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HẢI DƯƠNG:
các hoạt động 
phổ biến, giáo 
dục pháp luật

Giám đốc Sở Tư pháp 
Bùi Sỹ Hoàn trao Giấy 

chứng nhận đoạt giải 
nhất Cuộc thi “Tìm 
hiểu pháp luật trực 

tuyến” năm 2022 đợt 
1 cho chị Tăng Thị 

Thu Hà, giáo viên Trường 
Mầm non xã Cổ Dũng, 

huyện Kim Thành.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  

trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá  
nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm  

thực hiện Luật  
PBGDPL.



Đồng chí Trương Minh Thắng, 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp, 
Phó Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh cho biết: “Xác định 
công tác tuyên truyền PBGDPL có vai 
trò quan trọng, là cầu nối đưa chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đến 
với người dân, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL các cấp trong tỉnh hướng về 
cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền Luật 
PBGDPL với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, phù hợp với tình hình 
thực tiễn địa phương”.

10 năm qua, Hội đồng PBGDPL 
tỉnh là cơ quan tư vấn cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh trong công tác PBGDPL, 
nhất là phổ biến các văn bản pháp 
luật mới, phục vụ các sự kiện chính trị 
xã hội quan trọng, như Đại hội Đảng 
các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu HĐND các cấp;  thực hiện các 
Chương trình, Đề án lớn, đặc thù của 
địa phương: Đề án tăng cường công tác 

PBGDPL phục vụ nhiệm vụ chính trị địa 
phương, Đề án xây dựng mô hình điểm 
về PBGDPL phục vụ công tác thu hồi, 
bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Để cán bộ và nhân dân làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật, thời gian 
qua, Phòng Tư pháp thành phố Bắc 
Ninh tham mưu cho UBND thành phố, 
Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố 
thành lập các đoàn kiểm tra và tổ chức 
kiểm tra công tác tuyên truyền PBGDPL 
tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 
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các địa phương; phát huy vai trò nòng 
cốt của ngành Tư pháp trong tham mưu, 
tổ chức các hoạt động PBGDPL.

Là địa phương triển khai nhiều 
công trình quan trọng của tỉnh, thành 
phố Bắc Ninh, những năm qua, phường 
Hòa Long phát huy tốt công tác tuyên 
truyền, PBGDPL, nhất là tuyên truyền 
PBGDPL trong công tác giải phóng mặt 
bằng. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, công 
chức tư pháp-hộ tịch phường cho biết: 
“Trong quá trình thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng các dự án, tôi tham 
mưu cho Đảng ủy, UBND phường phối 
hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 
thành phố tổ chức Hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, quy định 
của Đảng, Nhà nước về công tác bồi 
thường, giải phóng mặt; tham mưu cho 
UBND phường thành lập Tổ công tác kịp 
thời giải quyết nguyện vọng chính đáng 
của người dân, xử lý, tháo gỡ khó khăn 
trong công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng...”.

Đến nay, phường Hòa Long bồi 
thường và thu hồi hơn 40 ha phục vụ 
đầu tư, xây dựng  21 dự án quan trọng 
của tỉnh, thành phố, địa phương, như: 
Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Điện lực Bắc 
Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tòa án nhân 
dân tỉnh, Xưởng in Báo Bắc Ninh, Trung 
tâm Báo chí, Trung tâm kiểm định chất 
lượng và kỹ thuật xây dựng...

Đưa các chủ trương, chính sách của 
Đảng, các văn bản pháp luật của Trung 
ương, của tỉnh đi vào cuộc sống, 10 năm 
qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp 
tổ chức 19.131 cuộc PBGDPL trực tiếp 
cho hơn 7 triệu lượt người; tổ chức và 
hưởng ứng 1.005 cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật với hơn 3,5 triệu lượt người tham 
gia; cấp phát hơn 18 triệu tài liệu pháp 
luật các loại; xây dựng, đào tạo, bồi 
dưỡng 1.072 tuyên truyền viên pháp 
luật cấp xã, 131 báo cáo viên pháp luật 
cấp huyện và 114 báo cáo viên pháp 
luật cấp tỉnh; triển khai sâu rộng hoạt 
động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam (9-11)...

Đến nay, Bắc Ninh có khoảng 
450.000 công nhân, người lao động, 
trong đó có hơn 319.000 công nhân, 
người lao động làm việc tại các khu, 
cụm công nghiệp. Đồng chí Thân Văn 
Vọng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động 
tỉnh cho biết: “Để bảo vệ quyền và nghĩa 
vụ cho công nhân, người lao động, hằng 
năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực 
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước thông qua: Hội nghị 
đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công 
nhân, người lao động; các lớp tập huấn 
an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền 
tại các khu nhà trọ; qua hệ thống loa 
truyền thanh nội bộ; các trang mạng xã 
hội Zalo, facebook... qua đó góp phần 
giải quyết kịp thời các chế, độ, chính 
sách cho công nhân, người lao động”.  

Việc đổi mới về nội dung và hình 
thức trong công tác tuyên truyền, 
PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL 
các cấp trong tỉnh góp phần nâng cao 
nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân 
dân. Qua đó, hạn chế những hành vi vi 
phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp 
thời giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề 
phát sinh ở cơ sở, thúc đẩy nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.v

Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó  
Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh 
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện  
Luật PBGDPL.

PHONG VÂN-

Diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

BẮC NINH:

Đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, từng bước 
hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và 
chấp hành pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL có 
trọng tâm, trọng điểm.
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CÁC THÀNH VIÊN:
NGUYỄN BẰNG GIANG

PHẠM ĐỨC LƯỢNG
NGUYỄN DUY LÃM

TỔNG BIÊN TẬP: 
ĐINH THÁI QUANG 

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

TRÌNH BÀY: QUANG KHẢI

Giấy phép hoạt động Tạp chí in và 
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KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim,  

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.2020679  

Hotline: 0847.999.888 
Email: phobienphapluatvietnam@gmail.com

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

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

Điện thoại: 0899.011.616 
Hotline: 0915.233.332      

Email: phobienphapluat.vp@gmail.com
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In tại: Xí nghiệp in Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc

10 năm qua, TP. Hà Nội đã tuyên 
truyền thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng, loa 

truyền thanh, mạng xã hội, pano, áp phích, 
tranh cổ động; đăng tải thông tin pháp 
luật trên trang thông tin điện tử, mô hình 
“cầu thang pháp luật”; tổ chức các hội thi, 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, 
PBGDPL thông qua hình thức trợ giúp pháp 
lý, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật hằng năm luôn được quan tâm triển 
khai phong phú về nội dung, đa dạng về 
hình thức, hưởng về cơ sở. Công tác PBGDPL 
trên địa bàn Thành phố trong những năm 
qua đã kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, 
góp phần quan trọng tạo nên chuyển biến 
về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân Thủ 
đô, xây dựng người Hà Nội sống và ứng xử 
có văn hoá pháp lý, văn minh, thanh lịch, 
góp phần ổn định tình hình an ninh, chính 
trị và trật tự xã hội, phát triển kinh tế- xã hội 
trên địa bàn Thủ đô... Đặc biệt, từ năm 2013 
đến tháng 6/2022, các sở, ban, ngành, 
đoàn thể của TP và 30 quận, huyện, thị xã 
đã phối hợp tổ chức 82.207 cuộc với trên 
13.125.091 lượt người dự thi trong đợt cao 
điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; 
tăng cường tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, đăng tải 39.919 
tin bài trên Trang điện tử tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL TP.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố 
Hà Nội biểu dương những nỗ lực, thành 
tích của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa 

phương trong việc tổ chức triển khai thực 
hiện Luật PBGDPL và các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, 
ghi nhận, đánh giá cao sự hưởng ứng rộng 
rãi, thiết thực của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động, học sinh, 
sinh viên và Nhân dân Thủ đô trong hoạt 
động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, để tiếp tục đưa Luật 
PBGDPL đi vào cuộc sống và hoạt động Ngày 
Pháp luật hàng năm thực sự thiết thực, ý 
nghĩa trên địa bàn TP, cần tiếp tục thực hiện 
hiệu quả Luật PBGDPL, hoạt động hưởng 
ứng Ngày pháp luật Việt Nam hàng năm. 
Gắn thực hiện Luật PBGDPL với thực hiện 
Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 80-KL/TW 
ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 
PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật của cán bộ và Nhân dân... Tiến tới thực 
hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. 
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 
số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính 
trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 và sửa đổi Luật Thủ đô, có các cơ 
chế, chính sách đặc thù, tạo sự phát triển cho 
Thủ đô. Tăng cường hiệu quả công tác truyền 
thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp 
và pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã 
hội và đưa pháp luật vào cuộc sống... Cùng 
với đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội 
dung hình thức, cách thức tổ chức thực 
hiện Ngày Pháp luật với việc đổi mới công 
tác PBGDPL, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tiến 
tới thực hiện chuyển đổi số trong công tác 
PBGDPL. Huy động mọi nguồn lực xã hội 
tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nói riêng, công tác PBGDPL nói chung. 
Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của 
người dân, ý thức chủ động học tập, nâng 
cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành 
pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức 
và Nhân dân.

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 
mỗi người chúng ta phải bằng những hành 
động cụ thể, thiết thực, chung tay góp 
phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc 
sống, để cùng nhau quyết tâm xây dựng 
Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” - 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội 
Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh 
Ngọc ghi nhận những kết quả ấn tượng mà 
TP đã đạt được qua 10 năm thực hiện và 
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 
Khoá XIII đã thống nhất những mục tiêu để 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 
giai đoạn mới, trong đó có thượng tôn Hiến 
pháp, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân.

Nhân dịp này, UBND TP. Hà Nội đã 
tặng Bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực 
hiện Luật PBGDPL. Đồng thời, trao giải 
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên 
môi trường mạng” cho 43 đơn vị; trong đó, 
UBND quận Nam Từ Liêm và UBND huyện 
Đông Anh đoạt giải Nhất cuộc thi.v

HÀ NỘI: 

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

UBND TP. Hà Nội vừa tổ chức “Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL); Tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi 
trường mạng”.

UBND TP. Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
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Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
Nghệ An đã xây dựng kế hoạch số 02 về tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật cho cả năm và từng quý. Đồng thời hướng 
dẫn cho 21 huyện, thành, thị có kế hoạch phối hợp triển khai 
thực hiện theo chương trình công tác hàng năm. Trong đó chỉ 
đạo các huyện, thành phố, thị xây dựng kế hoạch phối hợp với 
Trung tâm chính trị huyện tập huấn PBGDPL chuyển giao khoa 
học kỹ thuật.

NGHỆ AN: 

Năm 2022, công tác tuyên truyền 
không ngừng được đổi mới về 
hình thức như lồng ghép: Hội 

nghị, tập huấn, các cuộc thi tuyên truyền, 
sinh hoạt Câu lạc bộ, sinh hoạt hội viên, 

sinh hoạt thông qua đài phát thanh 
truyền hình tỉnh, huyện, loa truyền 
thanh xã, xóm, các báo, bản tin Tiếng 
nói nhà nông, phát tờ gấp, tờ rơi cho 
hội viên, nông dân góp phần nâng cao 

ÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO  
DỤC PHÁP LUẬT

Cán bộ Phòng CSGT tỉnh Nghệ An tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho học sinh Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn.

QUẢNG BÌNH: 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 
các lĩnh vực pháp luật liên quan trực 
tiếp đến hội viên, nông dân như:  

Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai, Luật 
khiếu nại, Luật tố cáo; Luật Biển, Luật biên 
giới, Luật giao thông đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa, Luật Thuỷ sản; tuyên 
truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và  Hội 
đồng nhân dân các cấp; Chỉ thị số 15/CT-
TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính  phủ 
và các văn bản, quy định về phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 của Đảng, Nhà  nước, 
của địa phương; các quy định về chống 
khai thác IUU. Hình thức tuyên truyền đa 

dạng, phong phú như: Tọa đàm, hội thi sân 
khấu hóa, thi viết, thi trực tuyến tìm hiểu 
pháp luật; sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt 
Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”...  
Đặc biệt là, Hội Nông dân tỉnh phối hợp 
với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư 
pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc thi viết 
“Nông dân tìm hiểu pháp luật trong lĩnh 
vực đất đai”. Nội dung tìm hiểu chủ yếu 
các quy định của Luật Đất đai 2013, những 
nội dung liên quan gần gủi cuộc sống, lao 
động sản xuất của hội viên nông dân. Kết 
quả đã có 74.732 hội viên nông dân tham 
gia dự thi, Ban Tổ chức đã trao 28 giải 

Ổ CHỨC TRÊN 15.000 BUỔI TUYÊN 
TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO 
CÁN BỘ, HỘI VIÊN NÔNG DÂN

Quảng Bình tăng cường phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.

Từ năm 2012 đến nay, các 
cấp Hội của tỉnh phối hợp tổ 
chức 15.401 buổi tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho hơn 802.770 lượt cán bộ, hội 
viên nông dân.

thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành 
tích xuất sắc... Bên cạnh đó, còn có các cuộc 
thi “Điểm đến an toàn trên truyền hình” với 
6 đội tham gia đến từ Hội Nông dân các xã, 
phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới 
năm 2013; Hội thi “Nông dân với an toàn 
giao thông” với 5 đội thi đến từ các xã nằm 
dọc trên Quốc lộ 1A tại huyện Quảng Ninh 
năm 2016. Qua đó, thu hút được đông đảo 
hội viên, nông dân tham gia, hưởng ứng; 
được UBND tỉnh, các sở, ngành đánh giá 
cao... Cùng với công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, các cấp Hội còn phối hợp 
tổ chức 2.370 cuộc trợ giúp pháp lý cho 
32.800 lượt người, cung cấp cho 150 cơ sở 
các loại tài liệu, cẩm nang, tờ rơi về tư vấn 
pháp luật, 254 Câu lạc bộ “Nông dân với 
pháp luật”; 7 điểm “Thư viện Nông dân”. 
Đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp 
Hội tích cực tham gia các hoạt động tuyên 
truyền, phố biến các văn bản pháp luật, 
nhất là các chủ trương, chính sách mới liên 
quan đến nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn cho cán bộ, hội viên nông dân.v

nhận thức, khắc phục có hiệu quả phong 
tục, tập quán lạc hậu trong sinh hoạt và 
trong lao động sản xuất, từng bước khắc 
phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ,  khơi dậy 
tinh thần vượt khó, năng động sáng tạo 
trong lao động sản xuất, giúp nông dân 
tiếp cận nhanh với cơ chế thị trường và 
sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, 
tăng cường vun đắp niềm tin của nông 
dân với Đảng và Nhà nước. Phối hợp với 
các ban, ngành, các đoàn thể chính trị có 
liên quan để tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật có hiệu quả. 

Đến nay, toàn tỉnh tổ chức 13.524 
buổi tuyên truyền với trên 1.32.856 
lượt người tham dự. Trong đó, Hội Nông 
dân tỉnh đã tổ chức được 3612 buổi với 
198.000 lượt người tham gia, với 18.064 
lượt người tham gia trợ giúp pháp lý.

Năm 2022, Hội Nông dân các cấp đã 
phối hợp với các ngành: Tư pháp, Thanh 
tra, Tài nguyên và môi trường tổ chức 
tập huấn tuyên truyền đến cán bộ, hội 
viên nông dân các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương 
Hội; tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai 
sửa đổi 2013, hướng dẫn cấp quyền sử 
dụng đất; miễn giảm tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất, nguyên tắc và các trường 
hợp Nhà nước cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất; hạn 
mức giao, nhận chuyển quyền sử dụng 
đất nông nghiệp, quy định quyền và 
nghĩa vụ của người sử dụng đất; chính 

sách đền bù hỗ trợ tái định cư; Luật 
Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải; 
Luật giao thông đường bộ; Hội Nông 
dân cơ sở với công tác hòa giải; Luật xử 
lý vi phạm hành chính... Bên cạnh đó, 
tỉnh Hội còn phối hợp với Công an tỉnh 
tuyên truyền công tác phòng chống tội 
phạm; phối hợp với Văn phòng điều 
phối Nông thôn mới tuyên truyền các 
nội dung Nghị quyết 26 khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới… Hội Nông dân tỉnh 
đã triển khai thực hiện Tủ sách pháp 
luật theo Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ với 64 đầu sách các 
loại. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tuyên 
truyền cho hội viên, nông dân chuyển 
giao khoa học kỹ thuật gắn với tuyên 
truyền các chủ trương chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu 
tranh phòng chống tội phạm và các tệ 
nạn xã hội.v

MINH TÂM -

LÊ BÌNH -
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Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng 
Tháp tổ chức vòng chung kết và Lễ tổng kết Cuộc thi Thanh niên 
với kiến thức pháp luật năm 2022.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình 
thức trực tuyến, gồm Vòng thi 
Tuần và thi Chung kết. Qua 3 Vòng 

thi Tuần diễn ra từ ngày 19/10/2022 
đến ngày 03/11/2022 đã thu hút 32.432 
lượt thí sinh tham gia. Nội dung thi được 

đổi mới, bám sát với nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương, 
đồng thời gắn với nhiệm vụ và quyền lợi 
của đoàn viên thanh niên như: Quy định 
của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu; Luật Bảo 

vệ môi trường; Luật Phòng, chống ma 
túy; Luật Thanh niên; Luật Thi đua, khen 
thưởng; Luật Người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 
Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 

Các đội tham gia hội thi lần lượt 
trải qua 3 phần thi, gồm phần 
thi chào hỏi, phần thi trả lời câu 

hỏi trắc nghiệm và phần thi tiểu phẩm. 
Nội dung phần thi chào hỏi: Giới thiệu 
về đội thi, tên các thành viên; đặc trưng 

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ 
chức hội thi “Nông dân với công tác hòa giải ở cơ sở”, với sự tham 
gia của 9 đội thi là cán bộ, hội viên nông dân của 9 huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh.

01 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát 
triển thanh niên...

Qua 3 tuần thi, Ban Tổ chức đã chọn 45 
thí sinh đạt giải để  vào Chung kết. Ban tổ 
chức đã khen thưởng cho 2 tập thể và 12 
cá nhân đạt giải (1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 
giải Ba và 6 giải Khuyến khích). Giải Nhất 
cá nhân thuộc về thí sinh Bùi Trung Tính 
(Lớp 12A1 Trường THPT Phú Điền, huyện 
Tháp Mười); 2 giải Nhất tập thể là Huyện 
đoàn Lấp Vò và Huyện đoàn Châu Thành.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Phượng, 
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, 
Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đánh giá 
cao phần thi của các thí sinh và mong 
rằng “dù cuộc thi đã kết thúc nhưng 
những nội dung cần tiếp tục được tuyên 
truyền, lan tỏa bằng hình thức phù hợp. 
Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi này 

sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, 
sử dụng những kiến thức đã cập nhật 
qua cuộc thi để tuyên truyền, phổ biến 
đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp 
để cùng chấp hành nghiêm pháp luật, 
đồng thời có thể tự bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình”.

Cuộc thi là một sân chơi bổ ích, tạo 
điều kiện cho đoàn viên, thanh niên 
trong và ngoài tỉnh thuận tiện truy 
cập tham gia dự thi ở mọi lúc, mọi nơi 
qua thiết bị có kết nối internet. Qua đó 
cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, 
bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống, xây 
dựng, hình thành thói quen chủ động 
học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao 
ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; 
giảm thiểu vi phạm pháp luật và các 
hành vi lệch chuẩn xã hội.v

địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa; 
mục đích, ý nghĩa của hội thi. Nội dung 
phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm: 
Các đội tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc 
nghiệm, các câu hỏi liên quan tới Luật 
hòa giải ở cơ sở năm 2013, Bộ luật dân 
sự năm 2015, Luật hôn nhân và gia đình 
năm 2014, Luật bình đẳng giới năm 
2006, Luật phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2007. Nội dung phần thi tiểu 
phẩm: Các đội thi trình bày tiểu phẩm 
dự thi đã được chuẩn bị trước, nội dung 

tiểu phẩm gắn với tình huống, vụ việc, 
tranh chấp, mâu thuẫn nảy sinh trong 
cộng đồng dân cư thuộc phạm vi hòa 
giải ở cơ sở. Thông qua tiểu phẩm nói 
lên được ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật 
cho cán bộ, hội viên nông dân.

Hội thi diễn ra trong không khí sôi 
động, hấp dẫn thông qua những tình 
huống gần gũi với cuộc sống hằng ngày, 
những vấn đề mâu thuẫn, xích mích 

trong cộng đồng dân cư thuộc phạm vi 
hòa giải ở cơ sở đã được chuyển tải nhẹ 
nhàng, sinh động qua các phần thi. 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã 
trao giải Nhất cho Hội Nông dân huyện 
Yên Lạc; giải Nhì cho Hội Nông dân các 
huyện Tam Đảo, Vĩnh Tường, Sông Lô 
và giải Ba cho Hội Nông dân thành phố 
Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên, huyện 
Tam Dương, huyện Lập Thạch... Cũng 
trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, Sở 
Tư pháp Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị 
hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho công 
chức, viên chức, người lao động thuộc 
Sở Tư pháp; tuyên truyền lưu động về 
Ngày Pháp luật tại 9/9 huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh; treo băng rôn, pa 
nô tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp 
luật tại một số tuyến đường trên địa bàn 
thành phố Vĩnh Yên. v

Ban Tổ chức đã khen thưởng cho 2 tập thể và 12 cá nhân đạt giải 
Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2022.

ĐỒNG THÁP:

ỔNG KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN 
THANH NIÊN VỚI KIẾN THỨC  
PHÁP LUẬT NĂM 2022

VĨNH PHÚC: 

ỘI THI “NÔNG DÂN VỚI CÔNG 
TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ”

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong Hội thi.

PV -

PV -

5CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT n Số 22 (22) Ngày 30/11/2022



Toàn quận và các phường đã ban 
hành hơn 6.000 văn bản, tổ chức 
1.656 Hội nghị, tọa đàm, hội thảo 

triển khai 15 Cuộc thi tìm hiểu, đăng tải, 
cập nhật trên 15.000 tin bài viết, văn 
bản tuyên truyền; gần 1.300 tin video; 
trả lời 436 câu hỏi trên Chuyên mục hỏi 

đáp cùng nhiều mô hình phổ biến pháp 
luật. Hội đồng phối hợp PBGDPL quận 
và UBND các phường đã thực hiện biên 
soạn, in ấn và cấp phát miễn phí hơn 
1.000.000 tài liệu tuyên truyền với các 
nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ 
hiểu, dễ đọc.

