinh danh 
tập thể, giáo viên có thành tích trong bồi 
dưỡng ôn thi vào lớp 10.

Với kết quả thi đua năm học 2021 - 
2022. Bậc giáo dục Mầm non Yên Dũng 
được Sở GD&ĐT đánh giá hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm học, được Sở GD&ĐT 
tặng giấy khen. Bậc giáo dục Tiểu học được 
Bộ GD&ĐT kiểm tra và đánh giá cao công 
tác chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo của ngành 
giáo dục huyện trong việc thực hiện giáo 
dục phổ thông mới. Bậc giáo dục THCS, 
ngành giáo dục Yên Dũng được Thủ tướng 
Chính phủ dự định về thăm, được Bộ 
GD&ĐT kiểm tra và đánh giá cao công tác 
chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo của ngành giáo 
dục huyện trong thực hiện chương trình 
GDPT mới, nhiều cơ quan truyền thông 
ghi nhận. Được Sở GD&ĐT tặng giấy khen 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Tự hào với thành tựu đã đạt trong 
năm học vừa qua, Lãnh đạo ngành giáo 
dục huyện Yên Dũng tự tin rằng: Năm học 
2022- 2023, toàn ngành giáo dục huyện 
nhà sẽ đạt kết quả cao hơn nữa, xứng đáng 
là một trong những địa phương có thành 
tích xuất sắc của tỉnh Bắc Giang. v

Buổi học ngoại khóa về luật ATGT của học sinh nhà trường.
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đào tạo 100% chuẩn và trên chuẩn, có năng 
lực chuyên môn vững vàng và nhất là đang 
bước vào độ chín cả về tuổi đời và tuổi nghề, 
có trách nhiệm và giàu tâm huyết với công 
việc, hết lòng thương yêu, chăm lo giáo dục 
học sinh. Các cán bộ, giáo viên thường xuyên 
tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, tập huấn 
các chuyên đề của Bộ Giáo dục và Sở GD-ĐT 
tỉnh Thanh Hoá.

Bên cạnh đó nhà trường đã luôn quan 
tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, vì 
xác định chất lượng mũi nhọn là ưu tiên vượt 
khó là điểm nhấn quan trọng tạo nên thương 
hiệu và vị thế nhà trường. Ban giám hiệu 
nhà trường đã có nhiều cơ chế, chính sách để 
khuyến khích, động viên học sinh giỏi, giáo 
viên giỏi các cấp. Nhà trường thường xuyên 
tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương 
trong công tác giáo dục, tăng cường xây dựng 
cơ sở vật chất trong năm 2022 như: Nhà học bộ 
môn, thiết bị dạy học...để xây dựng trường đạt 
chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Công tác Đảng, công Đoàn, Đoàn thanh 
niên, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Hội 
CMHS của trường có nhiều đổi mới trong 
phương thức hoạt động và ngày càng hiệu quả 
và thiết thực. Nhà trường luôn giữ vững mối 
đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động. Ý 
thức học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh 

ngày càng tiến bộ, tinh thần đoàn kết tương 
trợ giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng lớp tự quản, 
tham gia các hoạt động tập thể ngày càng cao.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp 
của nhà trường, trong nhiều năm qua, trường 
THPT Thọ Xuân 4 đã nhiều lần được huyện ủy, 
UBND huyện Thọ Xuân, UBND tỉnh Thanh Hóa, 
Bộ Giáo dục tặng giấy khen, bằng khen; các 
tổ chức đoàn thể nhà trường nhiều lần được 
Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương hội 
Chữ thập đỏ Việt nam, Trung ương đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội khuyến học 
tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều giấy khen, bằng 
khen. Từ mái trường này, dẫu trải qua nhiều 
khó khăn, gian khổ nhưng bao thế hệ học sinh 
đã trưởng thành và đang có mặt trên khắp mọi 
miền đất nước, đóng góp không nhỏ vào công 
cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Để có được những quả ngọt là cả một 
quãng thời gian dài phấn đấu liên tục không 
mệt mỏi, vượt lên bao khó khăn, gian khổ, 
hoàn thành nhiệm vụ mà Nhà nước và nhân 
dân giao phó của các thế hệ thầy và trò trường 
THPT Thọ Xuân 4. Biết bao thế hệ thầy cô 
giáo vẫn tiếp tục dốc lòng vì sự nghiệp “trồng 
người”, đóng góp vào sự phát triển của ngành 
giáo dục xứ Thanh.