Từ đó, tinh thần Ngày Pháp luật đã 
lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời 
sống xã hội, góp phần trực tiếp vào công 
tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ 
chức thi hành pháp luật và qua đó góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thời gian qua, quận đã hưởng ứng, 
triển khai 15 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật 
với 336.972 lượt người tham dự. Đơn 
cử như Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, 
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Bộ Luật 
dân sự, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng năm 2020, 
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 
về bảo vệ môi trường” năm 2020... thu 
hút được sự quan tâm hưởng ứng của 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 
và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn 
Quận hưởng ứng tham dự.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật hiện 
nay được xem là sự kiện sinh hoạt chính 
trị - pháp lý rộng lớn có sức lan tỏa, trở 
thành phong trào sôi nổi, động viên 
khích lệ mọi tầng lớp Nhân dân tích 
cực học tập, tìm hiểu và thực hiện Hiến 
pháp, góp phần tôn vinh, nâng cao ý 
thức thượng tôn pháp luật.

Để Ngày Pháp luật năm 2022 và 
các năm tiếp theo thực sự thiết thực, 
ý nghĩa, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đề 

nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể 
nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi 
hành pháp luật. Có giải pháp hữu hiệu 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 
cho các tầng lớp Nhân dân, coi đây là 
khâu đột phá trong tổ chức thi hành 
pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất 
của công tác PBGDPL. Tiếp tục nâng cao 
nhận thức về vai trò, tầm quan trọng 
của công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày 
Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho 
việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ 
quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, 
viên chức, để các hoạt động này gần gũi 
và cần thiết hơn đối với cộng đồng, mỗi 
người dân.

Nhân dịp này,Ban Tổ chức đã trao 
giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng 
xử trên môi trường mạng xã hội trên địa 
bàn TP” cho các cá nhân đoạt giải. Đồng 
thời, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu 
pháp luật về một số nội dung cơ bản của 
Luật cư trú” trên địa bàn quận năm 2022 
cho các tập thể, cá nhân.v

Quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức Lễ mít tinh Hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11). Phó Chủ tịch 
UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, trong 10 năm 
qua, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, nỗ 
lực của các cơ quan, cùng với sự chủ động tham mưu của Hội đồng 
Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) các cấp đã triển 
khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện 
Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp 
tỉnh, thành viên Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối 
hợp PBGDPL huyện và Trưởng Phòng Tư 
pháp các huyện, thành phố, thị xã. Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết 
Hồng chủ trì hội nghị.

 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 
Luật PBGDPL cho thấy trong 10 năm thi 
hành Luật, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 50.000 
cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp, tổ chức 
hưởng ứng hơn 800 cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật, in ấn và cấp phát gần 4 triệu tài liệu 
tuyên truyền pháp luật. Việc tổ chức các 
cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật mang 
lại hiệu quả rõ nét, nổi bật như: Cuộc thi 

“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam”, Cuộc thi “Thanh niên 
với pháp luật”, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính”, Hội thi “Hòa 
giải viên giỏi”, Hội thi “Thanh niên với an 
toàn giao thông”...

Hội nghị cũng đã được nghe 8 tham 
luận của các đơn vị, địa phương, trong đó 

tập trung đánh giá về những tác động cụ 
thể của việc thực hiện Luật PBGDPL; đề cập 
tới khó khăn trong thực hiện luật và phân 
tích những bất cập trong các quy định của 
Luật. Tại Hội nghị, có 10 tập thể và 07 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong triển 
khai thi hành Luật PBGDPL và hưởng ứng 
Ngày Pháp luật VN được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng bằng khen.v

ỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT 
PBGDPL VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Lễ Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và hưởng ứng ngày 
Pháp luật Việt Nam của Hà Tĩnh.

QUẬN BẮC TỪ LIÊM (HÀ NỘI):

INH THẦN NGÀY PHÁP LUẬT ĐÃ LAN 
TỎA, THẨM THẤU SÂU TRONG ĐỜI 
SỐNG XÃ HỘI

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ tổng kết 10 năm thực hiện 
Luật PBGDPL và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. 

HÀ TĨNH: 

Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử 
trên môi trường mạng xã hội trên địa bàn TP”.
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ỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN 
LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT VÀ PHÁT ĐỘNG 
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP 
LUẬT VIỆT NAM

Dự hội nghị có đồng chí Dương 
Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối 
hợp PBGDPL tỉnh; thành viên Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh, báo cáo viên 
pháp luật cấp tỉnh, đại diện hội đồng 
phối hợp PBGPDL các huyện, thành phố.

Qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL 
và thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều 
kết quả quan trọng, các cấp, các ngành 
đã triển khai thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 67/

KH-UBND ngày 23/11/2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện 
Luật PBGDPL và Kế hoạch số 36/KH-
HĐPH ngày 12/5/2011 của Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai 
thực hiện "Ngày pháp luật". Hoạt động 
PBGDPL đã tạo ra sự chuyển biến rõ 
rệt về mặt nhận thức của cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân về vị trí vai 
trò của pháp luật trong đời sống xã hội 
cũng như ý nghĩa và sự cần thiết của 
việc PBGDPL trong xã hội, từng bước cụ 
thể hóa quyền tiếp cận thông tin của 
công dân theo quy định của Hiến pháp 
năm 2013.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ 
tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

đánh giá cao kết quả đạt được trong 10 
năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn 
tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian 
tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp 
ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 
thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, 
Ngày Pháp luật Việt Nam. Trong đó tập 
trung vào một số nội dung: tiếp tục 
quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn 
bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về 
công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức 
về vai trò, tầm quan trọng của công tác 
PBGDPL; phát huy hơn nữa vai trò, trách 
nhiệm của các cơ quan thành viên hội 
đồng phối hợp PBGDPL các cấp; quan 
tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật, cán bộ làm công tác pháp 
chế tại các cơ quan, doanh nghiệp; tiếp 
tục tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số trong công 
tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới hình thức, 
nội dung PBGDPL phù hợp với từng đối 
tượng, địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh phát động đến 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động, cán bộ chiến sỹ lực 
lượng vũ trang trong hệ thống chính 
trị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hãy 
tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam, với tinh thần “Sống, làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết 
thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh 
trao bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật 
PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật 
Việt Nam.v

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 
Luật PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Toàn cảnh 
Hội nghị.

Nhằm thiết thực Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, vừa qua, UBND 
tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát động 
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022.

LẠNG SƠN:
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Nhằm nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật cho cán bộ, hội viên, 
nông dân, từ năm 2013 - 2022 

các cấp Hội trực tiếp và phối hợp tổ 
chức 23.785 buổi tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho 
1.202.019 lượt cán bộ, hội viên, nông 
dân thông qua nhiều hình thức.

Trong 10 năm qua (2012-2022), 
các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp 
với các cấp, các ngành đẩy mạnh 

hoạt động tuyên truyền tập trung vào 
các lĩnh vực pháp luật như: Đất đai, dân 
sự, phòng,chống tham nhũng, Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, khiếu 

nại, tố cáo, giao thông đường bộ, hôn 
nhân và gia đình, dân số, phòng chống 
bạo lực gia đình.

Hội ND tỉnh đã vận dụng tổ chức thực 
hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức đặc 
biệt các cấp Hội tổ chức 06 cuộc thi tìm 
hiểu pháp luật từ cơ sở đến tỉnh và 02 

cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật hợp tác 
xã và chính sách tín dụng xã hội với trên 
1.192 bài dự thi của nông dân. Ngoài ra 
còn tuyên truyền qua hoạt động của các 
câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, qua 
sinh hoạt của các chi, tổ Hội và kết hợp 
với cá lễ hội văn hóa truyền thống của 

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các cấp 
Hội ND đã tổ chức 13.232 buổi pháp luật thu hút trên 981.496 
lượt hội viên, nông dân tham dự.

ĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK: 

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. 

ÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HIỆU QUẢ 
TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
PHÁP LUẬT CHO HỘI VIÊN, NÔNG DÂN

YÊN BÁI: 

QUỐC THẮNG -
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân,

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người 
dân khu vực biên giới.

Hội Nông dân các cấp chú trọng 
xây dựng các mô hình cách làm mới, 
sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, 
PBGDPL như: Câu lạc bộ “Nông dân với 
pháp luật” tại thị trấn Cổ Phúc, huyện 
Trấn Yên với 50 thành viên; Câu lạc bộ 
“Hội Nông dân tham gia giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 
giám sát, phản biện xã hội” theo Quyết 
định số 81 của Thủ tướng Chính phủ tại 
xã Vân Hội, huyện Trấn Yên với 60 thành 

viên; mô hình tự quản “Nông dân đảm 
bảo an toàn giao thông tại điểm giao 
cắt giữa đường bộ với đường sắt” tại 
xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, mô hình 
“Nông dân với an toàn giao thông” tại 
xã Mậu Đông, huyện Văn Yên; mô hình 3 
không “Không tảo hôn, không hôn nhân 
cận huyết, không xuất nhập cảnh trái 
phép” tại huyện Mù Cang Chải...

Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT trong tuyên truyền, PBGDPL 
thông qua đăng tải 1.365 tin, bài, ảnh, 

phóng sự trên Website và Fanpage 
“Thông tin Hội Nông dân tỉnh Yên Bái”, 
nhóm zalo; biên soạn và cấp phát 5.000 
tờ gấp pháp luật về bảo vệ môi trường 
tới các cơ sở Hội, chi, tổ Hội và hội viên 
nông dân; phối hợp cấp phát miễn phí 
gần 15.000 sổ tay pháp luật và gần 
40.000 tờ gấp tuyên truyền về pháp 
luật, bao gồm các Luật, Nghị định liên 
quan đến hội viên, nông dân như: Luật 
Chăn nuôi; Luật Hộ tịch, Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, 
Luật Hợp tác xã; Luật Bầu cử Quốc hội 
và HĐND, Luật Bảo hiểm xã hội... Bên 
cạnh đó, Hội còn tổ chức các hội thi: 

Cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi, tuyên 
truyền viên giỏi, nông dân với an toàn 
giao thông; vận động cán bộ, hội viên, 
nông dân tích cực hưởng ứng Cuộc thi 
trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp” cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL 
góp phần nâng cao nhận thức và ý thức 
chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội 
viên, nông dân, nhất là vùng sâu, vùng 
dân tộc thiểu số; giảm tình trạng đơn, 
thư khiếu nại, khiếu kiện.v

địa phương. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh 
đã phối hợp tổ chức biên soạn các bộ tài 
liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo 
chủ đề, các câu chuyện tình huống pháp 
luật, phương án giải quyết tranh chấp, 
mâu thuẫn theo quy định của pháp luật 
và các loại tài liệu như: sổ tay bỏ túi, tờ 
rơi, tờ gấp về Luật đất đai, Luật phòng 
chống ma tuý, an toàn giao thông... phù 
hợp với điều kiện và trình độ của cán bộ 
Hội, tuyên truyền viên cơ sở.

Hưởng ứng thực hiện “Ngày pháp 
luật” hàng năm, các cấp Hội tập trung 
triển khai tuyên truyền tại các buổi sinh 
hoạt chi Hội với nhiều chủ đề phong 
phú như: Vai trò, trách nhiệm của nông 
dân trong đấu tranh phòng chống tội 
phạm ma túy; Nông dân với an toàn 

giao thông; Trách nhiệm của nông dân 
trong bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Mặt khác, 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật cho nông dân là đồng bào dân tộc 
thiếu số đang cư trú ở vùng sâu, vùng 
xa được quan tâm đặc biệt. Mười năm 
qua, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các sở, 
ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về 
dân số, bảo vệ môi trường, quản lý đất 
đai, phòng chống các loại tội phạm và 
tệ nạn xã hội...cho trên 395.000 lượt cán 
bộ, hội viên, nông dân vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Song song với phát huy 
triệt để công tác tuyên truyền thông 
qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên là cán bộ Hội cơ sở.v

PHƯƠNG THANH-
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Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên 
quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động học tập, làm việc của người 
dân; khuyến khích tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, 
nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, giảm thiểu các vi 
phạm pháp luật... Đồng thời, Cuộc thi là một trong các hoạt động 
thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức 
pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên 
pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tham gia Hội nghị có hơn 200 đại biểu 
là báo cáo viên pháp luật tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Tư 
pháp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, 
ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở 
Tư pháp nhấn mạnh: “Thời gian 

qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã 
coi trọng và thường xuyên rà soát, kiện 

toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến, giáo 
dục pháp luật trong tình hình mới. Nhằm 
giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật nắm 
bắt kịp thời chủ trương, chính sách của 

Đảng, các quy định mới của Nhà nước; 
những vẫn đề dư luận xã hội quan tâm; 
củng cố, trau dồi những kỹ năng, nghiệp 
vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND 

tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật 
và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho báo cáo viên pháp luật trên địa bàn 
tỉnh. Những nội dung tập huấn tại Hội 
nghị là rất quan trọng và cần thiết, phục 
vụ trực tiếp cho việc thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, 
đơn vị, địa phương. Do đó, đại biểu cần 
tập trung theo dõi, lắng nghe; tích cực 
trao đổi, thảo luận với tinh thần thật sự 
cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, 
thật kỹ để sau Hội nghị, mỗi đại biểu 
có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt 
động của mình”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe Tiến sĩ Vũ Hoài Phương, Giảng viên 
Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện 

các kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp 
luật như: Kỹ năng xây dựng đề cương 
bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 
kỹ năng tiến hành buổi tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật. Đồng thời nghe các 
báo cáo viên pháp luật tỉnh phổ biến 
Luật Cư trú và 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”... Đây là 01/12 hoạt động 
thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 
năm 2022 đã được UBND tỉnh giao Sở Tư 
pháp tổ chức triển khai thực hiện nhằm 
tôn vinh hiến pháp và pháp luật, tạo 
điểm nhấn trong 10 năm tổ chức hưởng 
ứng Ngày Pháp luật theo Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật.v

TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM 
HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
GIA LAI” NĂM 2022

Website Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022.

Cuộc thi được phát động, tổ chức ở 
phạm vi toàn tỉnh bằng hình thức 
trực tuyến thông qua hệ thống, 

được xây dựng và vận hành trên Trang 
thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL)tỉnh Gia Lai tại địa 
chỉ đường (link): http://pbgdpl.gialai.
gov.vn/Cuoc-thi/Online-tim-hieu-
phap-luat-Gia-Lai.

Đăng ký và tham gia dự bằng hình 

Tiến sĩ Vũ Hoài Phương, Giảng viên Khoa Tuyên truyền, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các kỹ năng PBGDPL.

BÌNH ĐỊNH: 

ỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 
VÀ KỸ NĂNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 
LUẬT CHO BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT

GIA LAI: 

CẨM THI -

thức cá nhân; Bộ Câu hỏi của mỗi đợt 
thi gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm, 
được chia thành 3 phần thi: Khởi 
động (4 câu), Tăng tốc (08 câu) và Về 
đích (3 câu). Cuộc thi bắt đầu từ ngày 
1/11/2022 đến ngày 28/11/2022, được 
tổ chức thành 4 đợt thi với thời gian và 
chủ đề cụ thể như:

- Đợt 1: Từ 08h00 ngày 01/11/2022 
đến ngày 17h00 ngày 07/11/2022 với 
chủ đề: “Quản lý tập trung, thống nhất, 
công khai, minh bạch; bảo đảm kịp thời, 

đầy đủ quyền lợi của người tham gia 
bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội”.

- Đợt 2: Từ 08h00 ngày 08/11/2022 
đến ngày 17h00 ngày 14/11/2022 với 
chủ đề: “Mọi công dân không phân biệt 
dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, 
đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, 
địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình 
đẳng về cơ hội học tập”.

- Đợt 3: Từ 08h00 ngày 15/11/2022 
đến ngày 17h00 ngày 21/11/2022 với 
chủ đề: “Bảo đảm bình đẳng giới; quy 

định chế độ lao động và chính sách xã 
hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động 
là người khuyết tật, người lao động cao 
tuổi, lao động chưa thành niên”.

- Đợt 4: Từ 08h00 ngày 22/11/2022 
đến ngày 17h00 ngày 28/11/2022 với 
chủ đề: “Phát huy vai trò, trách nhiệm của 
cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ 
chức; tăng cường hợp tác quốc tế trong 
phòng, chống mua bán người phù hợp 
với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và 
pháp luật, tập quán quốc tế”.

Số lượng giải thưởng Cuộc thi gồm: 
04 Giải nhất (01 giải/đợt); 04 Giải nhì 
(01 giải/đợt); 08 Giải ba (02 giải/đợt) và 
12 Giải khuyến khích (03 giải/đợt) với 

giá trị giải thưởng (bằng tiền mặt) của 
mỗi đợt thi:  Giải nhất: 1.000.000 đồng; 
Giải nhì: 800.000 đồng; Giải ba: 600.000 
đồng; Giải khuyến khích: 300.000 đồng. 
Các cá nhân đạt giải được cấp Giấy 
Chứng nhận đạt giải Cuộc thi của Ban 
Tổ chức.

Quét mã QRcode truy cập và xem 
thông tin chi tiết về Cuộc thi (Kế hoạch, 
Thể lệ, hướng dẫn cách thức tham gia 
dự thi, tài liệu tham khảo…) được đăng 
tải, cập nhật trên Trang thông tin điện 
tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia 
Lai tại địa chỉ: http://pbgdpl.gialai.gov.
vn/Cuoc-thi/Online-tim-hieu-phap-
luat-Gia-Lai.v

ĐẠI ĐỒNG -
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Theo đó, Thừa phát lại là người có đủ 
tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm 
để thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, 

tài liệu; lập vi bằng; xác minh điều kiện thi 
hành án dân sự; tổ chức thi hành các bản 
án, quyết định của Tòa án theo quy định 
của pháp luật, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cá nhân, tổ chức.

Về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa 
phát lại, Thông tư quy định những quy 

tắc chung như sau: Bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức trong xã hội. Thừa phát lại có 
nghĩa vụ trung thành, phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ Nhân dân; bằng hoạt động nghề 
nghiệp của mình góp phần bảo đảm tính 
nghiêm minh, công bằng của pháp luật; 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Bảo đảm thượng tôn pháp luật, độc 
lập, khách quan, tôn trọng sự thật. Thừa 

định tư pháp, giám định viên pháp y, giám 
định viên pháp y tâm thần phải đáp ứng 
các tiêu chuẩn cụ thể sau:

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định 
viên pháp y.

Đối với giám định viên pháp y, về 
trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học 
trở lên thuộc một trong các chuyên ngành 
đào tạo quy định tại Thông tư số 09/2022/
TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định Danh mục thống kê 
ngành đào tạo của giáo dục đại học phù 
hợp với mỗi lĩnh vực giám định. Cụ thể: 
Nhóm ngành đào tạo y học (trừ ngành 
đào tạo y học dự phòng) đối với người thực 
hiện giám định về lĩnh vực pháp y; nhóm 

ngành đào tạo dược học, ngành đào tạo 
hóa học đối với người thực hiện giám định 
pháp y về lĩnh vực độc chất; nhóm ngành 
đào tạo sinh học, sinh học ứng dụng đối với 
người thực hiện giám định pháp y về lĩnh 
vực y sinh; nhóm ngành đào tạo phù hợp 
với lĩnh vực giám định pháp y khác.

Về nghiệp vụ giám định: Phải có chứng 
chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y do 
Viện Pháp y Quốc gia cấp.

Thời gian thực tế hoạt động chuyên 
môn: Phải có thời gian thực tế hoạt 
động chuyên môn ở lĩnh vực được đào 
tạo từ đủ 5 năm trở lên. Trường hợp 
đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động 
giám định ở tổ chức giám định pháp y 

thì thời gian hoạt động thực tế chuyên 
môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 3 
năm trở lên.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định 
viên pháp y tâm thần.

Với giám định viên pháp y tâm thần 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

Trình độ chuyên môn: Là bác sĩ 
thuộc ngành đào tạo y đa khoa đã được 
cấp Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận 
đào tạo chuyên môn về tâm thần từ 6 
tháng trở lên tại cơ sở đào tạo có chức 
năng đào tạo chuyên ngành tâm thần; 
hoặc bác sĩ đã được cấp văn bằng đào 
tạo sau đại học chuyên khoa tâm thần 
(Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên 

khoa II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ).
Nghiệp vụ giám định: Phải có chứng 

chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y 
tâm thần do Viện Pháp y tâm thần Trung 
ương hoặc Viện Pháp y tâm thần Trung 
ương Biên Hòa cấp.

Thời gian thực tế hoạt động chuyên 
môn: Phải có thời gian thực tế hoạt 
động chuyên môn ở lĩnh vực được đào 
tạo theo quy định tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh từ đủ 5 năm trở lên. Trường 
hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt 
động giám định ở tổ chức giám định 
pháp y tâm thần thì thời gian hoạt động 
thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào 
tạo từ đủ 3 năm trở lên.v

Thông tư này áp dụng đối với công 
chức, viên chức, sĩ quan quân đội, 
sĩ quan công an nhân dân và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
giám định pháp y, pháp y tâm thần.

Theo Thông tư 11/2022/TT-BYT, bên 
cạnh điều kiện là công dân Việt Nam 
thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn 
chung quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật 
Giám định tư pháp, không thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Giám 

UY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 
THỪA PHÁT LẠI THANH HÀ -

TUỆ VĂN -

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BYT quy định tiêu 
chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi 
thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần. 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2022.

IÊU CHUẨN GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y, 
GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y TÂM THẦN

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP ban 
hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại. Thông tư này 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2022.

phát lại phải thượng tôn Hiến pháp, pháp 
luật, tự giác tuân thủ quy định của Quy tắc 
này trong hành nghề. Thừa phát lại phải 
thực hiện công việc được giao chính xác, 
đầy đủ, trách nhiệm và có thái độ độc lập, 
khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật. 

Tôn trọng, bảo vệ uy tín, thanh danh 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.

Văn phòng Thừa phát lại.

nghề nghiệp. Thừa phát lại có trách nhiệm 
tôn trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp. 
Thừa phát lại phải ứng xử văn minh, lịch 
sự trong hành nghề; lành mạnh trong lối 
sống để nhận được sự tôn trọng, tin cậy và 
vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu 
và xã hội về bản thân và nghề nghiệp của 
mình. Thừa phát lại phải mặc trang phục 
theo quy định, đeo thẻ Thừa phát lại khi 
hành nghề.

Về rèn luyện, tu dưỡng bản thân, thừa 
phát lại phải không ngừng rèn luyện, tu 
dưỡng đạo đức; tích cực tham gia các lớp 
đào tạo, bồi dưỡng; chủ động học hỏi để 
trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
kỹ năng hành nghề, góp phần nâng cao 
chất lượng công việc, phục vụ người yêu 
cầu. Thừa phát lại phải tận tâm với công 
việc; sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kịp 
thời, đầy đủ các yêu cầu hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức, bảo đảm đúng pháp luật, 
phù hợp với đạo đức xã hội.

Về bảo mật thông tin, bảo quản hồ sơ 

công việc, thừa phát lại có trách nhiệm giữ 
bí mật, hướng dẫn thư ký nghiệp vụ, nhân 
viên của Văn phòng mình giữ bí mật các 
thông tin trong hồ sơ công việc và tất cả 
thông tin biết được về nội dung công việc 
trong và sau khi giải quyết yêu cầu. Trường 
hợp cung cấp thông tin về việc thực hiện 
công việc cho người khác phải được sự 
đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thừa phát lại có trách nhiệm bảo quản 
cẩn thận hồ sơ công việc trong quá trình 
giải quyết các yêu cầu, bàn giao đầy đủ hồ 
sơ công việc để lưu trữ theo quy định của 
pháp luật.

Ngoài ra, thông tư còn quy định các 
chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trong 
quan hệ của thừa phát lại với người yêu 
cầu; với đồng nghiệp, văn phòng thừa 
phát lại, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; với 
cơ quan thi hành án dân sự, viện kiểm sát 
nhân dân, tòa án nhân dân và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác.v
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Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BQP quy 
định về quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành 
chính thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng.  Thông tư này có hiệu 
lực từ ngày 22/12/2022.

Ban hành kèm theo Thông tư gồm 
11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi 
phạm hành chính của các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

Biểu mẫu 1: Biên bản ghi nhận vụ việc;
Biểu mẫu 2: Quyết định gia hạn thời 

hạn giải trình;
Biểu mẫu 3: Thông báo về việc tạm giữ 

người theo thủ tục hành chính;
Biểu mẫu 4: Đề nghị khám nơi cất giấu 

tang vật, phương tiện vi phạm là chỗ ở;
Biểu mẫu 5: Phiếu khảo sát giá hàng hóa;

Thông tư số 67/2022/TT-BTC tháo gỡ 
khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho doanh nghiệp trong việc 

thực hiện nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp 
trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của doanh nghiệp.

Quy định, Quỹ khoa học và công nghệ 
chỉ sử dụng cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, để kịp thời tháo gỡ khó khăn 

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ 
VPHC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA 
BỘ QUỐC PHÒNG TUYẾT LẠC -

TUỆ LINH -

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC 
hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử 
dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ LIÊN QUAN 
ĐẾN QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Biểu mẫu 6: Biên bản giao nhận hồ sơ 
vụ vi phạm để xử lý hành chính;

Biểu mẫu 7: Quyết định thành lập Hội 
đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do 
vi phạm hành chính;

Biểu mẫu 8: Biên bản họp Hội đồng 
xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi 
phạm hành chính;

Biển mẫu 9: Quyết định bán tang vật 
bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng 
hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

Biển mẫu 10: Biên bản bán tang vật 
bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng 
hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

Biểu mẫu 11: Sổ theo dõi xử phạt vi 
phạm hành chính.

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử 
lý vi phạm hành chính sử dụng biểu mẫu 

quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-
CP của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý 
vi phạm hành chính, những biểu mẫu có 
phần ghi họ tên của người có thẩm quyền 
xử lý hoặc người tham gia xử lý vi phạm 
hành chính đang công tác trong Quân đội 
thì bổ sung thông tin về cấp bậc, chức vụ, 
đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tham 
mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
theo dõi, kiểm tra công tác quản lý, 
sử dụng biểu mẫu xử lý vi phạm hành 
chính đối với các cơ quan, đơn vị, người 
có thẩm quyền quản lý, người có thẩm 
quyền lập biên bản vi phạm hành chính, 
người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.v

Hướng dẫn mới về thuế liên quan đến Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của doanh nghiệp.

Quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

cho doanh nghiệp, phục hồi kinh tế sau đại 
dịch COVID-19, tại điểm C khoản 1 Điều 5 
Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn 
doanh nghiệp được sử dụng Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 
trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023) để 
mua mua máy móc, thiết bị cho đổi mới 
công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài sản cố định được dùng đồng thời 
cho nghiên cứu khoa học công nghệ và sản 
xuất kinh doanh

Thông tư số 67/2022/TT-BTC cũng đã 
bổ sung hướng dẫn quản lý tài sản đối với 
trường hợp tài sản cố định dùng đồng thời 
cho hoạt động nghiên cứu khoa học công 
nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp.
Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 67/2022/

TT-BTC hướng dẫn, khi tài sản cố định hình 
thành từ nguồn Quỹ dùng đồng thời cho 
hoạt động nghiên cứu khoa học và công 
nghệ thì doanh nghiệp chỉ việc tiếp tục 
theo dõi quản lý theo quy định và không 
phải tính khấu hao tài sản cố định vào chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Thuế, nội dung này tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp trong trường 
hợp tài sản cố định hình thành từ nguồn 
Quỹ nhưng không sử dụng hết công suất, 
khi doanh nghiệp dùng tài sản này đồng 
thời cho sản xuất kinh doanh nhằm tránh 
lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp.

Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với trường hợp trích lập Quỹ trong thời 
gian đang hưởng ưu đãi

Thông tư số 67/2022/TT-BTC cũng đã 
hướng dẫn rõ hơn việc xác định thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với trường hợp 
trích lập Quỹ trong thời gian doanh nghiệp 
đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp và có nhận điều chuyển Quỹ 
khoa học và công nghệ từ doanh nghiệp 
khác (doanh nghiệp điều chuyển).

Theo đó, tại điểm b khoản 4 Điều 4 
Thông tư 67/2022/TT-BTC quy định, nếu 
doanh nghiệp sử dụng không đúng mục 
đích, không sử dụng hoặc sử dụng không 
hết 70% đối với số Quỹ đã trích và nhận 
điều chuyển thì số thuế thu nhập doanh 

nghiệp thu hồi được xác định đối với từng 
trường hợp như: Doanh nghiệp trích Quỹ 
được hưởng ưu đãi và doanh nghiệp điều 
chuyển cũng được hưởng ưu đãi; trường 
hợp doanh nghiệp trích Quỹ được hưởng 
ưu đãi và doanh nghiệp điều chuyển cũng 
được hưởng ưu đãi. Việc xác định số tiền 
nhận điều chuyển sử dụng không đúng 
mục đích, chưa sử dụng hoặc sử dụng 
không hết 70% được phân bổ theo tỷ lệ 
giữa số tiền nhận điều chuyển với số Quỹ 
trong kỳ tính thuế (bao gồm cả số trích Quỹ 
và số tiền nhận điều chuyển). 

Thông tư số 67/2022/TT-BTC có hiệu 
lực từ ngày 23/12/2022 và áp dụng cho 
việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp năm 2022.v
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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:

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU VÀ 
LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Để đảm bảo tính cạnh tranh trong 
đấu thầu, Nhà đầu tư tham dự thầu 
được đánh giá là độc lập về pháp lý 
và độc lập về tài chính với nhà thầu tư 
vấn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
bên mời thầu quy định tại khoản 4 
Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng 
các điều kiện theo quy định tại Điều 
2 Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư do Chính phủ ban hành ngày 
28/2/2020. Sau khi dự án đầu tư được 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
đưa vào danh mục dự án cần thu hồi 
đất được duyệt theo quy định của 
pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu 
đất nhà nước đang quản lý, sử dụng. 
Trong đó, bao gồm yêu cầu sơ bộ về 
năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; 
chương trình phát triển đô thị (nếu có) 
theo quy định của pháp luật về phát 
triển đô thị được quy định tại Điều 
11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, được 
sửa đổi Khoản 4 Điều 108 Nghị định 
31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ.

Do đó, Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền sẽ tổ chức đầu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư theo quy định tai điểm b 
khoản 2 Điều 29 Nghị định 31/2021/
NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính 

phủ: “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”.

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ 
sơ đăng ký thực hiện dự án tới Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và trên hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia căn cứ nội 
dung thông tin được công bố theo quy 
định. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 
của nhà đầu tư đã được hướng dẫn chi 
tiết tại Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT 
ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 25/2020/NĐ-CP. Trong đó, Nghị 
định 25/2020/NĐ-CP và Luật Đầu tư 
2020 đã tháo gỡ các vướng mắc của 

Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định 
chi tiết về 02 trường hợp: Trường hợp 
có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng 
yêu cầu của HSMT, chủ tịch ủy ban 
nhân cấp tỉnh ra quyết định áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy 
định; giao cơ quan chuyên môn thuộc 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy ban 
nhân dân cấp huyện là bên mời thầu 
và Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư 
đáp ứng yêu cầu hoặc chỉ có một nhà 
đầu tư tham gia đấu thầu, chủ tịch ủy 
ban nhân cấp tỉnh ra quyết định giao 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và 
hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình 
quyết định chủ trương đầu tư đồng 
thời với quyết định lựa chọn nhà đầu 
tư khi nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện 
theo quy định.

HỒ SƠ DỰ THẦU

Hồ sơ dự thầu, căn cứ theo quy 
định tại khoản 31 Điều 4 Luật Đấu 
thầu năm 2013, được hiểu là toàn bộ 
tài liệu được nộp cho bên mời thầu do 
nhà thầu chuẩn bị, lập theo yêu cầu 
của hồ sơ mời thầu. Do vậy, căn cứ 
theo quy định tại Điều 18 Nghị định 
63/2014/NĐ-CP về việc đánh giá hồ sơ 
dự thầu, các quy định khác quy định 

của Luật đấu thầu năm 2013 và văn 
bản hướng dẫn có liên quan đến hồ sơ 
mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, có 
thể xác định, hồ sơ dự thầu được lập 
sẽ gồm có các giấy tờ cơ bản theo yêu 
cầu của từng gói thầu trong các lĩnh 
vực khác nhau.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 
60 Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
đầu tư do Chính phủ ban hành ngày 
28/2/2020 thì Sau khi ký kết hợp 
đồng, bên mời thầu, nhà đầu tư phối 
hợp với cơ quan chuyên ngành trình 
cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi 
đất, quyết định phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 
quy định của pháp luật về đất đai. Nhà 
đầu tư nộp giá trị bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư (M2) và giá trị nộp ngân 
sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề 
xuất trong hồ sơ dự thầu cho cơ quan 
quản lý nhà nước có chức năng căn 
cứ tiến độ thỏa thuận tại hợp đồng. 
Không tính lãi vay đối với chi phí thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Riêng về thủ tục giao đất cho nhà 
đầu tư thực hiện dự án, quy định này 
đã tháo gỡ các vướng mắc của nhiều 

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

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.

Phần 2

HOÀNG VŨ -
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địa phương trong việc áp dụng Nghị 
định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do 
Chính phủ ban hàng ngày 17/5/2015. 
Cụ thể, Nghị định 25/2020/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà đầu tư phân định rõ trường hợp 
giao đất, cho thuê đất theo một trong 
ba hình thức gồm: Đấu thầu dự án 
theo Luật Đấu thầu; Đấu giá quyền 
sử dụng đất theo Luật Đất đai; Quyết 
định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu 
tư”. Bởi vì, theo Nghị định 30/2015/
NĐ-CP, ngày 17/5/2015 của Chính phủ 
không quy định rõ dự án sau khi trúng 
đấu thầu thì nhà đầu tư có được giao 
đất hay không, trong khi theo luật Đất 
đai quy định về các căn cứ giao đất lại 
không có căn cứ vào kết quả đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư. Do đó, việc đấu 
thầu chỉ có cơ sở để xác định nhà đầu 
tư của dự án, chưa có cơ sở pháp lý rõ 
ràng để thực hiện giao đất cho nhà 
đầu tư trúng đấu thầu để thực hiện 
dự án, bởi vậy trên thực tế nhiều địa 
phương sau khi đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư vẫn phải quay sang tổ chức đấu 
giá quyền sử dụng đất để có căn cứ 
giao đất cho Nhà đầu tư.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho 
thuê đất; xác định tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất với Nhà đầu tư trúng 
đấu thầu thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 60 Nghị định 25/2020/
NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính 
phủ, được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 
108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP: “Sau 
khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khu đất thực hiện dự án, việc 
giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư 
trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án 
do nhà đầu tư trúng thầu thành lập 
để thực hiện dự án áp dụng theo trình 
tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy 
định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều, khoản của Luật 
Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu 
có). Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh 
tổ chức xác định tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định 
giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư 
trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án 

do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để 
thực hiện dự án phải nộp tại thời điểm 
Nhà nước quyết định giao đất, cho 
thuê đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai”. Do đó, khi nhà đầu tư trúng 
thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà 
đầu tư trúng thầu thành lập để thực 
hiện dự án triển khai thực hiện dự án 
đầu tư có sử dụng đất theo quy định 
tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây 
dựng, đất đai, quy hoạch, nhà ở, kinh 
doanh bất động sản và các pháp luật 
khác có liên quan.

Việc xử lý tiền bồi thường, giải 
phóng mặt bằng (GPMB) đối với 
trường hợp Quỹ phát triển đất ứng vốn 
cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
GPMB tạo quỹ đất sạch để cho thuê 
đất thông qua hình thức đấu giá hoặc 
không đấu giá thì tiền bồi thường, 
GPMB được quy định tại Khoản 1 Điều 
13 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, ngày 
15/5/2014 của Chính phủ, được thực 
hiện theo hướng dẫn bởi Khoản 1 và 
Khoản 2 Điều 6 Thông tư 77/2014/TT-
BTC, hướng dẫn Nghị định 46/2014/
NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành ngày 16/6/2016.

Trường hợp chủ đầu tư dự án nhà 
ở thương mại, dự án đầu tư phát triển 
khu đô thị mà nhà nước sử dụng quỹ 
đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội 
bằng vốn ngân sách nhà nước thì chủ 
đầu tư dự án phát triển nhà ở thương 
mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có 
trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy 

hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt trước khi bàn giao quỹ đất 
này cho nhà nước. Khi bàn giao quỹ 
đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội cho 
nhà nước thì chủ đầu tư được hoàn 
trả (hoặc được khấu trừ vào nghĩa 
vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp 
ngân sách nhà nước) các khoản chi phí 
bồi thường GPMB, chi phí đầu tư xây 
dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 
các khoản chi phí hợp pháp khác theo 
quy định của pháp luật mà chủ đầu 
tư đã thực hiện đối với quỹ đất 20% 
phải bàn giao. Số tiền còn lại chưa 
được hoàn trả hoặc khấu trừ (nếu có) 
được tính vào chi phí đầu tư xây dựng 
nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư theo 
quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 
100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 
của Chinh phủ.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 
12 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, 
ngày 18/12/2020 của Chính phủ thì 
các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi 
đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư do 
cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao 
đất, cho thuê đất không thông qua 
hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, 
không qua đấu thầu dự án có sử dụng 
đất thì được miễn tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất một số năm hoặc miễn 
toàn bộ thời gian sử dụng đất, trừ các 
trường hợp: Chỉ được miễn tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian 
xây dựng cơ bản của dự án; Sử dụng 
đất vào mục đích thương mại, dịch vụ 
và Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở thương mại.vQuy trình thực hiện dự án có sử dụng đất, đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách.
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Quản lý thu và bà Nguyễn Thị Hồng Hà - 
Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bảo 
hiểm xã hội tỉnh tư vấn, giải đáp các nội 
dung về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế. Tiếp đến, ông Đào Quốc Trưởng 
- Phó Chủ nhiệm phụ trách Văn phòng tư 
vấn pháp luật - Liên đoàn lao động tỉnh 
tư vấn, giải đáp các vấn đề về Bộ Luật Lao 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã 
được nghe thành viên Ban Tư vấn 
tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

pháp luật và tư vấn, giải đáp các thắc 
mắc. Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng 
Hà - Trưởng phòng Công nghệ thông tin, 
Bảo hiểm xã hội tỉnh giới thiệu những 
điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã 
hội được thực hiện từ ngày 01/01/2022; 
ông Phạm Xuân Hải - Trưởng phòng 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sáng ngày 27/10/2022, 
Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp 
tỉnh năm 2022.

YÊN BÁI: 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng 
chí Trần Văn Tường, Phó Giám đốc 
Sở Tư pháp, các đồng chí báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế 

các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ phụ 
trách công tác PBGDPL thuộc Phòng Tư 
pháp các huyện, thị, thành phố; cán bộ, 
công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe về mục đích, ý nghĩa “Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” (9/11). Đồng thời, nghe giới thiệu 

ỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN PHÁP 
LUẬT CẤP TỈNH NĂM 2022
 ĐẶNG ANH TUẤN -

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐ ngày 05/4/2022 
của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về tổ chức hoạt động 
Tháng Công nhân năm 2022; Kế hoạch số 121/KH-CĐN ngày 
11/10/2022 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa về 
việc tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật năm 2022. Vừa qua, Công 
đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Tư vấn 
pháp luật cho 80 cán bộ công đoàn cơ sở, nhà giáo, người lao 
động các đơn vị trực thuộc. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị 
Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

Ổ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
NĂM 2022

NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KHÁNH HÒA: 

những nội dung cơ bản của 02 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” và “Tăng cường năng lực 
tiếp cận pháp luật của người dân”. Đây 
là những Đề án đã được UBND tỉnh ban 
hành kế hoạch triển khai thực hiện nhằm 
nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương về công tác xây dưng hoàn 
thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp 
luật và PBGDPL; bảo đảm gắn kết chặt 
chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật 
với công tác tổ chức thi hành pháp luật, 

PBGDPL; tăng cường năng lực tiếp cận 
pháp luật của người dân và trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, 
hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp 
phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
của Nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Hội nghị báo cáo viên pháp luật do 
Sở Tư pháp tổ chức là hoạt động trọng 
tâm hưởng ứng tháng cao điểm Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2022 được tổ chức 
từ ngày 15/10 - 15/11/2022 trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái.v

Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Khánh 
Hòa phát biểu tại Hội nghị Tư vấn pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo viên phát biểu tại Hội nghị.

DƯƠNG - HÀ -

động, Luật An toàn vệ sinh lao động; bà 
Đoàn Phương Ngọc Lam, đại diện Phòng 
Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo 
giải đáp các vấn đề về các chế độ, chính 
sách đối với nhà giáo, người lao động.

Tại Hội nghị, các thành viên trong 
Ban Tư vấn đã ghi nhận và giải đáp trực 
tiếp đối nhiều ý kiến, câu hỏi của đại 
biểu về các nội dung liên quan đến Bộ 
luật Lao động, các chính sách bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 
nghiệp cùng các chế độ, chính sách liên 
quan đến nhà giáo, người lao động 
trong ngành.

Theo bà Trương Minh Hà - Chủ tịch 

Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa, 
việc tổ chức Hội nghị Tư vấn pháp luật là 
một trong những hoạt động thiết thực 
của Công đoàn ngành Giáo dục nhằm 
tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, 
người lao động không ngừng học tập, 
nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt, có 
ý thức chấp hành tốt pháp luật, nội quy, 
quy định của ngành, của đơn vị. Qua đó 
phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn 
trong việc chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn 
viên, nhà giáo, người lao động nhằm xây 
dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn 
định và tiến bộ trong đơn vị.v
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 PHAN ĐỨC BỘ -

Kế hoạch ban hành nhằm triển khai 
các nhiệm vụ, giải pháp được quy 
định tại Quyết định số 977/QĐ-TTg 

ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
trên địa bàn tỉnh nhằm quán triệt chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng 
lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp 

phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 
Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của các sở, ban, ngành, 
đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa 
phương; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội và các tổ chức hành nghề 
trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận 
pháp luật, đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ 
em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kế hoạch số 148/KH-UBND của UBND 
tỉnh quy định cụ thể 04 nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm và xác định cụ thể 

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”, ngày 13/10/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban 
hành Kế hoạch số 148/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường năng 
lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp tỉnh Long An đã phối hợp với UBND huyện Đức Huệ 
tổ chức buổi tập huấn cho gần 150 đại biểu là thành viên Hội 
đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, báo cáo viên pháp 
luật, công chức chuyên môn, Công an, Quân sự, đoàn thể các xã, 
thị trấn; tuyên truyền viên pháp luật, đại diện Tổ hòa giải ở cơ 
trên địa bàn huyện Đức Huệ. Được biết, đây là đơn vị đầu tiên do 
Sở Tư pháp tổ chức trong 5 đơn vị được chọn điểm theo Kế hoạch.

LONG AN:

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG 
KHẢ NĂNG TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CHO 
NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN ĐỨC HUỆ

AN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG 
NĂNG LỰC TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
CỦA NGƯỜI DÂN”

SÓC TRĂNG:

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc 
Sở Tư pháp đã phát biểu khai mạc 
Hội nghị: buổi tập huấn nhằm 

tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật 
(TCPL) cho người dân trong chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025, 
cụ thể nội dung 04 và nội dung 05 - nội 
dung thành phần số 08 đó là: Tăng cường 
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở, giải quyết hoà 
giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn; 
nâng cao nhận thức thông tin về trợ giúp 
pháp lý, tăng cường khả năng thụ hưởng 
về trợ giúp pháp lý.

Bà Lê Thị Lo -Trưởng phòng Tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) Sở Tư pháp đã triển khai đến 
các đại biểu nội dung cụ thể Quy định 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; 
công tác đánh giá, công nhận xã đạt 
chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; 
phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trong 
Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn 
đô thị văn minh; công tác đánh giá 
huyện đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí 
huyện nông thôn mới; thị xã, thành phố 
đạt chuẩn TCPL trong Bộ tiêu chí thị xã, 

Sóc Trăng triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận 
pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh, 
cùng nhiều nội dung khác có liên quan 
đến việc TCPL cho người dân trong tiến 
trình XDNTM.