Nhằm tăng cường công tác giáo dục 
truyền thống, tôn vinh những thành tích, sự 
đóng góp của các thế hệ thầy và trò nhà trường 
qua các thời kỳ, trường THPT Thọ Xuân 4 sẽ tổ 
chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường vào 
ngày 12-13/11 sắp tới. Lễ kỷ niệm là dịp ôn 
lại truyền thống, khẳng định vị thế của nhà 
trường, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của 
các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, các tập 
thể, cá nhân cho sự phát triển và ngày càng 
lớn mạnh của nhà trường trong 20 năm qua. 
Đồng thời, đây cũng là dịp để các thế hệ cán 
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hội ngộ, tri 
ân, hướng về mái trường thân yêu, tự hào về 
nơi mình đã từng gắn bó, tạo nguồn động viên 
khích lệ để các thầy, cô giáo, các thế hệ học sinh 
hiện nay và mai sau không ngừng phấn đấu 
dạy tốt, học tốt, đưa nhà trường tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, viết tiếp 
những trang sử vẻ vang, tô thắm thêm truyền 
thống của mái trường Thọ Xuân 4 thân yêu.v

PHAN KIÊN - XUÂN KHIỂN -

Giá: 12.000 đ

Mùa hoa phượng thứ 20 đi qua cũng 
là lúc thầy, cô giáo trường THPT Thọ 
Xuân 4 chia tay với lứa học trò thứ 20 

để các em bắt đầu hành trình vào đời xây dựng 
tương lai, viết thêm vào trang sử 20 năm vẻ 
vang của nhà trường.

Ngược dòng thời gian về năm 2002, Chủ 
tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định số 
2675/QĐ-UBND, ngày 21/8/2002, thành lập 
trường THPT Thọ Xuân 4, tách ra từ trường 
THPT Lê Hoàn. Vạn sự khởi đầu nan, thầy và 
trò nhà trường trải qua nhiều khó khăn, gian 
khổ khi thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy và học, chất lượng đầu vào thấp. Thực tế 
cho thấy, vùng tuyển sinh của nhà trường nhìn 
chung là một vùng thuần nông nghèo, giao 
thông trong khu vực còn chậm phát triển, đi 
lại còn gặp nhiều khó khăn…chất lượng đầu 
vào luôn thấp nhất trong số các trường THPT 
huyện Thọ xuân và thuộc tốp cuối của các 
trường THPT tỉnh Thanh Hóa.      Mặc dù vậy, 
với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Sở GD-ĐT 
Thanh Hóa, Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân, 
sự phối kết hợp của các địa phương, sự đồng 
tình, ủng hộ của cha mẹ học sinh và đặc biệt là 
sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của 
các thế hệ thầy và trò, trường THPT Thọ Xuân 4 
đã có những bước tiến vững chắc đáng tự hào 
về chất lượng giáo dục toàn diện và cơ sở vật 
chất. Uy tín và vị thế của nhà trường ngày được 
nâng cao, nhà trường đã trở thành một địa chỉ 
đáng tin cậy của học sinh, phụ huynh và nhân 
dân trong khu vực.

Năm học 2021 - 2022 vừa qua, mặc dù 
chịu tác động rất lớn của đại dịch Covid-19 
song nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ năm học, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 
100% cán bộ, giáo viên cố gắng khắc phục 
khó khăn, thực hiện tốt chương trình giáo 
dục nhà trường, thường xuyên áp dụng các kĩ 
thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giảng dạy. Hoạt động tuyên 
truyền, ngoại khóa theo chủ điểm thực hiện 
đúng kế hoạch đề ra, có hiệu quả tích cực... Về 
chất lượng giáo dục đại trà, trong năm học vừa 
qua, nhà trường có trên 97% học sinh được 
xếp loại hạnh kiểm tốt và khá, không có học 
sinh xếp loại yếu. Về học lực, có 21,14% xếp 
loại giỏi, 62, 67% xếp loại khá. Trong số 18 lớp, 

có 7 lớp xếp loại xuất sắc, khá 8 lớp. Tỷ lệ đỗ tốt 
nghiệp năm 2022 đạt 98,68%, trong đó, có 8 
học sinh đạt 27 điểm trở lên đối với 3 môn xét 
tuyển sinh đại học, có hai học sinh đạt điểm 10 
môn Lịch sử, số học sinh đạt 24 điểm trở lên đối 
với ba môn xét theo khối tuyển sinh đại học là 
80/227 em dự thi tốt nghiệp.

Về chất lượng mũi nhọn, trong năm học 

vừa qua, nhà trường có 20 giải văn hóa học 
sinh giỏi cấp tỉnh, một giải ba cuộc thi sáng 
tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, có 4 giáo viên 
tham gia dự thi và đạt danh hiệu giáo viên giỏi 
cấp tỉnh, 12 giáo viên đạt giải Sáng kiến kinh 
nghiệm cấp tỉnh.

Để đạt được những thành tích trên là nhờ 
có một đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ 

Sau 20 năm tách ra từ trường THPT Lê Hoàn, 
Trường THPT Thọ Xuân 4 (huyện Thọ Xuân, Thanh 
Hoá) từng bước vượt khó vươn lên, trở thành điểm 

sáng niềm tin trong ngành giáo dục xứ Thanh.

TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4 (THANH HÓA): 

PHÁT TRIỂN TRÊN 
MIỀN "ĐẤT KHÓ"

Trường THPT Thọ Xuân 4 ngày càng phát triển

Thầy Đỗ Thanh Nam - Hiệu trưởng THPT Thọ Xuân 4, Thanh Hoá.