Bà Đặng Kim Hà - Chuyên viên pháp 
lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 
(TGPLNN) tỉnh đã truyền thông trợ giúp 
pháp lý (TGPL); triển khai quy định cụ 
thể của Luật TGPL, đặc biệt bà nhấn 
mạnh: căn cứ vào vụ việc tố tụng liên 
quan đến người thuộc diện được trợ 
giúp pháp lý cư trú trên địa bàn, UBND 
xã, thị trấn lập Giấy giới thiệu về TGPL 
gửi đến Trung tâm TGPLNN để Trung 
tâm TGPLNN kiểm tra thông tin và TGPL 
cho người thuộc diện được TGPL. Đồng 
thời, bà cũng đề nghị địa phương đẩy 
mạnh công tác phối hợp với Sở Tư pháp 
(Trung tâm TGPLNN) về công tác truyền 
thông để hoạt động truyền thông TGPL 
ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn.

Thông qua Hội nghị này, Báo cáo 
viên đã triển khai đến lực lượng nòng 
cốt, là người trực tiếp triển khai, phổ 
biến, quán triệt, thực hiện nhiệm vụ 
này ở cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ 
chức triển khai, quán triệt, thực hiện tại 
cơ quan, đơn vị, địa phương mình bằng 
các hình thức phù hợp, nhằm nâng 
cao nhận thức của các cấp, các ngành, 
địa phương về vai trò, tầm quan trọng 
của quy định về xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với 
tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông 
thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao 
giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí thị xã, 
thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
thuộc tiêu chí thị xã, thành phố đạt 
chuẩn đô thị văn minh, góp phần đảm 
bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, 
thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.v

cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp thực 
hiện; thời gian thực hiện nhằm đảm bảo 
các nội dung khi triển khai được kịp thời, 
nghiêm túc, đồng bộ và đạt hiệu quả cao 
cụ thể gồm: (1) Nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử 
dụng và tuân theo pháp luật của người 
dân; (2) Nâng cao năng lực, trách nhiệm 
của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện; (3) Phát huy vai trò của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
trong 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; (4) 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... Bên cạnh đó, UBND tỉnh 
cũng quy định trách nhiệm của Sở Tư pháp 
trong chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 
sơ kết, tổng kết; tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả triển 
khai thực hiện Đề án...v

HỒNG VÂN -
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Tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Thị 
Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây 
dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở 
Tư pháp đã tập huấn về nghiệp vụ thực 

THANH HOÁ:

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - 
Hưởng ứng ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam” được triển khai và tổ chức trong 
tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2022 
bằng hình thức thi viết dành cho đội 
ngũ công chức, viên chức đang công tác 
trong ngành tư pháp Thanh Hóa (bao 

gồm các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Phòng 
Tư pháp và công chức Tư pháp cấp xã).

Sau 1 tháng triển khai, cuộc thi đã 
thu hút 721 cán bộ, công chức, viên chức 
ngành tư pháp tham gia với 721 bài dự 
thi. Nhìn chung các bài thi được quan 
tâm đầu tư bài bản nên chất lượng đạt 
được khá cao. Khẳng định sứ mệnh to 

Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết, trao 
giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CUỘC THI “TÌM 
HIỂU PHÁP LUẬT - HƯỞNG ỨNG NGÀY 
PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

ẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC 
CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

TUYÊN QUANG:

lớn của người cán bộ tư pháp là người 
“trọng dân, gần dân, hiểu dân, giúp 
dân”. Nêu cao chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp “phụng công, thủ pháp, chí 
công, vô tư”. Quyết tâm đổi mới, sáng 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Ban tổ chức đã trao thưởng cho 2 tập thể có thành tích tốt trong 
công tác triển khai và tổ chức cuộc thi.

Vừa qua, trong khuôn khổ Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp 
vụ công tác tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho 216 công 
chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên 
địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở 
Tư pháp dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

 MINH HIỀN -

PHẠM SƠN - (Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa)-

hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, 
trong đó tập trung trao đổi về: 

1. Tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
điều kiện, trình tự, thủ tục công nhận 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật theo quy định tại Quyết định 
số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định về 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-
BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định 
số 25/2021/QĐ-TTg; 

2. Tiêu chí huyện, thành phố đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; điều kiện, 

trình tự, thủ tục đánh giá huyện, thành 
phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 
hướng dẫn tại Quyết định số 1723/QĐ-
BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban ban hành Hướng dẫn tiêu 
chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 
nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp 
luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 
- 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành 
phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc 
tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc 

cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; 
3. Việc thực hiện Tiêu chí “Tiếp cận 

pháp luật” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về 
xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2021 - 2025.

Thông qua Lớp bồi dưỡng đã trang bị 
cho các học viên kỹ năng, nghiệp vụ thực 
hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 
tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác này trong thời gian tới. 
Đây là một trong chuỗi các hoạt động của 
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.v

tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các 
lĩnh vực công tác tư pháp. Tạo sức lan 
tỏa để hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật Việt Nam trở thành một sự kiện 
chính trị quan trọng, đóng góp tích cực 
vào thành tựu đổi mới. Cải cách thể chế, 
cải cách hành chính, cải cách tư pháp, 
để tinh thần “Thượng tôn Hiến pháp và 
pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử 
của mọi chủ thể trong xã hội”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi 
Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư Pháp đánh giá 
cao chất lượng của cuộc thi. Sau một 
thời gian ngắn triển khai nhưng đã có 
tới hơn 700 bài thi chất lượng, nhiều 
bài thi được đầu tư công phu. Thông 

qua cuộc thi đã tạo sự lan tỏa sâu rộng 
trong ngành, không chỉ nâng cao kiến 
thức chuyên môn mà còn tạo ra sân chơi 
đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên 
chức ngành tư pháp.

Kết thúc cuộc thi Ban tổ chức đã 
trao thưởng cho 2 tập thể có thành tích 
tốt trong công tác triển khai và tổ chức 
cuộc thi là Phòng Tư pháp huyện Đông 
Sơn và Phòng Tư pháp huyện Mường 
Lát. Trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải 
Ba, 10 giải Khuyến khích cho các bài thi 
xuất sắc. Ngoài ra, trao 3 giải phụ cho 
thí sinh có bài dự thi trình bày xuất sắc, 
thí sinh trẻ tuổi nhất và thí sinh cao tuổi 
nhất đã tích cực tham gia cuộc thi.v
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Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-
UBND ngày 29/9/2022 của UBND 
huyện Văn Yên về việc triển khai tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao 
điểm “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trên 
địa bàn huyện Văn Yên, ngày 05/10/2022 

UBND xã Yên Hợp đã ban hành Kế hoạch 
số 57/KH-UBND triển khai tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm 
“Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trên địa 
bàn xã Yên Hợp... Đồng thời chỉ đạo Ban 
tuyên truyền xã tập trung tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các 
hình thức như: phát tin bài tuyên truyền 
trên đài truyền thanh của xã, tổ chức 
tuyên truyền lưu động bằng xe máy có 
gắn loa tuyên truyền tại các thôn, nơi tập 
trung đông người; tuyên truyền trực tiếp 
tại các hội nghị họp thôn; tuyên truyền 

SƠN LA:

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) được Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu 
quả, cơ quan đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch PBGDPL kịp 
thời. Đa số cán bộ, công chức, viên chức đã nắm bắt kịp thời, có 
hệ thống các quy định của pháp luật, trên cơ sở đó không ngừng 
nâng cao hiểu biết và tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp 
hành pháp luật và tăng cường năng lực trong việc thực thi các 
quy định của pháp luật.

ẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
LÊ HỒNG -

Năm 2022 là năm xã Yên Hợp tập trung xây dựng xã đạt 
chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó xây dựng 03 thôn 
đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Chính vì vậy, việc 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, càng 
được chú trọng và nâng cao về chất lượng.

Ã YÊN HỢP ĐẨY MẠNH CÔNG 
TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

HUYỆN VĂN YÊN (YÊN BÁI):

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Văn 
phòng đã chủ động triển khai các 
văn bản pháp luật mới ban hành 

trong 6 tháng cuối năm 2021, năm 
2022 đến công chức, viên chức, người 
lao động; thực hiện tốt công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật có liên quan 
đến các lĩnh vực và thực hiện các kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do 
UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh đề ra.

Văn phòng đã tuyên truyền, triển 
khai thực hiện Nghị định số 30/2020/
NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ 
về công tác văn thư; Luật Bảo vệ bí mật 

Đồng chí Hà Thị Châm - công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Hợp 
tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học và THCS Yên Hợp.

Văn phòng UBND tỉnh lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến pháp 
luật trong các buổi sinh hoạt.

nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Tổ 
chức thực hiện Thông tư số 03/2018/
TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp 
quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả 
công tác PBGDPL theo chỉ đạo và hướng 
dẫn của Sở Tư pháp; rà soát, củng cố, 
kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham 
gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến 
thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp 
vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có 
hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp 

trên mạng xã hội: Zalo, Face book; phối 
hợp với Công an xã Yên Hợp tuyên truyền 
trực tiếp cho học sinh tại trường tiểu học 
và trung học cơ sở... với các nội dung chủ 
yếu như: Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; 
Luật Giao thông đường bộ; Luật Đất đai; 
Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Cư trú; Bộ 
luật Dân sự; Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình; Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia; Luật Phòng, chống ma túy; xây 
dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã 

nông thôn mới nâng cao; phòng chống 
bạo lực học đường; phòng chống cháy, 
nổ; thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 
đình; lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng 
COVID-19... đã tổ chức 33 hội nghị, trong 
đó có 10 buổi tuyên truyền trực tiếp tại 
nhà văn hóa của 05 thôn, 08 buổi tại các 
thôn, 01 buổi tại Trường tiểu học và THCS 
xã Yên Hợp. Tổ tuyên truyền pháp luật lưu 
động đã tuyên truyền bằng xe loa tại các 
thôn được 14 buổi.v

luật, tuyên truyền viên pháp luật trong 
công tác PBGDPL theo hướng dẫn của 
Sở Tư pháp; Đổi mới hình thức, phương 
pháp tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo 
thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt 
động PBGDPL; đăng tải thông tin pháp 
luật, văn bản quy phạm pháp luật có 
liên quan đến phạm vi, lĩnh vực quản 
lý trên Cổng/Trang thông tin điện tử; 
cập nhật văn bản quy phạm pháp luật 
lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật.

Tiếp tục tuyên truyền triển khai thi 
hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường 
theo dõi, kiểm tra, nắm bắt các khó 
khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành 
Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng 
dẫn thi hành và đề xuất các giải pháp 
tháo gỡ; Phối hợp tổ chức tổng kết, biểu 
dương, khen thưởng những tập thể, cá 
nhân có nhiều thành tích trong triển 
khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực 
đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
và hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị 
trực thuộc trong việc thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao 
động. Hình thức phổ biến phong phú, 
đa dạng và vận dụng linh hoạt, lồng 
ghép việc PBGDPL với các hoạt động 
chuyên môn, trong xử lý, giải quyết 
công việc hằng ngày, qua sinh hoạt 
chuyên đề… Đồng thời tổ chức học tập, 
quán triệt hoặc sao gửi, hướng dẫn để 
các đơn vị tự triển khai, quán triệt đến 
các cán bộ, công chức, viên chức biết 
và nghiên cứu thông qua các buổi sinh 
hoạt chi bộ, các buổi họp giao ban hàng 
tuần… Tích cực tăng cường lồng ghép 
công tác PBGDPL với công tác theo dõi 
thi hành pháp luật, công tác bồi thường 
nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách 
hành chính, cải cách chế độ công vụ, 
công chức và cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”.v

HÀ CHÂM -
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Luật sư Nguyễn Văn Tuấn.

ĐỘC GIẢ HỎI: 
Thưa Luật sư, lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận 

tài sản vợ chồng trong quan hệ hôn nhân và gia 
đình có cần thiết? Vi bằng được lập trong những 
trường hợp nào (trước, trong thời kỳ hôn nhân và 
khi ly hôn) ? Cách thức lập vi bằng thỏa thuận về tài 
sản chung, riêng của vợ chồng?

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

1. Lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận tài sản vợ 
chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có cần 
thiết không?

Việc lập vi bằng hiểu một cách đơn giản là việc 
mô tả chính xác những sự kiện, hành vi mà Thừa 
phát lại nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy. Hay nói cách 
khác, lập vi bằng là việc Thừa phát lại sử dụng giác 
quan của mình để ghi nhận lại sự thật khách quan.

Việc xác định tài sản chung, tài sản riêng trong 
thời kỳ hôn nhân của vợ chồng là rất cần thiết vì 
khi bắt đầu tạo lập tài sản sẽ dễ dàng xác định chủ 
sở hữu tài sản hơn so với trường hợp ly hôn mới 
bắt đầu xác định tài sản do ai sở hữu. Theo đó, vi 
bằng của Thừa phát lại trong trường hợp này sẽ ghi 
nhận, mô tả một cách chi tiết, cụ thể về các tài sản 
được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng hoặc 
các thỏa thuận về sự phân chia tài sản hay nghĩa vụ 
của các bên. Kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh, 
video ghi lại chân thực, khách quan sự thỏa thuận 
đó. Vi bằng được lập trong trường hợp này có giá 
trị chứng cứ trước Tòa án, giúp Tòa án đẩy nhanh 
quá trình giải quyết yêu cầu ly hôn của hai người.

Việc lập vi bằng xác định rõ tài sản chung, tài 
sản riêng trong thời kỳ hôn nhân của vợ, chồng 
giúp vợ, chồng nhanh chóng, thuận tiện trong việc 
hoàn tất hồ sơ, giấy tờ khi giải quyết ly hôn; giúp 

giảm thiểu chi phí không cần thiết như lệ phí thẩm 
định giá, án phí theo giá trị tài sản tranh chấp do 
không tự thỏa thuận được…

Vì vậy, vợ chồng nên tiến hành lập vi bằng ghi 
nhận các thỏa thuận về tài sản trong quan hệ hôn 
nhân, gia đình. Ngoài vấn đề và tài sản, vợ chồng 
còn có thể thỏa thuận về các vấn đề khác liên 
quan đến hôn nhân của vợ chồng để có thể hạn 
chế những tranh chấp có thể xảy ra khi vợ chồng 
ly hôn. Tuy nhiên, vợ, chồng cũng phải lưu ý về 
tính pháp lý của vi bằng, vi bằng chỉ là văn bản ghi 
nhận lại sự việc một cách khách quan để làm căn 
cứ khi có tranh chấp xảy ra, chứ không thay thế cho 
văn bản công chứng, chứng thực theo quy định của 
pháp luật về công chứng, chứng thực.

2. Các trường hợp được lập vi bằng
Có thể thấy, giữa vợ và chồng có thể lập vi 

bằng ghi nhận các thỏa thuận trong thời kỳ hôn 
nhân về mọi trường hợp, trừ các trường hợp pháp 
luật cấm hoặc không cho phép lập vi bằng. Vì vậy, 
vợ, chồng có thể lập vi bằng thỏa thuận về tài sản 
trước, trong và sau thời kỳ hôn nhân trong các 
trường hợp sau đây:

l Ghi nhận thỏa thuận về tài sản trước khi kết 
hôn hoặc tài sản tạo lập trong thời kỳ hôn nhân;

l Ghi nhận nguồn gốc tiền, tài sản và hoa lợi, 
lợi tức của tài sản trong quan hệ hôn nhân, gia đình.

l Ghi nhận việc kiểm kê tài sản trước khi kết 
hôn hoặc khi ly hôn để làm căn cứ xác định tài sản 
chung, riêng trong quan hệ hôn nhân, gia đình, 
đặc biệt là các tài sản có giá trị lớn như nhà, bất 
động sản, ô tô.

l Ghi nhận sự thỏa thuận về phân chia tài sản 
chung trước và sau khi ly hôn;

l Ghi nhận thỏa thuận về sử dụng tài sản (sử 
dụng với mục đích gì? thời hạn bao lâu?) mà thỏa 
thuận đó không bắt buộc phải công chứng.

l Ghi nhận thỏa thuận tặng cho tài sản cho 
con khi chưa đủ điều kiện ký công chứng Hợp đồng 
tặng cho tài sản.

l Ghi nhận thỏa thuận và cam kết chuyển nhượng 
cổ phần, cổ phiếu giữa vợ chồng theo quy định.

l Ghi nhận thỏa thuận về thực hiện các nghĩa 
vụ trả nợ các khoản nợ chung.

3. Cách thức lập vi bằng thỏa thuận về tài sản 
chung và tài sản riêng của vợ, chồng

Căn cứ Điều 39, Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ 
chức và hoạt động của Thừa phát lại thì trình tự, thủ 
tục lập vi bằng ghi nhận các thỏa thuận về tài sản 
của quan hệ hôn nhân, gia đình thông qua các bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu lập vi bằng
Trước khi đến các văn phòng Thừa phát lại để 

thực hiện lập vi bằng các bạn nên chuẩn bị sẵn một 
số tài liệu như:

l Giấy tờ pháp lý cá nhân: Chứng minh nhân 
dân, thẻ căn cước công dân.

l Tài liệu khác liên quan đến vụ việc: giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ chứng 
minh quyền sở hữu đối với tài sản. (Lưu ý: Người 
yêu cầu lập vi bằng phải cung cấp đầy đủ, chính 
xác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập vi 
bằng (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp.)

Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu lập vi bằng

Khi đến văn phòng Thừa phát lại bạn sẽ trình 
bày nội dung các yêu cầu của mình khi muốn lập vi 
bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn 
nhân, gia đình. Dựa trên các yêu cầu đó thì thư ký 
nghiệp vụ hoặc Thừa phát lại sẽ tư vấn các vấn đề 
liên quan đến vụ việc và nếu yêu cầu của bạn là 
hợp pháp thì bạn sẽ được điền vào phiếu yêu cầu 
lập vi bằng. Yêu cầu lập vi bằng của khách hàng sẽ 
được coi là một trong các căn cứ để Thừa phát lại 
ghi nhận các nội dung vụ việc.

Bước 3: Thỏa thuận về dịch vụ lập vi bằng
Trước khi thực hiện lập vi bằng để tránh được 

các tranh chấp trong và sau quá trình lập vi bằng 
thì văn phòng Thừa phát lại và khách hàng cần 
thống nhất một số nội dung như: Nội dung sự việc 
cần lập vi bằng; Thời gian, địa điểm lập vi bằng; 
Chi phí thực hiện; Thời gian giao, nhận vi bằng; 
Thỏa thuận khác nếu có giữa các bên như quyền và 
nghĩa vụ hoặc thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng.

Bước 4: Tiến hành lập vi bằng
Tại thời điểm mà các bên đã thống nhất 

trong thỏa thuận lập vi bằng, Thừa phát lại sẽ 
trực tiếp đến địa chỉ trong thỏa thuận và tiến 
hành chứng kiến và ghi nhận vụ việc, sự thỏa 
thuận của vợ chồng và đồng thời tiến hành các 
biện pháp nghiệp vụ để củng cố tính chính xác, 
xác thực của vi bằng.

Sau khi hoàn tất trình tự trên thì để vi bằng 
có giá trị pháp lý thì Văn phòng Thừa phát lại gửi 
trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 01 bộ vi bằng, 
tài liệu chứng minh (nếu có) về Sở Tư pháp nơi Văn 
phòng đặt trụ sở hoặc cập nhật vi bằng, tài liệu 
chứng minh (nếu có) vào cơ sở dữ liệu về vi bằng. 
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được vi bằng hoặc kể từ ngày Văn phòng Thừa phát 
lại cập nhật vào cơ sở dữ liệu về vi bằng, Sở Tư pháp 
ghi vào sổ đăng ký vi bằng hoặc duyệt nội dung 
cập nhật trên cơ sở dữ liệu về vi bằng theo quy định 
tại khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 08/2020/NĐ-
CP để theo dõi, quản lý việc lập vi bằng.

Trường hợp phát hiện vi bằng, tài liệu chứng 
minh vi phạm quy định của Nghị định số 08/2020/
NĐ-CP thì Sở Tư pháp có quyền thanh tra, kiểm tra, 
xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp 
luật. Văn phòng Thừa phát lại chịu trách nhiệm 
trước người yêu cầu lập vi bằng, trước pháp luật về 
nội dung, hình thức vi bằng đã lập.
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PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
ĐỘC GIẢ HỎI: 

Hiện tôi không biết chồng cư trú ở đâu thì có ly hôn 
được không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục như thế nào?

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 1 Điều 35 và khoản 1 
Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì thẩm 
quyền giải quyết ly hôn đơn phương thuộc về Tòa án 
nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú. Theo đó, khi 
bạn thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương với chồng 
bạn thì bạn phải nộp đơn ly hôn tại Tòa án nhân dân 
cấp huyện nơi chồng bạn cư trú và làm việc.

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện nay bạn 
không biết được địa chỉ hộ khẩu thường trú cũng như 
tạm trú của chồng bạn thì trong trường hợp này theo 
quy định tại khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự 
năm 2015 bạn có thể gửi đơn ly hôn đơn phương đến 
nơi cư trú, làm việc cuối cùng của chồng bạn hoặc nơi 
có tài sản của chồng bạn yêu cầu giải quyết. 

Điều 5 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP ngày 
05/5/2017 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao 
hướng dẫn quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 192 
BLTTDS năm 2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp 
đơn khởi kiện lại vụ án. Theo đó, người khởi kiện đã 
cung cấp địa chỉ “nơi cư trú, làm việc, hoặc nơi có trụ 
sở” của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan cho Tòa án theo đúng quy định của pháp luật và 
hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết tại thời 
điểm nộp đơn khởi kiện mà được cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền cấp, xác nhận hoặc có căn cứ khác chứng 
minh rằng đó là địa chỉ của người bị kiện, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì được coi là đã ghi 
đúng địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan. 

Theo đó, trong trường hợp này bạn phải thực 

hiện thủ tục xác nhận địa chỉ nơi cư trú của chồng 
bạn tại Công an cấp xã nơi chồng bạn cư trú, làm 
việc. Trường hợp bạn ghi đúng địa chỉ nơi cư trú, 
làm việc của chồng bạn theo nội dung xác nhận 
của Công an vào trong đơn khởi kiện thì Tòa án 
nhân dân cấp có thẩm quyền phải nhận đơn khởi 
kiện và xem xét thụ lý vụ án theo thủ tục chung. 
Trường hợp Tòa án không nhận đơn khởi kiện của 
bạn thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại đến người 
có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Trình tự, thủ tục ly hôn đơn phương tại Tòa án 
được thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ ly hôn 
đơn phương gồm:

l Đơn khởi kiện ly hôn (theo mẫu);
l Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);
l CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao công chứng).
l Giấy khai sinh của các con (nếu có (bản sao 

công chứng, chứng thực);
l Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);
l Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài 

sản chung (bản sao công chứng).
Bước 2: Bạn sẽ nộp bộ hồ sơ nêu trên đến Tòa 

án nhân dân cấp huyện, nơi chồng bạn cư trú, 
làm việc (nếu không biết nơi cư trú, làm việc thì 
nộp đơn đến Tòa án nhân dân nơi bị đơn cư trú, 
làm việc cuối cùng).

Bước 3: Nhận kết quả xử lý đơn.
Bước 4: Nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm tại cơ quan thi hành án dân sự, sau đó nộp 
lại biên lai tạm ứng án phí cho Tòa án.

Bước 5: Tòa lấy lời khai, hòa giải, tiến hành thủ 
tục theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Thời gian giải quyết: 
l Giải quyết ly hôn cấp sơ thẩm: 4-6 tháng 

(nếu có tranh chấp phức tạp thì có thể kéo dài hơn).
l Giải quyết ly hôn tại phúc thẩm: 3- 4 tháng 

(nếu có kháng cáo).

ĐỘC GIẢ HỎI: 
Tôi và chồng đăng ký kết hôn ở Hà Nội, tuy nhiên 

hiện cả 2 đang ở nước ngoài giờ muốn thuận tình 
ly hôn thì có phải có mặt cả 2 không và nếu chúng 
tôi không về được thì có được giải quyết không? Nếu 
được thì cho tôi hỏi thủ tục như thế nào?

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

1. Về vấn đề sự có mặt tại Tòa án khi 
thuận tình ly hôn

Khi giải quyết thủ tục thuận tình ly hôn tại Tòa 
án nhân dân cấp có thẩm quyền ở Việt Nam thì vợ 
chồng bạn phải tới Tòa án làm việc ít nhất 1 buổi. 
Trường hợp vợ chồng bạn đang cư trú ở nước ngoài 
không thể về Việt Nam thì tùy từng trường hợp Tòa 
án sẽ xem xét lý do để giải quyết theo quy định 
pháp luật.

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện vợ chồng 
bạn đều đang cư trú ở nước ngoài nhưng không 
nêu rõ là đi theo con đường hợp pháp hay bất hợp 
pháp. Vì vậy, sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

- Trường hợp một bên vợ hoặc chồng cư trú bất 
hợp pháp ở nước ngoài:

Khi làm thủ tục ly hôn thuận tình thì bắt buộc 
vợ/chồng phải có mặt tại Tòa án nhân dân cấp có 
thẩm quyền. Trường hợp không có mặt thì phải gửi 
văn bản có xác nhận chữ ký của Lãnh sự quán hoặc 
Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài cho Tòa án. Tuy 
nhiên, hiện nay vợ/chồng bạn đang đi xuất khẩu 
lao động bất hợp pháp ở nước ngoài nên không 
thể xin xác nhận chữ ký của Lãnh sự quán hay Đại 
sứ quán Việt Nam ở nước ngoài theo quy định pháp 
luật. Vì vậy, mặc dù 2 vợ chồng bạn đều thuận tình 
ly hôn nhưng trường hợp này không thể giải quyết 
thủ tục ly hôn thuận tình theo quy định pháp luật, 

trừ trường hợp vợ/chồng bạn về Việt Nam.
- Trường hợp vợ, chồng đều cư trú hợp pháp ở 

nước ngoài:
Khi vợ chồng bạn không về Việt Nam để làm thủ 

tục ly hôn thì có thể ra Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán 
Việt Nam ở nước ngoài để xác nhận vào các văn bản, 
đơn từ, gửi về Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tại 
Việt Nam để giải quyết theo quy định pháp luật. Tòa 
án sẽ xét lý do, nếu hợp lý thì Tòa án có thể ra Quyết 
định công nhận thuận tình ly hôn cho vợ chồng mà 
không cần vợ chồng bạn về nước.

2. Trình tự, thủ tục ly hôn thuận tình
Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thuận tình ly hôn 

để nộp cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi vợ chồng 
bạn có hộ khẩu tại Việt Nam

Hồ sơ thuận tình ly hôn gồm:
l Đơn xin ly hôn (có xác nhận chữ ký của Lãnh 

sự quan, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài);
l Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản chính);
l CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của vợ chồng  

(Bản sao công chứng);
l Giấy tờ chứng minh vợ chồn đang ở nước ngoài;
l Giấy khai sinh của các con (Bản sao công 

chứng nếu có);
l Các giấy tờ chứng minh về tài sản chung, 

công nợ chung: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất (nếu có).

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, thời hạn 10 ngày Tòa 
án phải xem xét, xử lý đơn yêu cầu theo quy định pháp 
luật và ra Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí.

Bước 3: Vợ chồng bạn sẽ phải nộp tiền tạm ứng 
lệ phí để Tòa án thụ lý đơn yêu cầu để giải quyết 
theo quy định pháp luật.

Bước 4: Tòa án sẽ tiến hành lấy lời khai và tiến 
hành hòa giải giữa các bên để ra Quyết định công 
nhận thuận tình ly hôn.

Thời gian giải quyết thủ tục thuận tình ly hôn 
thường từ 2-3 tháng kể từ ngày Tòa án thụ lý vụ án.
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 HÀ ANH -

+  PBGDPL trực tiếp thông qua các hội 
nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật: 
Hoạt động PBGDPL trực tiếp thông qua các 
hội nghị, các lớp bồi dưỡng được tổ chức 
rộng khắp đồng bộ ở tất cả các cấp, các 
ngành. Các đơn vị làm tốt trong hoạt động 
này là Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao 
thông-vận tải, Ban dân tộc, Hội LHPN, Hội 
Nông dân, Tỉnh đoàn… và các địa phương 
như Thành phố Thái Nguyên, Thành phố 
Sông Công, huyện Định Hóa...

+ PBGDPL trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và hệ thống thông tin điện 
tử: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã 
bám sát các sự kiện có liên quan đến công 
tác tuyên truyền pháp luật, duy trì thực 
hiện chuyên mục cải cách hành chính, 
giới thiệu văn bản mới, quyết định mới 
để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 
nhân dân và cán bộ; Hướng dẫn công tác 
tuyên truyền pháp luật đối với Đài truyền 
thanh các huyện, thành phố; tổ chức tuyên 
truyền về "Ngày pháp luật", tuyên truyền 
các chính sách pháp luật của Trung ương, 
của tỉnh, tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật do các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 
tổ chức. Kết quả sau 10 năm thực hiện Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật, các ngành 
thành viên Hội đồng tỉnh đã phối hợp với 
các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện 
tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng 
ngành, lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo 
việc PBGDPL trên các phương tiện thông 
tin đại chúng đến được với đông đảo 
người nghe, người xem. Trung bình mỗi 

năm các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 
và các địa phương đăng khoảng 1.000 
tin bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên 
tất cả các lĩnh vực; duy trì thường xuyên 
Chuyên mục Pháp luật và cuộc sống trên 
sóng truyền hình và phát thanh.

 + PBGDPL thông qua hoạt động tư 
vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải 
ở cơ sở: Thông qua các hình thức trợ giúp 
pháp lý như tư vấn pháp luật, tham gia tố 
tụng và đại diện ngoài tố tụng, trợ giúp 
pháp lý lưu động thì hoạt động trợ giúp 
pháp lý ngày càng được mở rộng tới tận 
các làng, xóm, thôn, bản với mong muốn 
giúp cho nhóm người yếu thế tiếp cận 
pháp luật thuận lợi, được giải đáp những 
vướng mắc về pháp lý nhằm góp phần giải 
tỏa nhiều tranh chấp bất đồng trong cộng 
đồng dân cư, góp phần ổn định trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn của 
Sở Tư pháp và UBMTTQ tỉnh, các địa 
phương cũng ban hành các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn công tác hòa giải 
ở cơ sở trên địa bàn. Kết quả, sau 10 
năm, toàn tỉnh đã tổ chức 2.767 hội 
nghị tuyên truyền, tập huấn cho hòa 
giải viên. Hiện nay, mạng lưới Tổ hòa 
giải được thành lập ở các khu dân cư, 
toàn tỉnh hiện có 2.253 Tổ hòa giải với 
15.939 hòa giải viên. Mạng lưới tổ hòa 
giải đã được thành lập rộng khắp trên 
địa bàn, đảm bảo mỗi khu dân cư có ít 
nhất 01 tổ hoà giải, Tỷ lệ hòa giải thành 
hàng năm đạt từ 79- 85%.

+ Hình thức PBGDPL thông qua việc 
biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật: 
Trong 10 năm qua, hình thức biên soạn tài 
liệu PBGDPL luôn được duy trì và phát huy 
hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
đã chủ động lựa chọn những nội dung sát 
với nhu cầu thực tế, lựa chọn hình thức 
biên soạn tài liệu phù hợp nhằm truyền 
tải những thông tin, kiến thức pháp luật 
cần thiết đến với các tầng lớp nhân dân, 
góp phần quan trọng cho việc nâng cao 
kiến thức pháp luật của mọi tầng lớp nhân 
dân. Bình quân mỗi năm các đơn vị và địa 
phương trên địa bàn đã phát hành và cấp 
phát 40.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin 
phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì công 
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần 
phải có những mô hình hay, cách làm mới, 
sáng tạo, đặc biệt là tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin nhằm đáp ứng kịp 
thời nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu 
pháp luật của các tầng lớp Nhân dân.

Hiện, việc tổ chức các Cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu pháp luật trên các Trang 
điện tử của các cơ quan, đơn vị đã góp 
phần tuyên truyền, phổ biến kịp thời các 
quy định pháp luật cần thiết trên các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, bồi dưỡng kỹ năng 
xử lý tình huống pháp luật và hình thành 
thói quen chủ động học tập, nghiên cứu, 
tìm hiểu pháp luật trong cán bộ và Nhân 
dân. Thí sinh tham gia Cuộc thi sẽ trả lời 
trực tiếp tất cả các câu hỏi trắc nghiệm 
theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết 
kế sẵn. Ưu điểm của Cuộc thi là tiện lợi, 

thu hút số lượng lớn đối tượng tham gia, 
tiết kiệm chi phí tổ chức, nội dung câu hỏi 
ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sinh động, gây 
hứng thú, không cứng nhắc, khô khan, đối 
tượng tham gia Cuộc thi ở mọi lúc, mọi 
nơi có mạng Internet đều có thể truy cập 
vào làm bài thi mà không hạn chế về thời 
gian và có thể tham gia Cuộc thi nhiều lần, 
qua đó giúp nắm vững hơn các quy định 
của pháp luật. Qua 10 năm thực hiện Luật 
PBGDPL, toàn tỉnh đã tổ chức các hội thi, 
cuộc thi tìm hiểu vê pháp luật như: Sở Tư 
pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 
Hội thi "Hòa giải viên giỏi"; Hội Phụ nữ tổ 
chức Hội thi "Người điều hành giỏi"; Hội 
Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi "Nhà nông 
đua tài". Công an tỉnh tổ chức cuộc thi tìm 
hiểu “Cải cách hành chính trong lực lượng 
công an nhân dân”, Viện kiểm sát tổ chức 
cuộc thi “xây dựng cáo trạng”, chương 
trình “chúng tôi là kiểm sát viên” bằng 
hình thức thi Gameshow... Trong những 
năm gần đây, việc tổ chức các cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật được tổ chức dưới hình 
thức trực tuyến, các cuộc thi như: “Tìm 
hiểu pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng”, “Cải cách thủ tục hành chính”, 
“Tìm hiểu Luật An ninh mạng và nhận 
diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên 
không gian mạng”, “Tìm hiểu pháp luật 
về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử 
đại biểu HĐND”... mỗi cuộc thi thu hàng 
chục triệu lượt người tham gia.

Bên cạnh việc tổ chức các Cuộc thi 
trực tuyến tìm hiểu pháp luật thì một 
trong những kênh thông tin đưa pháp 
luật đến với người dân kịp thời, nhanh 
chóng, thuận tiện đó là Trang Fanpage 
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thái Nguyên. 
Đây là mạng xã hội được nhiều đối tượng 
sử dụng rộng rãi, có thể truy cập mọi lúc 
mọi nơi trên các thiết bị thông minh như 
Iphone, Ipad, điện thoại di động có kết nối 
Internet. Trên Fanpage sẽ cập nhật thường 
xuyên, liên tục, hằng ngày các thông tin, 

chính sách pháp luật mới, quan trọng của 
Trung ương, địa phương; tiếp nhận, tư vấn, 
giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của người 
dân liên quan đến pháp luật trên các lĩnh 
vực; bình luận, trao đổi, phân tích, giải 
quyết các tình huống pháp lý cụ thể; đăng 
tải các video, tình huống pháp luật...

Trong 10 năm qua, các đơn vị từ tỉnh 
đến cơ sở đều đã bám sát vào chương 
trình xây dựng luật của Quốc hội, chương 
trình ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của Chính phủ, Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân, cũng như tình hình 
chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất 
nước và địa phương để xây dựng và triển 
khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp 
luật theo đúng yêu cầu của Luật PBGDPL, 
triển khai cơ bản các văn bản pháp luật liên 
quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của 
cán bộ, công chức, người lao động và nhân 
dân, các văn bản liên quan đến những vấn 
đề có tính thời sự được dư luận xã hội quan 
tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, 
trong đó các cơ quan đơn vị đều đã xác 
định nội dung trọng tâm cần PBGDPL cho 
các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Phát huy những kết quả đạt được, thời 
gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường 
truyền thông, nâng cao nhận thức của các 
cấp, các ngành về trách nhiệm triển khai 
nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại 
đơn vị, địa phương; tích cực, chủ động tổ 
chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm 
vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục đổi mới 
nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục 
pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy 
mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác tuyên 
truyền, PBGDPL. Phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của 
người dân, đặt quyền lợi của người dân lên 
trên hết theo phương châm “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 
dân thụ hưởng”.v

Hoạt động PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động và nhân dân của tỉnh Thái Nguyên 10 năm qua có nhiều 
chuyển biến tích cực về cả số lượng và chất lượng, các đơn vị, địa 
phương đều đã triển khai toàn diện về phạm vi và đối tượng. Các 
hình thức PBGDPL được quy định trong Luật đều đã được áp dụng 
triển khai trên cơ sở lựa chọn các hình thức phù hợp với đặc điểm 
của từng đối tượng để áp dụng, mang lại hiệu quả cao, tạo hiệu 
ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, kết quả đạt được qua một số 
hình thức cụ thể như:

THÁI NGUYÊN:

HỮNG CHUYỂN BIẾN MẠNH 
MẼ SAU 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT 
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT trong các cấp học.
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Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-QLTT 
ngày 02/3/2022 của Cục Quản lý 
thị trường tỉnh Lào Cai về Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2022; Đội Quản lý thị trường 
số 5 - Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã xây dựng 

kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật lưu động năm 2022, tập trung 
vào nhóm đối tượng là người dân và các 
tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh 
doanh tại khu vực trung tâm cụm xã, thị 
trấn và chợ phiên trên địa bàn tỉnh Lào 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Chương trình 
tuyên truyền pháp luật lưu động năm 2022 tại Chợ văn hóa Bắc 
Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là một hoạt động ý nghĩa 
được tổ chức tại Chợ văn hóa Bắc Hà một trong những chợ phiên 
lớn nhất ở vùng núi phía Bắc, nơi mua bán, trao đổi cũng như 
lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Bắc.

ĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN  
PHÁP LUẬT LƯU ĐỘNG TẠI CÁC 
ĐỊA BÀN VÙNG CAO

LÀO CAI:

UYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ 
NƯỚC TỈNH BẮC GIANG:

Cai. Ngày 13/11/2022, Đội QLTT số 5 đã 
phối hợp Đội QLTT số 3, Cục Quản lý thị 
trường tỉnh Lào Cai và Ban quản lý Chợ 
văn hóa Bắc Hà tổ chức chương trình 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu 
động tại Chợ văn hóa Bắc Hà.

Trong khuôn khổ của Chương trình, 
các Kiểm soát viên của hai Đội đã tuyên 
truyền đến người dân các quy định 
trong kinh doanh thương mại về: Đăng 

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tuyên truyền tại Chợ Văn hóa Bắc Hà.

Thực hiện Kế hoạch số 4311/KH-
UBND của UBND tỉnh Bắc Giang 
về truyền thông Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và 
miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 
- 2025, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng 
Tư pháp huyện Lục Nam và UBND các xã: 
Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh 
thực hiện công tác truyền thông, tuyên 
truyền, PBGDPL và tư vấn pháp luật 
miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí 

Nguyễn Thị Hoà - Phó Trưởng phòng 
Pháp luật Dân sự - Đất đai, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý nhà nước tỉnh và đồng chí 
Trần Thu Thủy - Chuyên viên phòng Pháp 
luật Hình Sự - Hành chính, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã thực hiện 
tuyên truyền nội dung pháp luật về hôn 

nhân gia đình, bạo lực gia đình, thừa kế... 
cho bà con nhân dân tại ở cơ sở.

Cũng tại hội nghị, các Trợ giúp viên 
pháp lý và chuyên viên của Trung tâm 
trợ giúp pháp lý đã thực hiện tư vấn pháp 
luật miễn phí, giải đáp những vướng mắc 
liên quan đến các lĩnh vực: hình sự, dân 
sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, lao 
động, chính sách với người có công với 
cách mạng….cho 85 lượt người có yêu 
cầu. Các yêu cầu của người được trợ giúp 
pháp lý và nhân dân được tư vấn, hướng 

dẫn kịp thời, đúng quy định pháp luật.
Thông qua công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 
bàn đã nâng cao nhận thức và ý thức tự 
giác chấp hành pháp luật của nhân dân; 
từng bước hình thành nếp sống và làm 
việc theo Hiến pháp và pháp luật; góp 
phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 
hội; từng bước thực hiện thắng lợi mục 
tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang.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. 

TRỊNH CƯỜNG -

ký kinh doanh; các quy định về hàng 
nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc 
xuất xứ; ghi nhãn hàng hoá, niêm yết 
giá, bán theo giá niêm yết... các quy 
định xử phạt vi phạm hành chính có liên 
quan. Tuyên truyền, vận động, hướng 
dẫn kinh doanh thực phẩm theo đúng 
quy định của pháp luật; kinh doanh 
các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn 
thực phẩm; hướng dẫn người tiêu dùng 
nhận biết nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, 
hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm 
đảm bảo an toàn; Tuyên truyền các quy 
định của pháp luật trong kinh doanh, 
buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc tân dược; không buôn bán, 
sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật 
trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật 
cấm sử dụng, không có tên trong Danh 
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép 
sử dụng tại Việt Nam; hướng dẫn cách 

sử dụng an toàn và có hiệu quả thuốc 
bảo vệ thực vật; Các quy định của pháp 
luật về hoạt động thương mại điện tử; 
về việc phát triển, ứng dụng và quản lý 
hoạt động thương mại điện tử.

Tại Chương trình, dưới sự chứng 
kiến của lực lượng Quản lý thị trường 
và Ban quản lý Chợ, các Hộ kinh doanh 
trong Chợ Văn hóa Bắc Hà đã ký cam 
kết không kinh doanh hàng nhập lậu; 
không sản xuất, buôn bán hàng giả, 
hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ; không thực hiện các hành 
vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo 
lường, giá, an toàn thực phẩm và các 
hành vi gian lận thương mại. Bằng việc 
ký cam kết, các cơ sở kinh doanh đã thể 
hiện rõ nhận thức và ý thức chấp hành 
các quy định của pháp luật trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thương mại 
và trách nhiệm với người tiêu dùng.v

ĐÀO THỦY -
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HẢI DƯƠNG:

HẢI NAM - MINH ĐỨC -

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 
trong 10 năm qua, việc triển khai 
thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) và Ngày pháp luật 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. Việc triển 
khai thực hiện Luật PBGDPL cơ bản đã 
đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Căn cứ vào 
các quy định của Luật và các văn bản chỉ 
đạo có liên quan, UBND tỉnh Hải Dương 
đã xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu 
quả các chương trình, Kế hoạch, nhiệm 
vụ PBGDPL tại địa phương.Nội dung, 
hình thức phổ biến, tuyên truyền có 
nhiều đổi mới, sáng tạo, cơ bản đáp ứng 
và phù hợp với từng nhóm đối tượng, 
phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội 
của địa phương; chất lượng hoạt động 
PBGDPL được nâng lên, nhất là trong 
những năm 2019, 2020, 2021 mặc dù 
chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
Covid-19, song UBND tỉnh và các cấp, 
các ngành đã thực hiện tốt Kế hoạch 
phổ biến, giáo dục pháp luật hàng 
năm, ban hành và thực hiện hiệu quả 
chương trình, kế hoạch hoạt động; tăng 
cường sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin, 
đa dạng các hình thức PBGDPL để thích 
ứng với điều kiện phòng chống dịch 
bệnh; đã kịp thời tuyên truyền, phổ 

ĐẨY MẠNH  
CÁC HOẠT ĐỘNG 
PHỔ BIẾN, GIÁO 
DỤC PHÁP LUẬT

Hội đồng phối hợp phổ 
biến pháp luật (PBGDPL) tỉnh 
Hải Dương vừa tổ chức Hội 
nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật PBGDPL và trao giải 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật 
trực tuyến năm 2022. Đồng 
chí Nguyễn Minh Hùng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh chủ trì hội nghị.

biến chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước đến người dân; 
góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến 
sĩ và Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, công tác triển khai Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 
bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn bộc lộ 
một số tồn tại, hạn chế nhất định như: 
Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền, PBGDPL tuy có chuyển biến 
tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu đặt ra; ý thức chấp hành pháp 
luật của bộ phận cán bộ, các tầng lớp 
nhân dân chưa đồng đều. Ở một số địa 
phương, đơn vị, cấp ủy, chính quyền 
chưa thật sự quan tâm và đầu tư đúng 
mức cho công tác này. Đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

Đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Minh 
Hùng trao Bằng khen cho 
các tập thể có thành tích 

tiêu biểu trong 10 năm triển 
khai thực hiện Luật Phổ biến 
giáo dục pháp luật và 10 năm 

hưởng ứng Ngày Pháp luật 
Việt Nam.

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Sỹ Hoàn trao Giấy chứng nhận đoạt giải 
nhất Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2022 đợt 1 
cho chị Tăng Thị Thu Hà, giáo viên Trường Mầm non xã Cổ Dũng, 
huyện Kim Thành.

hầu hết đều kiêm nhiệm, kiến thức 
pháp luật và kỹ năng tuyên truyền còn 
hạn chế và chưa đồng đều, chế độ bồi 
dưỡng cho báo cáo viên, tuyên truyền 
viên đôi lúc chưa thường xuyên.

Để nâng cao hơn nữa việc thực 
hiện Luật PBGDPL nói chung và công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh 
Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục 
phát huy sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp 
ủy, chính quyền, trách nhiệm của người 
đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong chỉ 
đạo, điều hành và tổ chức hoạt động 
PBGDPL. Gắn công tác PBGDPL với 
trách nhiệm trong hoạt động quản lý 

nhà nước của mỗi cơ quan, tổ chức. Chú 
trọng PBGDPL cho các nhóm đối tượng 
đặc thù, yếu thế trên địa bàn tỉnh, nhất 
là người nghèo và đối tượng chính sách, 
người lao động trong doanh nghiệp, 
các đối tượng vi phạm pháp luật... bằng 
hình thức phù hợp. Phát huy vị trí, vai 
trò, trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện. Tập trung 
nguồn lực thực hiện hiệu quả, bảo đảm 
chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ, đề 
án theo Quyết định 1521/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Đề án 
“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật 
của người dân”. Tổ chức truyền thông dự 
thảo chính sách pháp luật từ sớm, từ xa. 
Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng 
kỹ năng PBGDPL. Gắn kết công tác 
PBGDPL với việc thực hiện công tác hòa 
giải ở cơ sở và đánh giá, công nhận cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin, 
hướng tới chuyển đổi số trong công tác 
PBGDPL. Quan tâm bố trí nguồn lực cho 
công tác PBGDPL. Tăng cường kiểm tra 
công tác PBGDPL và hoạt động của Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL tại địa phương.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng 
khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành 
tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai 
thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm 
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng 
cho 8 tập thể và 32 cá nhân đạt giải 
trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực 
tuyến” năm 2022.v
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trì có hiệu quả hoạt động các mô hình 
như: “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp 
án”, “Ngày pháp luật, “Tiếng loa Biên 
phòng”... Thông qua các hình thức này, 
các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước đã được truyền 
tải một cách sinh động, nhanh chóng, 
từ đó, kịp thời tư vấn, giải đáp, hỗ trợ 
cho người dân các vấn đề liên quan đến 
pháp luật trên địa bàn. 

Hình thức tuyên truyền phổ biên 
giáo dục pháp luật được BĐBP Hà Giang 

đổi mới, sáng tạo như: Lồng ghép trong 
các cuộc họp thôn, tuyên truyền trên 
Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Thông Tấn xã Việt Nam, loa 
truyền thanh của cơ sở, tuyên truyền 
trực tiếp tại các hộ gia đình…

Các nội dung truyên truyền tập 
chung vào những chủ đề: Luật Giao 
thông đường bộ; Luật Biên giới Quốc 
gia; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia; không xuất cảnh trái phép; không 
buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng 
lậu… Qua đó đã giúp đồng bào DTTS 
khu vực biên giới thấu hiểu và nghiêm 
chỉnh chấp hành tốt các quy định pháp 
luật. Đồng thời, tích cực tố giác tội 
phạm, góp phần giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên, 
đồng bào DTTS đã chủ động tham gia 
quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.v

HÚ TRỌNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC  
PHÁP LUẬT TRONG CƠ SỞ GIÁO  
DỤC NGHỀ NGHIỆP

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện 
chương trình Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 
2027 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ đưa nhiệm vụ 
tuyên truyền, PBGDPL vào kế 
hoạch năm học, khóa học trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực 
hiện môn pháp luật trình độ trung 
cấp, cao đẳng trong chương trình đào 
tạo trung cấp, cao đẳng theo quy định 
với nội dung, phương pháp thiết thực, 
phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học; 
ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ 

năng sống để phát huy tính chủ động, 
sáng tạo cho người học. Đồng thời, đổi 
mới nội dung, hình thức, phương pháp 
tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích 
ứng dụng công nghệ thông tin và các 
mô hình trực quan, tình huống pháp 
lý thực tiễn vào giảng dạy, học tập; 
nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong 
PBGDPL. Tỉnh cũng khuyến khích các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân tham gia hỗ trợ 
công tác tuyên truyền, PBGDPL trong 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Được biết, giai đoạn 2022 - 2027, 
tỉnh phấn đấu triển khai đầy đủ, toàn 
diện, bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo 
Quyết định số 1260, ngày 19-7-2021 
của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt chương trình Tăng cường công 

tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027; 
đưa công tác PBGDPL trong các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp phát triển ổn 
định, bền vững, thiết thực, hiệu quả; 
chú trọng giáo dục ý thức chấp hành 
pháp luật, hình thành thói quen tự 
giác học tập, tìm hiểu pháp luật, góp 
phần xây dựng lối sống, học tập, làm 
việc theo pháp luật.v

Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, 
từ năm 2012 đến nay, Bộ đội 
Biên phòng (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. Nhiều đơn vị đã thường xuyên duy 

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang luôn chủ 
động phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong 
phú phù hợp từng dân tộc, từng địa phương.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH HÀ GIANG: 

HÚ TRỌNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO  
VÙNG BIÊN GIỚI

N.V-

KHÁNH HOÀ:

Khánh Hòa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh.

BĐBP Hà Giang phối hợp 
với Đại đội quản lý biên giới 

huyện Mã Quan (Trung Quốc) 
tổ chức tuyên truyền pháp luật 

và phát tờ rơi cho Nhân dân  
2 bên biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín tuyên truyền, vận động người dân 
tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch 
Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

LÊ ĐỨC UY -
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GIA LAI:

NGỌC THU -

ĐA DẠNG HÌNH THỨC 
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 
PHÁP LUẬT

Gia Lai là tỉnh miền núi, có tỷ lệ đồng 
bào DTTS chiếm hơn 46% dân số, đời sống 
của người dân còn gặp nhiều khó khăn, 
việc giải quyết các tranh chấp, vướng mắc 
trong đời sống hàng ngày thường áp dụng 
theo phong tục, tâp quán của dân tộc 
mình, gây ảnh hưởng đến an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đơn cử như, tại xã Đak Yă (huyện 
Mang Yang) có 6 thôn, làng đồng bào 
DTTS chiếm 1/3 dân số. Trước đây, tình 
trạng tranh chấp đất đai, tảo hôn, hôn 
nhân cận huyết ở trong xã thường xuyên 
xảy ra. Trước tình hình đó, chính quyền 
địa phương đã phát huy vai trò của Người 
có uy tín trong đồng bào DTTS để tuyên 
truyền, vận động và nêu gương. Đồng 
thời, xã tập trung ra soát, kiện toàn đội 
ngũ hòa giải viên kết hợp với thành lập 
các câu lạc bộ “Phòng - chống nạn tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết thống”. Vì vậy, 
đến nay tình trạng tranh chấp đất đai, 
tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại địa 
phương giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND 
xã Đak Yă cho hay: “Trong các buổi tuyên 
truyền chúng tôi tập trung tuyên truyền 
về tác hại, hệ lụy và chế tài xử lý đối với 

NHỮNG GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ 
ĐỂ NÂNG CAO KIẾN THỨC 
PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ

Những năm qua, tỉnh 
Gia Lai đã có nhiều cách làm 
hay, sáng tạo trong công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) nhằm tăng cường 
sự hiểu biết, kiến thức pháp 
luật cho đồng bào DTTS. Từ 
đó, góp phần giảm thiểu các 
hành vi vi phạm pháp luật, 
giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội và thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương.

các trường hợp vi phạm pháp luật. Năm 
2021, trên địa bàn xã có 1 trường hợp tảo 
hôn. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, địa 
phương không có trường hợp tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống”.

Tương tự, huyện Chư Sê có gần 50% 
là người đồng bào DTTS, trước đây, ý thức 
chấp hành Luật Giao thông đường bộ của 
người dân còn hạn chế, nhất là một số bộ 
phận thanh - thiếu niên thường xuyên đi 
xe máy càn quấy, lạng lách đánh võng 
gây mất trật tự. Để góp phần hạn chế 
những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc 
xảy ra, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài 
sản của người dân. Thời gian qua, ngoài 
tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát 
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm. Đội cảnh sát Giao thông - trật tự 
Công an huyện Chư Sê đã tăng cường 
tuyên truyền PBGDPL.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội 
trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - trật 
tự Công an huyện Chư Sê cho biết: Thời 
gian qua, đơn vị đã tham mưu cấp ủy, 
chính quyền địa phương ban hành các kế 
hoạch chỉ đạo các thôn, làng, tổ dân phố 
thành lập các tổ tự quản để tuyên truyền 
phổ biến pháp luật Giao thông đường 

Huyện Chư Păh tuyên  
truyền Luật hôn nhân và 

gia đình, Phòng - chống nạn 
tảo hôn hôn nhân cận huyết 
thống trong trường học có 

đông học sinh DTTS.

Công an huyện Chư Sê phổ biến pháp luật về Giao thông đường bộ cho đồng bào DTTS.

bộ. Trong đó, tập trung vào nguyên nhân 
và hậu quả của tai nạn giao thông, cách 
phòng tránh tai nạn giao thông, tác hại 
của rượu bia, chủ động phối hợp với đơn vị 
khác lồng ghép với các hoạt động, như: tổ 
chức văn nghệ, tặng quà, sách vở...

Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã 
tổ chức 73 lượt tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục pháp luật về trật tự an toàn 
giao thông trong các cơ sở giáo dục, các 
xã vùng sâu, địa bàn trọng điểm, tiềm 
ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao 
thông, với hàng ngàn lượt người tham 
dự. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật 
tự, an toàn giao thông tại địa phương, đặc 
biệt là vùng đồng bào DTTS.

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP 
HÀNH PHÁP LUẬT CHO 
NHÂN DÂN

Xác định nhiệm vụ PBGDPL và tuyên 
truyền, vận động đồng bào DTTS và miền 
núi là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý (Sở Tư pháp) phối hợp với các 
cơ quan, ban, ngành và các tổ chức có liên 
quan thực hiện công tác truyền thông về 
trợ giúp pháp lý (TGPL). Qua đó, kịp thời 

cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả 
tiếp cận, thụ hưởng chính sách TGPL, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
DTTS vùng khó khăn. 

Riêng 9 tháng đầu năm 2022, 
Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã thụ 
lý và thực hiện trợ giúp pháp lý 316 
vụ việc/316 người, trong đó, TGPL cho 
đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn 
là 172 vụ việc (tư vấn pháp luật 2 vụ 
việc, tham gia tố tụng 170 vụ việc).

 Thống kê 6 tháng đầu năm 2022, 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương 
đã tổ chức 3.798 cuộc PBGDPL trực tiếp 
với 306.921 lượt người tham dự; tổ 
chức 22 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 
18.837 lượt người tham dự; biên soạn 
và phát hành 161.399 tài liệu. Các địa 
phương đã tích cực triển khai có hiệu 
quả công tác PBGDPL như: TP. Pleiku, thị 
xã An Khê và các huyện Đak Pơ, Chư Păh, 
Đak Đoa, Mang Yang. Ngoài ra, các huyện 
đã tập trung xây dựng các mô hình, câu 
lạc bộ pháp luật phù hợp với đặc thù của 
địa phương gồm 36 câu lạc bộ pháp luật 
với 1.265 thành viên tham gia như: Câu 
lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình”; 
“Phụ nữ với pháp luật”; “Nói không với 
tảo hôn”; “Tư vấn Luật đất đai”; “An toàn 
giao thông”; “Gia đình không tham gia 
các tà đạo lạ”...

Thời gian tới, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 
có chất lượng các nhiệm vụ, mục tiêu 
Chương trình, Đề án PBGDPL được tích 
hợp trong Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 
DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 
trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu 
quả; trong đó đề cao  trách nhiệm vai trò 
của từng ngành, lĩnh vực trong công tác 
PBGDPL gắn với việc tổ chức thi hành pháp 
luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
và phạm vi quản lý của từng cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, địa phương; phát hiện và 
nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên 
tiến về công tác PBGDPL.v
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UYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT GIAO 
THÔNG TỚI HƠN 12.000 HỌC SINH 
TRÊN ĐỊA BÀN 

Với mục tiêu đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, Đội Cảnh 
sát giao thông, trật tự (CSGT,TT) Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã phối hợp với nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền pháp 
luật giao thông tới học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn.

Thời gian qua, tình trạng học sinh 
trên địa bàn điều khiển xe mô tô, 
xe gắn máy, xe đạp điện... vi phạm 

trật tự an toàn giao thông, vi phạm Luật 
Giao thông đường bộ còn diễn ra khá phổ 
biến, cá biệt có những vụ tai nạn giao 
thông mà trực tiếp các em điều khiển dẫn 
đến thương vong. Trước tình hình đó, Đội 

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

chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao 
thông; 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, 
phòng, chống 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 sử dụng công nghệ cao, tội phạm 
ma túy, mua bán người, trộm cắp tài sản; 

cách thức đấu tranh, phòng ngừa tội phạm 
và tệ nạn xã hội; các biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy; vấn nạn bạo lực học đường và 
cách phòng ngừa; vận động nhân dân tự 
giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ, chấp hành nghiêm chỉnh trật tự, an 
toàn giao thông; chủ động tham gia các 

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
đã triển khai toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) trong đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) với nhiều 
nội dung, hình thức đa dạng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, cơ 
quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố.

CÔNG AN THÀNH PHỐ TRÀ VINH (TRÀ VINH):

HÚ TRỌNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN 

CÔNG AN TP BÀ RỊA (BÀ RỊA - VŨNG TÀU):

Giao lưu, hỏi đáp kiến thức xoay quanh pháp luật giao thông.

Công an thành phố Trà Vinh tổ chức tuyên truyền lồng ghép phát 
phóng sự phòng, chống tội phạm tại phường 8.

KIM THO - HỒNG DŨNG -

mô hình tự quản về ANTT; tuyên truyền 
phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện thủ 
tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử 
và tài khoản định danh điện tử...

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an 
thành phố đã phát động phong trào được 
436 cuộc có gần 26.000 lượt người dân 
tham dự, tuyên truyền trực tiếp đến 01 
công ty tại Khu công nghiệp Long Đức, 05 
trường học với gần 5.000 học sinh viết cam 
kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông 
đường bộ, 618 cơ sở cho thuê lưu trú, gần 
5.000 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh 
và gần 22.000 hộ dân; phát gần 24.000 
tờ gấp, gần 7.000 thư ngỏ, 100 thông báo 
tuyên truyền về tình hình ANTT, trật tự, an 
toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; 
treo 50 băng rôn tuyên truyền với các khẩu 
hiệu: “Đã uống rượu, bia không lái xe”, 
“Không phóng nhanh, giành đường, vượt 

ẩu”, “Đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy, xe đạp điện”, “Không đủ tuổi không 
lái xe”. Xây dựng 23 Chương trình, phát 129 
tin, bài “Vì An ninh và bảo vệ Tổ quốc”. Phối 
hợp phát qua trạm truyền thanh phường, 
xã với thời lượng gần 70.000 phút về công 
tác phòng, chống các loại tội phạm và vận 
động người dân làm thủ tục cấp căn cước 
công dân gắn chíp điện tử.

Thông qua nhiều hình thức tuyên 
truyền, PBGDPL đã bước đầu hình thành 
ý thức chủ động, tự giác chấp hành pháp 
luật, tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh 
với các loại tội phạm góp phần bảo đảm 
ANTT trên địa bàn. Đồng thời, giúp cán 
bộ, chiến sỹ Công an thành phố làm tốt 
công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân từ đó phát động mạnh 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc ngay từ cơ sở. v

TẶNG VŨ - QUANG MINH-

CSGT,TT Công an TP Bà Rịa đã phối hợp với 
nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật 
giao thông tới tất cả các em học sinh các 
cấp học trên địa bàn dưới nhiều hình thức: 
tuyên truyền trực tiếp,tổ chức giao lưu hỏi 
đáp, tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu ATGT”... 

Để bài giảng không bị nhàm chán, 
mỗi tuyên truyền viên nghiên cứu thiết kế 
tờ rơi, sáng tác các bài thơ, bài vè về ATGT, 
hỏi đáp kết hợp tặng quà, trực tiếp hướng 
dẫn các động tác tham gia giao thông an 
toàn để tăng tương tác với các em học sinh 
để buổi tuyên truyền trở nên thú vị, lôi 

cuốn. Từ đó, các em dễ nắm bắt thông tin 
và thực hiện các quy định pháp luật giao 
thông hiện hành. Đồng thời đẩy mạnh 
tuyên truyền pháp luật giao thông, cảnh 
báo ATGT, phản bác các luận điệu xuyên 
tạc về trật tự ATGT trên không gian mạng 
thông qua kênh Zalo, Facebook “An toàn 
giao thông Bà Rịa”.

Song song đó, đơn vị tăng cường 
công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến 
đường trước cổng trường học, xử lý 
nghiêm học sinh vi phạm; phối hợp với 
hội phụ huynh, Hội đồng sư phạm nhà 

trường ký cam kết chấp hành các quy 
định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông. Thực hiện tốt công tác điều 
tra cơ bản, nắm tình hình, làm việc với các 
cơ sở sửa chữa mô tô, xe máy trên địa bàn 
cam kết không “độ xe” vi phạm, đặc biệt 
đối với thanh thiếu niên, học sinh.

Như vậy, chỉ tính riêng “Tháng Cao 
điểm cho học sinh đến trường - tháng 
9/2022”, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 
16 lượt thu hút sự tham gia 12.100 học 
sinh, 505 giáo viên các cấp học trên địa 
bàn; trao tặng 350 mũ bảo hiểm, 10 suất 

học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Thời gian tới, xác định công tác tuyên 

truyền là nhiệm vụ xuyên suốt, đội CSGT,TT 
Công an TP Bà Rịa sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền pháp luật giao thông dưới 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Song 
song với đó, lực lượng Công an TP Bà Rịa sẽ 
phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường 
để xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật giao thông 
trong học sinh, góp phần kéo giảm tai nạn 
giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông trên địa bàn.v
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Thời gian qua, huyện Nga Sơn luôn chú trọng chỉ đạo nâng 
cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên 
địa bàn huyện. Qua đó, góp phần vào việc nâng cao ý thức tôn 
trọng và tự giác chấp hành pháp luật, giữ vững ổn định chính 
trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

NAM ĐỊNH:

Hưởng ứng kế hoạch hoạt động “Ngày thế giới tưởng niệm 
các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT)”. Vừa qua, 
Trường THPT Trần Văn Bảo (Nam Trực), Sở GD và ĐT phối hợp 
Công an tỉnh tổ chức ký kết “Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông (ATGT) tại các cơ sở giáo dục (CSGD) của tỉnh Nam 
Định giai đoạn 2022-2025” và tập huấn triển khai các hoạt động 
tuyên truyền về giáo dục pháp luật ATGT năm học 2022-2023. 

UYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ 
AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC 
CƠ SỞ GIÁO DỤC

ĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN

HUYỆN NGA SƠN (THANH HOÁ):

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nga Thạch  tổ chức tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật về chủ quyền biển đảo - biên giới Việt Nam. 

Các đại biểu tham gia lễ ký cam kết thực hiện pháp luật, phòng chống tệ nạn 
xã hội và nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông năm học 2022-2023.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó trưởng 
Phòng Tư pháp huyện Nga Sơn, 
cho biết: Hàng năm, Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL huyện Nga Sơn luôn 
kịp thời xây dựng, ban hành các văn 
bản hướng dẫn để triển khai thực hiện 
công tác tuyên truyền, PBGDPL có hiệu 
quả, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp 
với điều kiện thực tế ở từng địa phương, 

đơn vị; đồng thời củng cố, kiện toàn đội 
ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, 
PBGDPL. Hiện nay, Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL của huyện có 21 thành viên, 7 
báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 200 
tuyên truyền viên cấp xã đều có trình độ 
chuyên môn luật và hoạt động tích cực. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng 
Tư pháp đã tham mưu UBND huyện 
phối hợp với Sở Tư pháp, trung tâm văn 
hóa, thông tin, thể thao và du lịch, các 
ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức 
41 hội nghị tuyên truyền, với trên 3.000 
người tham gia; soạn thảo, phát hành 

2.037 tài liệu về các văn bản pháp luật 
mới ban hành. Tuyên truyền các nội 
dung quy định của pháp luật về: Hiến 
pháp, Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố 
tụng dân sự 2015, Luật Nghĩa vụ quân 
sự, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, 
Luật Đất đai; Luật Khiếu nại, Luật Tố 
cáo... 

Theo đó, huyện đã tuyên truyền 
chính sách pháp luật trên sóng phát 
thanh của huyện, với 1.710 lần phát 
sóng chương trình PBGDPL; biên soạn 
và phát hành hàng nghìn bộ tài liệu 
tuyên truyền pháp luật; tổ chức hàng 

trăm buổi tuyên truyền lưu động; treo 
hàng trăm pa-nô, băng zôn, khẩu hiệu... 
phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL. 
Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần 
“thượng tôn pháp luật”, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các 
xã, thị trấn, kiện toàn 168 tổ hòa giải, 
với 1.455 hòa giải viên cơ sở là những 
người am hiểu pháp luật, có uy tín và 
được người dân tín nhiệm. Từ đầu năm 
đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 44 
vụ việc, kết quả hòa giải thành 35/44 vụ 

việc, đạt tỷ lệ trên 80%, không thành 7 
vụ việc do vượt quá thẩm quyền. Ngoài 
ra, việc quản lý, khai thác tủ sách pháp 
luật của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn 
vị được thực hiện theo đúng quy định. 
Hiện trên địa bàn huyện có 43 điểm, với 
trên 4.300 đầu sách, tài liệu các loại đáp 
ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán 
bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được 
UBND huyện quan tâm. Có 100% các xã, 
thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật.v

MINH THUẬN -

Những năm qua, tình hình trật 
tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã có 
những chuyển biến tích cực, 

TNGT hàng năm giảm cả 3 tiêu chí về số 

vụ, số người chết và số người bị thương. 
Đạt được kết quả trên là do sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp 
của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, vẫn 

còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng 
đến tình hình ATGT và TNGT, nhất là tình 
trạng vi phạm trật tự ATGT của nhóm 
đối tượng học sinh, sinh viên vẫn phức 

CÔNG QUANG -

tạp. Nguyên nhân chính do các em thiếu 
hiểu biết kiến thức pháp luật, dẫn đến 
ý thức chấp hành pháp luật về trật tự 
ATGT chưa cao. 

Để khắc phục tình trạng đó, giai 
đoạn 2022-2025, hai ngành GD và ĐT 
và Công an tỉnh phối hợp tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
bảo đảm trật tự ATGT tại các CSGD trên 
địa bàn tỉnh; trao đổi thông tin, thực 
hiện các giải pháp bảo đảm trật tự 
ATGT; trọng tâm là đổi mới nội dung, 
hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về trật tự ATGT trong nhà 
trường; hướng dẫn kỹ năng tham gia 
giao thông an toàn, xây dựng văn hoá 
giao thông cho học sinh, sinh viên phù 
hợp với từng cấp học, bậc học... góp 

phần phòng ngừa, hạn chế, làm giảm 
vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, TNGT 
trong các CSGD.

Sau lễ ký kết thực hiện kế hoạch, 2 
đơn vị đã tập huấn, tuyên truyền về giáo 
dục pháp luật ATGT cho trên 1.000 người 
là cán bộ các Phòng GD và ĐT, lãnh đạo 
các nhà trường phụ trách công tác ATGT 
các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, các 
trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên; lãnh 
đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường 
THPT Trần Văn Bảo về các nội dung: thực 
trạng tình hình trật tự ATGT và kỹ năng 
tham gia giao thông an toàn; triển khai 
các bộ tài liệu giáo dục ATGT trong các 
CSGD, tài liệu tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật về ATGT cho học sinh.v
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Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, 
nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
và các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới 
các cấp giai đoạn 2021 - 2025 cho 250 đại biểu là đại diện các Sở, 
ban, ngành cấp tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp của 
9 huyện và Lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch của 101 xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

NINH BÌNH:

Tại các buổi làm việc, các thành viên 
đoàn kiểm tra đã đề nghị Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh; 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Hoa Lư; 
UBND xã Ninh Vân làm rõ một số nội dung 
như: công tác chỉ đạo, triển khai, các nội 
dung PBGDPL, tác động hiệu quả công tác 
PBGDPL đối với việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; 
kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên, hòa giải viên; công tác 
PBGDPL đối với nhóm đối tượng đặc thù, 
PBGDPL trong nhà trường. Công tác quản 
lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật; 
xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; kinh phí, cơ sở vật chất 

phục vụ cho công tác PBGDPL. Những 
thuận lợi, khó khăn, giải pháp nâng cao 
hiệu quả công tác PBGDPL... Phát biểu kết 
luận, đồng chí Phó trưởng đoàn kiểm tra 
đánh giá cao những kết quả hoạt động của 
địa phương. Đồng thời, đề nghị trong thời 
gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
tăng cường kiểm tra đánh giá hiệu quả 

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục và Đạo tạo, Liên 
đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Hoa Lư, UBND xã Ninh Vân về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, 
chuẩn tiếp cận pháp luật 8 tháng đầu năm 2022.

IỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO, LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, UBND 
HUYỆN HOA LƯ, UBND XÃ NINH VÂN

ỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP 
VỤ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT 
CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

CÀ MAU:

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật tại Cà Mau.

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Giáo dục 
và Đào tạo Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phạm 
Thúy Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp cho biết, năm 2021, toàn tỉnh 

có 97/101 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/
QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP 
(đạt tỷ lệ 96,04%). Hiện nay công tác thực 
hiện chuẩn tiếp cận pháp luật được triển 
khai thực hiện theo nhiều quy định mới, 
nhất là khi tiêu chí tiếp cận pháp luật được 
thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới 
các cấp. Do đó, việc tập huấn cho đội ngũ 

cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu triển 
khai nhiệm vụ này là hết sức quan trọng, 
nhất là kỹ năng, nghiệp vụ trong tham 
mưu triển khai việc đánh giá, công nhận 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp 
phần đưa công tác này trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian tới bảo đảm thực chất, đáp 
ứng yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng 
chí Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ 
Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp 

khẳng định, nếu công tác đánh giá, công 
nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật được triển khai bài bản, thực 
chất sẽ góp phần quan trọng để chính 
quyền cấp xã thấy được những tồn tại, 
hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển 
khai các nhiệm vụ được giao theo quy định 
của pháp luật. Qua đó đề ra giải pháp khắc 
phục, góp phần nâng cao hiệu quả thực 
thi công vụ của cán bộ, công chức và chính 
quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh của đất nước trong tình 
hình mới, đặt biệt trong bối cảnh xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
gắn với xây dựng, hoàn thiện thể chế với 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi 
hành pháp luật. Thực chất 05 tiêu chí và 
20 chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo Quyết 
định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 
09/2021/TT-BTP không phải là nhiệm 
vụ mới mà đây chính là bộ công cụ để đo 
lường trách nhiệm của chính quyền cơ 
sở trong bảo đảm tiếp cận pháp luật của 
người dân, từ công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, 
tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành 
chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở...

 Các đại biểu tham dự đã được Tiến 

sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ 
biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới 
thiệu cụ thể về nguyên tắc thực hiện, điều 
kiện, quy trình đánh giá, công nhận đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật, giới thiệu về 
cách chấm điểm cụ thể các chỉ tiêu, tiêu 
chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-
BTP và các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong 
xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị 
văn minh. Đặc biệt, các học viên được trực 
tiếp thực hành, tương tác với báo cáo viên 
pháp luật thông qua các bài tập thực hành, 
chia sẻ, trao đổi, thảo luận, giải đáp, tháo 
gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã, 
cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn.v

ĐINH TRUNG -

công tác PBGDPL; quan tâm đến nguồn 
lực công tác PBGDPL; tăng cường PBGDPL 
ở những điểm nóng về vi phạm pháp luật; 
kết hợp giữa PBGDPL với xử lý vi phạm. 
Tích cực chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa 
chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong 
công tác PBGDPL. Tổ chức truyền thông 
dự thảo chính sách pháp luật từ sớm, từ 
xa, ngay từ khi lập đề nghị xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật theo Quyết định 
số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng 
cường truyền thông chính sách có tác 
động lớn đến xã hội trong quá trình soạn 
thảo văn bản quy phạm pháp luật giai 
đoạn 2022-2027” góp phần nâng cao chất 
lượng xây dựng thể chế, chính sách, tăng 

cường công khai, minh bạch, tạo đồng 
thuận xã hội, tuân theo pháp luật của cán 
bộ, công chức, viên chức trong ngành và 
Nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động 
hòa giải ở cơ sở gắn với công tác PBGDPL. 
Quan tâm đến việc xây dựng, đánh giá cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ 
cho công tác xây dựng nông thôn mới. Đổi 
mới hình thức, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, 
đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL phù hợp 
với diễn biễn tình hình mới...

Đối với những kiến nghị, đề xuất 
của cơ quan, đơn vị, địa phương, Đoàn 
cũng đã tiếp thu, ghi nhận để trình các 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong 
thời gian tới.v

THANH HÀ -
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BẮC GIANG:

Theo đó yêu cầu các cấp ủy đảng, 
chính quyền, ban, ngành, Mặt trận 
Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính 

trị - xã hội tập trung thực hiện các văn bản 
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 
về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; nâng 
cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm 
quan trọng của công tác này; phát huy sự 
tham gia của MTTQ, các đoàn thể và Nhân 

dân; gắn kết chặt chẽ, bảo đảm sự thống 
nhất, hiệu quả giữa công tác PBGDPL với  
xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Phấn 
đấu từ năm 2022 đến năm 2025, số vụ việc 
hòa giải thành công đạt trên 85%; từ năm 
2026 trở đi, tỷ lệ hòa giải thành công đạt 
từ 90% trở lên.

Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở 
phải được tổ chức thực hiện đồng bộ, 

thường xuyên, rộng khắp, hướng mạnh 
về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, 
trọng điểm, nòng cốt để thực hiện hiệu 
quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu phải tích cực, gương mẫu tìm 
hiểu,  coi đây là nhiệm vụ và là một trong 
những tiêu chuẩn đánh giá, cán bộ, 
đảng viên; việc tổ chức thực hiện công 
tácPBGDPL, hòa giải ở cơ sở phải gắn kết 

Để tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 
luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bắc Giang ban hành Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 29/9/2021 về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, nâng cao 
nhận thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. 

ĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, 
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

ĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN,  
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
TRONG HỘI VIÊN, NÔNG DÂN

SÓC TRĂNG:

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, hội viên, nông dân bằng 
hình thức sân khấu hóa. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL trong hội 
viên, nông dân luôn được các cấp hội nông dân trong tỉnh Sóc 
Trăng tập trung triển khai thực hiện tốt với nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích 
cực trên lĩnh vực tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của hội viên, nông dân.

TẤN PHÁT-

TUỆ MINH-

Đồng chí Lý Hoàng Minh - Phó 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc 
Trăng cho biết: “Để công tác tuyên 

truyền, PBGDPL trong cán bộ hội, hội viên, 
nông dân có hiệu quả và đi vào chiều sâu, 
các cấp hội nông dân trong tỉnh luôn 
quan tâm đổi mới, sáng tạo, nâng cao 
chất lượng, hình thức tuyên truyền. Theo 
đó, chú trọng việc lựa chọn nội dung, chủ 
đề các buổi sinh hoạt tuyên truyền phù 

hợp với tình hình thời sự và thực tiễn địa 
phương, đồng thời đa dạng hóa việc tuyên 
truyền thông qua tổ chức hội thi, đối thoại, 
hoạt động của các câu lạc bộ nông dân với 
pháp luật”.

Các cấp hội nông dân trong tỉnh hàng 
năm đều chủ động xây dựng kế hoạch phối 
hợp, lựa chọn chủ đề, nội dung theo định 
hướng của cấp ủy, chính quyền, nhu cầu 

của hội viên, nông dân để tổ chức tuyên 
truyền. Kết quả trong thời gian qua đã tổ 
chức được 15 cuộc thi nông dân tìm hiểu 
pháp luật cấp tỉnh, mở các lớp tập huấn 
kiến thức pháp luật, như: Luật Đất đai (sửa 
đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
(sửa đổi), Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Giao 
thông đường bộ, đường thủy nội địa... 
Đồng thời, các cấp hội cũng đã cấp phát 
trên 2.400 quyển sổ tay hỏi đáp pháp luật 

về bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý 
phân bón, trên 23.000 tờ gấp hỏi đáp 
pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân. 
Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả Quyết định 
số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, 
UBND các cấp và các cấp hội nông dân Việt 
Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của nông dân, các cấp 
hội nông dân trong tỉnh đã trực tiếp phối 
hợp với các ngành tư pháp, thanh tra, ban 
tiếp công dân tham mưu cấp ủy, UBND các 
cấp tổ chức tuyên truyền được 7.934 cuộc, 
tiếp nhận 6.719 đơn thư hòa giải, hòa giải 
thành 5.119 đơn, chuyển cơ quan chuyên 
môn 1.600 đơn, góp phần hạn chế các vụ 

việc khiếu nại vượt cấp, ổn định trật tự an 
toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Sử Chí Cường - Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên chia sẻ: 
“Trong năm 2022, các cấp hội nông dân 
trong huyện đã tổ chức 12 cuộc tuyên 
truyền, PBGDPL cho hội viên, nông dân; 
phối hợp với các ngành tuyên truyền được 
41 cuộc, phát 1.000 tờ bướm và 79 cuốn 
sách pháp luật, mở 11 lớp tập huấn công 
tác kỹ năng hòa giải, kỹ năng tư vấn pháp 
luật, trợ giúp pháp lý; đồng thời, đã tiếp 
nhận và giải quyết 345 đơn thư, hòa giải 
thành 340 vụ trong nội bộ nông dân, trợ 
giúp pháp lý cho 871 lượt người”v

chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát, 
điều tra, truy tố, xét xử; công tác dân vận 
ở cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự; việc xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật, xây dựng nông thôn mới, 
xây dụng đô thị văn minh, hiện đại và các 
phong trào thi đua yêu nước.

Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng 
điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của 
từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đáp ứng 
yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội 
trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ 
thể, bảo đảm 100% người dân được phổ 
biến pháp luật; chú trọng quan tâm đến 
các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù, 
vùng đồng bào dân tộc, công nhân trong 
các khu, cụm công nghiệp; kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm các hành vi xuyên 
tạc, lợi dụng, kích động đưa tin không 
chính xác về các chủ trương, chính sách, 
pháp luật; tăng cường thông tin các vụ việc 

vi phạm pháp luật nổi cộm, được dư luận 
quan tâm; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi 
phạm pháp luật và kết quả xử lý của các cơ 
quan chức năng bằng hình thức phù hợp 
trong sinh hoạt đảng hằng tháng để tuyên 
truyền, giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng 
ngừa vi phạm.

Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa 
các hình thức, phương thức PBGDPL bảo 
đảm ngắn gọn, dễ nhớ, phù họp với từng 
giai đoạn, địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông, tin, phát huy 
vai trò của các phương tiện truyền thông 
đại chúng, mạng xã hội, các chuyên trang, 
chuyên mục trong công tác PBGDPL; xây 
dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm 
hiệu quả trong công tác PBGDPL.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 
này; định kỳ hằng năm, tổng hợp, báo cáo 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.v
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Tám - Bí thư Đảng uỷ xã An Cầu nhấn 
mạnh: Ngày 20/11 hàng năm thực sự đã 
trở thành ngày hội truyền thống của nhà 
giáo Việt Nam. Ngày mà mỗi thầy, cô giáo 
có dịp ôn lại những kỷ niệm đã từng gắn 

bó giữa thầy và trò, gắn bó với mái trường. 
Ngày mà các thế hệ học sinh có dịp thể 
hiện và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy, 
cô giáo, để các cấp, các ngành thể hiện sự 
quan tâm tới sự nghiệp giáo dục. Đồng 
thời cũng là dịp để ngành giáo dục nhìn 
lại mình, bồi dưỡng quyết tâm thực hiện 
tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và 
nhân dân giao phó. 

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Quỳnh Phụ, sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân xã; sự phối hợp của các cấp, 
các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, 
của các bậc phụ huynh học sinh; đội ngũ 
nhà giáo, cán bộ Công nhân viên chức 
hai nhà trường đã nỗ lực không ngừng 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 
và đạt được những kết quả nổi bật đó là:

Trường Mầm non An Cầu: Với 19 Cán 
bộ giáo viên và 286 học sinh, mặc dù còn 
gặp nhiều khó khăn; Đội ngũ giáo viên 
thiếu nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến 
chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 
dục trẻ. Song với tinh thần đoàn kết, khắc 
phục khó khăn, với sự tâm huyết, tinh 
thần trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, giáo 
viên nhà trường đã phấn đấu vươn lên để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 
Nhà trường luôn làm tốt công tác phổ cập 
giáo dục cho trẻ em 5 tuổi. Huy động các 
cháu vào nhà trẻ đạt 50% độ tuổi, 100% 
cháu vào học Mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi 
vào học lớp 1. 

Trường Tiểu học và THCS: Với 40 cán 
bộ giáo viên cùng 701 học sinh. Kết quả 

năm học 2021 - 2022 toàn trường đã có 
58 em HSG cấp huyện, 2 HSG cấp tỉnh. 
Chất lượng hoàn thành chương trình lớp 
học, thi chuyển lớp cuối năm đạt 95,8%, 
100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương 
trình tiểu học. 100% học sinh Tốt nghiệp 
THCS. Trường được đánh giá hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, có 6 thầy cô giáo đạt CSTĐ 
cấp huyện, 1 thầy giáo được UBND tỉnh 
tặng bằng khen, 1 đồng chí được UBND 
huyện tặng giấy khen, 33 thầy cô đạt 
LĐTT. Liên đội được Hội đồng thi đua 
đánh giá Liên đội mạnh cấp tỉnh.

Nhân dịp này, hội nghị đã biểu 
dương các danh hiệu mà ngành giáo 
dục của xã đã đạt được đó là: 04 thầy, cô 
được tặng bằng khen và giấy khen các 
cấp; 8 thầy cô đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ 
sở; 48 thầy cô đạt LĐTT.v

XÃ AN CẦU (QUỲNH PHỤ - THÁI BÌNH):

CÔNG TY CỔ PHẦN XDTM THUẬN AN - SƠN PUSHIDO VÀ KIUSIU:

Công ty Cổ phần XDTM Thuận An 
đứng top 10 thương hiệu Vàng 
Thăng Long; Sản xuất theo TCCN 

Nhật Bản  JIC K 5663:2008; Đạt tiêu 
chuẩn Quốc tế ISO 9001- 2015; Quy 
chuẩn QCVN 16:2019 BXD; Thương hiệu 
mạnh Quốc tế ASEAN; Hàng Việt Nam 
chất lượng cao; Nhãn hiệu phù hợp 
Madein Việt Nam.

Tiền thân là đội xây dựng từ các 

anh chị em Làng Thuận An. Sau hội tụ 
anh chị em cả xã Việt Thuận và trên mọi 
miền tổ quốc. Hơn 20 năm hình thành, 
phát triển Công ty đã vững mạnh và ổn 
định. Có được ngày hôm nay Công ty 
Thuận An xin gửi lời tri ân đến các anh, 
chị, em là những người thợ đã từng làm 
việc với Công ty từ những năm 1992 
đến nay, bằng những  lời cảm ơn chân 
thành, lời hỏi thăm sâu sắc đến tất  cả 

anh, chị em và người thân. Công ty trân 
trọng tất cả những đóng góp dù nhỏ 
nhất nhưng đã để lại giá trị tốt đẹp và 
làm nền móng cho sự vững mạnh của 
Thuận An ngày hôm nay. 

Thuận An là đơn vị hàng đầu trong 
lĩnh vực sản xuất sơn dân dụng công 
nghiệp cao cấp. Có hơn mười năm kinh 
nghiệm, với hai dòng sản phẩm chính 
Sơn Pushido và Kiusiu. Được sản xuất 

theo TCCN Nhật Bản với tiêu chí susap 
thành công nhưng cẩn trọng tỷ mỷ dù là 
việc nhỏ nhất. Sơn Pushido- Kiusiu luôn 
đổi mới công nghệ mang đến thị trường 
dòng sản phẩm ổn định chất lượng cao. 
Sơn Pushido- Kiusiu là sản phẩm luôn 
được người tiêu dùng lựa chọn

Sau hơn mười năm hình thành và 
phát triển, Công ty chúng tôi trân trọng 
gửi tới quý đại lý, nhà phân phối và quý 

khách hàng đã tin dùng sản phẩm trong 
suốt những năm qua lời cảm ơn sâu sắc. 
Kính chúc quý khách hàng nhiều niềm 
vui, sức khỏe và thịnh vượng. Sự tin dùng 
sản phẩm của quý khách đã mang lại sự 
lớn mạnh cho công ty, làm động lực cho 
chúng tôi tiếp tục phấn đấu đưa đến cho 
khách hàng những dòng sản phẩm cao 
cấp, chất lượng hiệu quả kinh tế cao. 

                Trân trọng

HÀNH TRÌNH 20 NĂM ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

Một số hình ảnh hoạt động của Công ty.

Ổ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ 
GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)

Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày 19/11/2022 vừa qua, Đảng uỷ - HĐND - UBND - MTTQ Việt 
Nam xã An Cầu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022).

HẢI NAM -

Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ 
trưởng đã ban hành Quyết định 
số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 hàng 

năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. Thể hiện 
sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với 
sự nghiệp Giáo dục, với đội ngũ nhà giáo, 
những người có vai trò trọng yếu trong 
việc đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ kế tục 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiếp nối 
truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Văn 

Ông Lương Văn Tám (bên phải) - 
Bí thư Đảng uỷ xã An Cầu tặng 
hoa chúc mừng ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11.
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Đình tọa lạc tại trung tâm của làng 
trước cửa là con sông nhỏ uốn 
lượn. Đặc trưng của đồng bằng 

Bắc bộ là “ Cây đa, bến nước, sân đình” là 
nơi thờ Thành Hoàng làng, cùng với ban 
thờ Bác Hồ và Anh hùng Liệt sỹ. Chính 
giữa là bức hoành phi “Thuận Đức Gỉa 

LÀNG “VỀU” THUẬN AN (THÁI BÌNH):

Ó MỘT VÙNG QUÊ 
NHƯ THẾ!

Năm 1993, đình làng Thuận An được đón nhận di tích cấp 
Quốc Gia. Công nhận cho những đóng góp từ ngày xây dựng 
đình thế kỷ 14. Nhưng cụ thể nhất là những hoạt động cách 
mạng tiền khởi nghĩa sớm nhất của Thái Bình cũng như cả 
nước. Năm 1927, Chi hội Thanh Niên cách mạng đồng chí 
hội đã có 22 người. Năm 1929 thành lập chi bộ Đảng gồm 13 
người. Đến ngày thành lập Đảng chính thức 3/2/1930 chi bộ 
đã lên đến 40 người. 

Xương” được Vua ban mỹ tự ý nghĩa là 
“Thuận theo đức độ thì được hưng thịnh”. 
Đặc biệt, đình làng còn lưu giữ 10 đạo sắc 
phong qua các triều đại phong kiến. 

Tương truyền nơi đây Tướng quân 
Nguyễn Trích thao luyện quân sĩ chống 
quân Minh. Vua Lê Lợi đã về tổng duyệt 
úy lạo quân sĩ, dân làng Thuận An đã 
làm nhà long thất đón Vua. 

Thuận An có tên nôm là làng Vều. 
Theo cuốn lịch sử Đảng bộ Vũ Thư và lịch sử 
Đảng bộ xã Việt thuận thì khu vực Thuận 
An là miền đất cổ lâu đời cùng dải đất từ 
ngã ba Tuần Vường chạy xuống. Khi thời 

Lý, Trần đê điều được đắp hoàn chỉnh thì 
những vùng đất phủ Kiến Xương cũ tỉnh 
Thái Bình ngày nay, trong đó có đất làng 
Vều trở lên trù phù hội tụ nhiều lớp cư dân 
theo từng thời kỳ: trước tiên là cư dân chài 
lưới dọc từ cửa biển (vào thế kỷ 14,15 cửa 
biển vào sâu đến cống Kem dưới đò Mộ 
hiện nay) theo sông Hồng về ngụ cư, sau là 
cư dân vùng cao Phú Thọ, Bạch Hạc xuống 
khai khẩn vùng đất màu mỡ ven sông, 
nguồn thủy sản tự nhiên dồi dào, và đặc 
biệt thời Trần theo phả chí họ Hồ thì làng 
Vều được hình thành khoảng 600 năm 
trước khi lớp người di cư từ miền trung là 
Thanh Hóa, Nghệ An ra.

Công ty Thuận An được lấy theo tên làng.

Công ty Thuận An được lấy theo tên làng.

Đình làng “ Vều” Thuận An.

Còn một lớp người tự do khi bất 
mãn với triều đình hoặc có tội với chính 
quyền phong kiến cũng dạt về. Thời đó 
chưa có cầu, phà đi lại khó khăn, Thái 
Bình như một hòn đảo, là nơi ẩn dật của 
nhiều lớp người. Họ là những người tài 
ba, có những người học hành chữ nghĩa 
uyên thâm mang những tư tưởng lớn.

Chữ Vều theo gia phả các họ và 
truyền thuyết các cụ truyền lại được 
mang theo Từ làng Xuân Miêu Nghệ An 
cũng gọi làng Vều. Chữ Thuận An cũng 
được ghép bởi các cụ ra từ “Tiền cư Thuận 
Hóa, hậu ngụ nghệ An”. Cũng có thuyết 
nói rằng từ miền trung ra khi cập thuyền 
vào bến Vều đoạn đê sông Hồng lồi (vều) 
ra khúc khuỷu một đoạn nên làng được 
gọi tên làng Vều. Vào thế kỷ 19 đoạn đê 
lồi ra còn là bến đò gọi là bến Vều. Khi đó 
chưa có đê quai nên sông hồng còn chảy 
theo đê chính hiện tại lên đến chùa Keo 
bên ngoài đê là những bãi bồi trù phú.

Đình là nơi chứng kiến bao sự kiện bi 
hùng của làng và khu vực. Những năm 
sau năm 1945 vùng Thuận An là nơi giao 
tranh ác liệt giữa bộ đội chủ lực, dân quân 
du kích của ta và quân Pháp, tinh thần 
yêu nước sục sôi trong nhân dân: “Ngày 
31/11/1948 trong trận càn đẫm máu của 
quân Pháp. Chúng bắn chết 6 người tại 
làng Vều, 3 bộ đội chủ lực và một số người 

các làng Cổ Việt, Đồng Đáy, chợ Mét… 
Đình làng là nơi tập kết các anh và bà 
con về và tiễn đưa các anh về nơi vĩnh 
hằng. Không khí đau thương bao trùm 
ngôi đình làng, nhưng cũng dâng nên 
tinh thần yêu nước trong nhân dân. Trận 
bom ngày 22/12/1953, Pháp cho 4 máy 
bay thả bom Napan xuống làm 16 người 
làng Thuận An chết hầu hết là phụ nữ trẻ 
em. Bà Nguyễn thị Nhiễm một thương 
nhân trong làng lúc đó buôn vải đã tặng 
toàn bộ vải bó xác cho những người thiệt 
mạng. Trong khúc bi tráng của làng Vều 
có sự ấm áp tình người. Hiện nay dân 
làng vẫn tổ chức giỗ trận vào ngày đó”.

Qua một vài tư liệu trên chúng ta 
được thấy một làng Vều, làng Thuận An 
đẹp lung linh huyền thoại. Với rất nhiều 
giá trị lịch sử đan xen kỳ bí. Ngày nay tại 
di tích đã có nhiều thay đổi, đường bê tông 
sạch sẽ chạy vòng quanh, con sông trước 
cửa Đình đã được xây kè thẳng tắp. Cây 
bàng cổ thụ ngót 100 tuổi vẫn xanh tốt 
cùng với ngôi Đình trầm mặc chứng kiến 
mọi đổi thay của dân làng. Chào đón tất cả 
mọi hoạt động của làng từ người đi xa, về 
gần chuyện buồn, vui. Tất cả đều báo cáo 
Thành Hoàng làng như một nếp văn hóa 
gần gũi giản dị mà linh thiêng. Như một 
nét độc đáo của làng quê mà ai đi xa cũng 
đều muốn trở về ngồi dưới mái đình, dưới 
gốc bàng như ngày còn thơ bé.v

HỒ SỸ TIẾP  -
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lên chắp cánh tương lai cho biết bao thế 
hệ học sinh. Trường THCS Xuân Đỉnh là một 
trường lớn có bề dày thành tích của quận 
Bắc Từ Liêm. Nhà trường đã 13 năm liên tục 
đạt “Tập thể lao động xuất sắc” cấp Thành 
phố, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen năm 2009-2010, BGD tặng Bằng 
khen năm học 2014-2015 và 2021-2022. 
Năm học 2006-2007, 2011-2012, 2018-
2019 được Chủ tịch UBND thành phố tặng 
Bằng khen. Năm học 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022 nhà trường nhận Cờ thi 
đua cấp Thành phố. Vinh dự và tự hào hơn, 
tập thể nhà trường được Nhà nước tặng 
thưởng “Huân chương Lao động hạng 
Ba” năm học 2012-2013. Năm học 2021-
2022 nhà trường vinh dự được  nhận Huân 
chương lao động Hạng Nhì.

Công đoàn nhà trường liên tục được 
công nhận “Công đoàn vững mạnh xuất 
sắc”. Là tập thể điển hình tiên tiến phong 
trào thi đua trong CNVCLĐ quận giai đoạn 
2015-2020. Giấy khen có thành tích 5 năm 

thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà 
trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học 
sinh thanh lịch” ngành GDĐT Hà Nội giai 
đoạn 2015-2020. Trong hai năm học từ 
2020 - 2022 đạt Công đoàn vững mạnh 
xuất sắc cấp quận. Liên đội được nhận 
bằng khen của Hội đồng đội Trung Ương 
và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm...

Để có được thành tích đáng nể đó, các 
thầy cô giáo trường THCS Xuân Đỉnh đã 
liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy, 
thực hiện theo Chương trình nhà trường, 
lấy học sinh làm trung tâm. Trong năm học 
2021-2022, có 1 cô giáo được nhận Bằng 
khen cấp Thành phố, 1 danh hiệu NTVT cấp 
Thành phố, 3 GVG cấp quận, 1 giải Nhì bài 
viết NTVT cấp quận, 9 CSTĐ cấp cơ sở.

Thành tích của tập thể học sinh trong 
nhà trường cũng rất đáng tự hào. Các em 
học sinh đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức và phấn đấu không ngừng trong 
học tập. Năm học 2021-2022, nhà trường 

TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH (HÀ NỘI): 

GÔI TRƯỜNG VỚI BỀ DÀY THÀNH 
TÍCH THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐT

Trải qua gần 100 năm xây dựng và phát triển, trường THCS 
Xuân Đỉnh là một trong những ngôi trường lớn có bề dày thành 
tích của quận Bắc Từ Liêm. Diện mạo của nhà trường ngày càng 
thay đổi và chất lượng giáo dục cũng không ngừng được nâng 
lên chắp cánh tương lai cho bao thế hệ học sinh.

BỀ DÀY TRUYỀN THỐNG 
THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐT

Năm 1924, trường THCS Xuân Đỉnh có 
tên cũ là trường Hướng học Xuân Tảo được 
thành lập trên địa bàn thôn Trung, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm trước đây. Giờ thuộc 
TDP Trung, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội. Những năm đầu thành 
lập, trường truyền bá chữ quốc ngữ cho 
80 học sinh ở địa phương. Năm 1962 là 
trường cấp 2 Xuân Đỉnh. Nhà trường được 
công nhận chuẩn quốc gia năm 2010, 
công nhận lại tháng 01 năm 2018.

Gần 100 năm xây dựng và phát triển, 
diện mạo của trường không ngừng đổi 
thay, trở lên Xanh - Sạch - Đẹp và chất 
lượng giáo dục cũng không ngừng nâng 

PV -

Chất lượng giáo dục của nhà trường THCS Xuân Đỉnh ngày càng nâng cao.

Phong trào TDTT được nhà trường luôn đẩy mạnh để phát triển toàn 
diện cho học sinh.

có 97 em học sinh giỏi các cấp: 28 giải cấp 
Quận (15 giải HSG văn hóa, 4 giải NCKH); 9 
em HS giỏi tiêu biểu cấp Quận; 7 em giải 
cấp Thành phố (5 em đạt HSG văn hóa, 
1 em đạt giải Nhì cuộc thi trực tuyến Tìm 
hiểu Luật Trẻ em 2016, 1 em HSG tiêu biểu 
Thủ đô); có 62 em đạt giải Quốc gia (58 em 
đạt giải các cuộc thi quốc tế như HKICO, 
HKISO, HKIMO, TIMO) và 4 em học sinh đạt 
giải cuộc thi trực tuyến “ATGT cho nụ cười 
ngày mai” do Bộ GD&ĐT tổ chức; 2 em đạt 
giải Quốc tế. Em Hiền Anh học sinh lớp 9A2 
đạt học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô và có 9 
học sinh tiêu biểu cấp quận.

ĐẨY MẠNH NHIỀU 
PHONG TRÀO

Không chỉ có bề dày truyền thống thi 
đua dạy tốt, học tốt, Trường THCS còn là lá 
cờ đầu về phong trào thể dục thể thao. 39 
năm liên tục nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong 
phong trào TDTT. Để không ngừng nâng 
cao chất lượng giáo dục thể chất, ngay từ 
đầu năm học, Hội đồng giáo dục thể chất 
của nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt 
động cụ thể trong toàn năm học, từng 
học kỳ, từng tháng và cuối mỗi tháng, 
Hội đồng giáo dục thể chất họp giao ban 
rút kinh nghiệm. Nhà trường cũng đảm 
bảo thực hiện đúng, đủ chương trình; xếp 
thời khoá biểu môn thể dục hợp lý để đảm 
bảo sức khoẻ cho học sinh; luôn đổi mới 
phương pháp, sinh hoạt tổ nhóm, sáng 
tạo trong từng bài giảng... Ngoài ra, để tạo 
điều kiện cho các em yêu thích thể thao 
được tập luyện, nâng cao sức khoẻ sau giờ 
học, nhà trường còn duy trì đều đặn hoạt 
động CLB thể dục thể thao như bóng đá, 
cầu lông, bóng rổ, võ thuật, bơi, khiêu vũ; 
Tổ chức nhiều giải trong trường và giao lưu 
với các trường bạn.

Trong các dịp kỷ niệm như ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Đoàn 
26/3, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động 
phong phú được học sinh yêu thích, nhiệt 
tình tham gia như thi múa hát tập thể, kéo 
co, nhảy bao bố… Nhờ xây dựng, phát 
triển được phong trào TDTT, hằng năm 

nhà trường tuyển chọn, thành lập được 
nhiều đội tuyển các môn tham gia thi đấu 
cấp quận, thành phố và đạt nhiều thành 
tích cao.

“Để phát triển toàn diện cho học 
sinh, không chỉ  nâng cao chất lượng dạy 
và học các môn văn hoá, nhà trường luôn 
chú trọng đến các môn giáo dục thể chất, 
đầu tư bài bản cho các em tham gia các lớp 
năng khiếu, chú ý lựa chọn hạt nhân xây 
dựng các đội tuyển để tham gia thi đấu. 
Đặc biệt, nhà trường cũng phối hợp chặt 
chẽ với hội phụ huynh để tạo điều kiện tốt 
nhất cho các em học sinh trong quá trình 
tập luyện, thi đấu các môn” - cô Lê Thị Thu 
Hà, hiệu trường nhà trường cho hay.

Các phong trào do các cấp, ngành 
phát động cũng được nhà trường luôn 
đi đầu. Năm 2021 - 2022, có hơn 10.000 
lượt học sinh, hơn 4000 lượt CMHS tham 
gia các buổi tập huấn phòng chống dịch 
bệnh. Phối hợp với phụ huynh nhà trường, 
các ban ngành đoàn thể địa phương và các 
chuyên gia đến từ học viện, trường đại học 
tổ chức 12 buổi tư vấn tập thể với 13.515 
lượt học sinh, gần 300 lượt cha mẹ học sinh 
và 515 lượt giáo viên tham gia. Hơn 1200 
lượt dự “Thi tìm hiểu pháp luật về phòng 
chống Covid”; 3 video dự thi “Tài năng Anh 
ngữ 2021 - English Pioneers contest”, 215 
ý tưởng mới liên quan đến các lĩnh vực bảo 
vệ môi trường; sản phẩm tái chế; nông 
nghiệp trong cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”; 
100% học sinh tham gia cuộc thi “Thiếu 
nhi với kĩ năng sử dụng điện”. 4 em đạt giải 
Khuyến khích cấp Quốc gia, 4 học sinh đạt 
giải cuộc thi nghiên cứu khoa học, 4 sản 
phẩm tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh 
thiến niên nhi đồng.

Với những thành tích học tập và công 
tác phong trào mà thầy và trò trường THCS 
Xuân Đỉnh đạt được không chỉ là niềm tự 
hào của trường mà còn là niềm tự hào của 
người dân trong phường vì được thấy các 
con cháu được học tập và phát triển tòan 
diện chính trong ngôi trường đang học.v
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Giá: 12.000 đ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN

Thực hiện Công văn số 2868/CV-
CATP ngày 12/10/2022 của Công an TP. 
Điện Biên Phủ về hướng dẫn tổng kết 
công tác Công an năm 2022. Đội Cảnh 
sát giao thông trật tự báo cáo tổng kết 
tình hình công tác bảo dảm TTATGT và 
TTĐT năm 2022 (từ ngày 15/12/2021- 
14/10/2022). 

Để bảo đảm trật tự ATGT và TTĐT trên 
địa bàn, Đội cảnh sát GTTT đã tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về TTATGT cho nhân dân 
trên địa bàn thành phố, tuyên truyền lưu 
động, phát trên loa phóng thanh nhằm 
nâng cao ý thức người dân trong công 
tác bảo đảm TTATGT, gắn với công tác 
phòng, chống dịch Covid - 19. Đồng thời, 
hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ký cam kết 
nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, 
nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo 
dục thanh thiếu niên chấp hành việc kiểm 

CÔNG AN TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ (ĐIỆN BIÊN):

ẢM BẢO AN TOÀN GIAO 
THÔNG VÀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 
NĂM 2022 ĐỨC CHIẾN - TIẾN DŨNG -

tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT của lực 
lượng Công an, chú ý phòng ngừa TNGT.

Đặc biệt, Đội cảnh sát GTTT mở đợt 
cao điểm tổ chức tuyên truyền, vận động 
người dân chấp hành nghiêm quy định 
của pháp luật về Luật phòng, chống tác hại 
của rượu, bia, không điều khiển phương 
tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia; 
tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cá 
nhân, phương tiện nghiêm chỉnh việc bốc 
xếp, chở hàng hoá đúng trọng tải thiết 
kế của xe, không cơi nới thùng xe, tự giác 
tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế 
đã được phê duyệt.

Kết quả đã tổ chức được 319 buổi 
tuyên truyền lưu động = 571 lượt, phát 
3.134 lượt trên loa của UBND các phường, 

xã, tổ dân phố, thôn bản, tuyên truyền 
về việc thực hiện Luật GTĐB, Luật phòng, 
chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 
số 100/2019/NĐ-CP; Nghị định 123/2021/
NĐ-CP; công tác duy trì TTĐT trên địa bàn, 
công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Tiến hành làm việc với 14 công ty kinh 
doanh vận tải trên địa bàn tuyên truyền, 
ký cam kết không giao phương tiện hoặc 
để cho người mắc bệnh tâm thần điều 
khiển phương tiện tham gia giao thông; 
không thành lập điểm giao dịch đón, trả 
khách trái phép (bến dù, bến cóc).

Tổ chức 34 buổi tuyên truyền trực tiếp 
về Luật GTĐB cho 1.278 giáo viên và 17.177 
học sinh các trường cao đẳng, THPT, THCS, 
tiểu học trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. 

Trong năm 2022, tình hình TTATGT và TTĐT trên địa bàn thành 
phố Điện Biên Phủ cơ bản ổn định, trên địa bàn không xảy ra TNGT 
đặc biệt nghiêm trọng, không có tình trạng ùn tắc giao thông, 
đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Chủ động tăng 
cường CBCS ra quân bảo đảm ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5; dịp 
Quốc khánh 2/9, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 
và 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; bảo vệ tuyệt đối an toàn 
các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, các đoàn khách đến 
thăm quan, làm việc trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức 
20 buổi tuyên truyền trực tiếp về công tác 
bảo đảm TTATGT, TTĐT tại các tổ dân phố, 
bản cho 1.565 cán bộ và nhân dân trên 
địa bàn. Tổ chức ký cam kết đối với 29 cơ 
quan, đơn vị về việc chấp hành Luật GTĐB; 
không đỗ xe, để xe dưới long đường, trên 
hè phố trái quy định; vận động 127 doanh 
nghiệp, cá nhân, phương tiện cam kết tự 
tháo dỡ, không cơi nới thùng xe.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC 
TUẦN TRA KIỂM SOÁT 
VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Công an TP. Điện Biên Phủ đã chỉ 
đạo lực lượng CSGT, CSTT tập trung xử 
lý VPHC về TTATGT trên địa bàn, trong 
đó tập trung xử lý đối với nhóm đối 
tượng là thanh thiếu niên và các hành 
vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp 
gây ra tai nạn giao thông như: Điều 
khiển xe mô tô đi thành từng nhóm, tụ 
tập phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, 
đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, 
không có GPLX, sử dụng rượu, bia, tàng 
trữ vũ khí. 

Kết quả đã lập biên bản đối với 
2.413 trường hợp vi phạm, trong đó: 
613 trường hợp là thanh, thiếu niên 
(chiếm tỷ lệ 25,4%); 545 trường hợp 
vi phạm quy định về nồng độ cồn 
(chiếm tỷ lệ 22,5%); tạm giữ 1.086 
phương tiện và các loại giấy tờ khác 
theo quy định.

Đã xử lý 1.964 trường hợp, trong đó 
phạt cảnh cáo 61 trường hợp, phạt tiền 
1.903 trường hợp = 2.575.044.000 
đ. Tước quyền sử dụng GPLX có thời 
hạn đối với 382 trường hợp (29 ô tô, 
353 mô tô). Phân tích theo chuyên 
đề nồng độ cồn: Lập biên bản đối với 
545 trường hợp vi phạm, xử lý phạt 
tiền 340 trường hợp = 1.338.200.000 
đ. Tước quyền sử dụng GPLX có thời 
hạn đối với 266 trường hợp (09 ô tô, 
257 mô tô). Đặc biệt, Công an TP. Điện 
Biên Phủ đã tiến hành kiểm tra ma tuý 
trong cơ thể người điều khiển phương 
tiện, phát hiện 05 trường hợp vi phạm, 
tạm giữ 04 xe mô tô, 01 xe ô tô con. 

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
HỌC ĐƯỜNG

Bám sát điều kiện và đặc điểm tuổi 
học sinh, thời gian qua, Công an TP. Điện 
Biên Phủ đã đồng hành cùng các hoạt 
động ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật 
tại các trường học trên địa bàn, góp phần 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng 
cao ý thức chấp hành cho các em học sinh.

Để công tác tuyên truyền pháp luật 
về an toàn giao thông trong học đường 
có hiệu quả, Đội Cảnh sát GTTT Công an 
TP. Điện Biên Phủ đã phối hợp cùng các 
nhà trường tổ chức nhiều hình thức tuyên 
truyền phong phú, phù hợp. Điển hình là 
trong các buổi chào cờ đầu tuần hay các 
hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục 
ngoài giờ lên lớp gắn với hoạt động như: 
thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ 
đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu 
phẩm, trò chơi. Nội dung tập trung vào các 
quy định của Luật Giao thông đường bộ, 
cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao 
thông; các kiến thức pháp luật về phòng, 
chống ma túy, an ninh mạng, bạo lực học 
đường, tác hại rượu, bia, thuốc lá và các 
tệ nạn xã hội khác có ảnh hưởng trực tiếp 
tới lứa tuổi học sinh. Mỗi nội dung tuyên 
truyền đều được liên hệ bằng những hình 
ảnh thực tế, sinh động để các em dễ tiếp 
cận, lĩnh hội.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tiến - Đội 
trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự 
Công an TP. Điện Biên Phủ cho biết: Với việc 
thường xuyên đồng hành cùng các hoạt 
động ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật 
trong học đường của các trường học, Đội 
Cảnh sát GTTT Công an TP. Điện Biên Phủ 
đã trực tiếp góp phần giáo dục đạo đức, lối 
sống và hình thành ý thức, thói quen tuân 
thủ pháp luật cho các em học sinh từ khi 
còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó, giúp 
nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật nói chung; góp phần tích cực 
vào việc giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội và tăng cường quản lý Nhà 
nước bằng pháp luật trên địa bàn.v

Đội Cảnh sát GTTT Công an TP. Điện Biên Phủ phối hợp với Trường Tiểu học số 2 Nà Tấu tuyên truyền 
cho 438 học sinh và 30 cán bộ, giáo viên của trường, ngày 12/10/2022.

Đội Cảnh sát GTTT Công an TP. Điện Biên Phủ đã phối hợp với 
Trường Tiểu học số 1 Nà Nhạn tuyên truyền cho 286 học sinh và 25 
cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, ngày 05/10/2022.
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