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

6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phối 
hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
TP Hải Phòng đã tham mưu, tư vấn giúp 
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBNND 
thành phố chỉ đạo, triển khai công tác 
PBGDPL đạt nhiều kết quả tích cực.

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Để thực hiện công tác PBGDPL trên địa 

bàn thành phố hiệu quả, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch 
31/KH-HĐPHPBGDPL ngày 11/2/2022 và chỉ 
đạo Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội 
đồng và các thành viên tham mưu UBND 
thành phố ban hành các Kế hoạch, Chương 
trình, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 
công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố.

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, 
HÌNH THỨC PBGDPL  
TRÊN ĐỊA BÀN

Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố 
chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các hình thức 
PBGDPL phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tình 
hình của địa phương như PBGDPL trực tiếp, 
biên soạn các tài liệu, tuyên truyền trên các 
phương tiện đại chúng, tăng cường ứng 
dụng công nghệ trong PBGDPL. Về nội dung, 
tập trung TTPB chính sách pháp luật, hỗ trợ 
tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh 
nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh 
Covid-19, ổn định đời sống, phục hồi, phát 
triển kinh tế. Theo số liệu thống kê 6 tháng 
đầu năm 2022, trên địa bàn Thành phố Hải 
Phòng, cấp tỉnh đã tổ chức được 44 cuộc 
PBGDPL trực tiếp, thu hút 9.072 lượt người 
tham gia, tổ chức 14 cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật với 32.019 lượt người tham gia, phát 
hành 25.827 tài liệu PBGDPL. Tại cấp huyện 
đã tổ chức được 112 cuộc PBGDPL trực tiếp 
với 25.958 lượt người tham gia, tổ chức 03 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 1.208 lượt 
người tham gia, phát hành 80.962 tài liệu 
PBGDPL. Tại cấp xã đã tổ chức được 454 cuộc 
PBGDPL trực tiếp với 31.215 lượt người tham 
gia, tổ chức 15 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 
556 lượt người tham gia, phát hành 51.955 
tài liệu PBGDPL.

KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI 
HỢP PBGDPL THÀNH PHỐ; 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ĐỘI NGŨ CÔNG TÁC PBGDPL

Triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg 
ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành 
phố Hải Phòng được kiện toàn theo Quyết định 
3992/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 với 41 thành 
viên, Ban Thư ký Hội đồng có 09 thành viên.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ làm 
công tác PBGDPL luôn được Hội đồng chú 
trọng. Toàn thành phố có 128 báo cáo viên 
pháp luật cấp thành phố, 194 báo cáo viên 
pháp luật cấp huyện, 2.079 tuyên truyền 
viên pháp luật. Đội ngũ này đã trực tiếp 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại nhiều 
Hội nghị, lớp tập huấn góp phần tích cực vào 
công tác PBGDPL tại địa phương.

TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN  
VỀ PBGDPL

Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội 
đồng PBGDPL Thành phố đã tham mưu UBND 
ban hành kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn 
triển khai các Đề án "Tổ chức truyền thông 
chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 
2022-2027"; Đề án “Tuyên truyền Công ước 
quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền 
dân sự, chính trị”; Đề án “Tuyên truyền, phổ 
biến Công ước chống tra tấn”; Đề án "Tổ chức 
tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến 
Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy 
định chi tiết giai đoạn 2021-2025" trên địa 
bàn Thành phố Hải Phòng.

CHỈ ĐẠO VIỆC THÍ ĐIỂM MÔ 
HÌNH MỚI VỀ PBGDPL

Hội đồng phối hợp PBGDPL tại cấp huyện 
đã chỉ đạo xây dựng một số mô hình về tuyên 
truyền, PBGDPL tại các xã đạt nông thôn mới 
nâng cao như: mô hình điểm về PBGDPL, hòa 
giải ở cơ sở tại xã Chiến Thắng, xã Tân Dân, 
huyện An Lão; mô hình “Gia đình có sức khỏe – 
không khói thuốc” tại xã Hòa Bình huyện Vĩnh 
Bảo; mô hình “Nông dân với pháp luật” tại xã 
Tam Đa và xã Tân Liên. Các mô hình về tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật được triển khai 
trên toàn địa bàn các xã, được duy trì thường 
xuyên, liên tục, có khả năng nhân rộng.

PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP
Để phát huy các kết quả đạt được, trong 6 

tháng cuối năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL 
Thành phố Hải Phòng, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL quận, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo 
triển khai Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 
05/11/2020 của UBND thành phố về triển 
khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 
20/6/2020 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 
nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 
tư vấn giúp UBND Thành phố tổ chức tổng kết 
10 năm thực hiện Luật PBGDPL, tổ chức các 
hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp 
luật Việt Nam, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong PBGDPL; hướng dẫn, chỉ đạo 
việc tuyên tuyền các văn bản, chính sách pháp 
luật cho người dân; kiện toàn đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm tạo 
lực lượng nòng cốt cho công tác PBGDPL.v

HẢI PHÒNG:

ỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TRIỂN KHAI 
NHIỀU HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ TRONG 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

NGUYỄN THỊ THANH TRANG (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) -

Hội đồng phối hợp PBGDPL TP. Hải Phòng tổ chức phiên họp triển khai 
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.
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Những sáng tác về chân dung Bà 
Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, Nguyễn 
Trãi, Hồ Quý Ly, Lê Văn Hưu… 

được công chúng xứ Thanh, trong 
nước trân trọng cảm thụ tôn vinh cả 
về nội dung tư tưởng đến nghệ thuật 
tạo hình. Ông đã có nhiều tác phẩm in 
ấn, xuất bản trên các báo, tạp chí và 
được trưng bày lưu giữ nhiều bảo tàng 
Trung ương, địa phương. Họa sĩ đã 7 
lần có tác phẩm Triển lãm mỹ thuật 
Toàn quốc (5 năm một lần) trong đó 
có 4 tác phẩm về Bác Hồ. Ông là một 
trong số ít họa sĩ của cả nước vẽ nhiều 
tranh và thành công về chủ đề Bác Hồ. 
Những tác phẩm: Bác Hồ với cây chì 
đỏ (sơn dầu) triển lãm mỹ thuật toàn 
quốc năm 1990, Bác Hồ viết tuyên 
ngôn độc lập (sơn dầu) triển lãm mỹ 
thuật toàn quốc năm 2009 về chủ 

Trong sự nghiệp 
sáng tác mỹ thuật 
của họa sĩ Hoàng 
Hoa Mai, người ta 
không thể không nói 
đến tranh chân dung 
của các vị hoàng đế, 
anh hùng dân tộc và 
nhất là đề tài về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh mà 
ông đã dành nhiều 
thời gian nghiên 
cứu sáng tạo trong 
nhiều thập kỷ qua.

THU TRANG -
đề “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hà Nội; tác 
phẩm Nguyễn Ái Quốc (sơn dầu) triển 
lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2005 và 
được trưng bày lưu giữ tại Bảo tàng Hồ 
Chí Minh, Bác Hồ trên đỉnh núi Trường 
Lệ (sơn dầu), triển lãm mỹ thuật toàn 
quốc năm 2010 và hiện lưu giữ tại Bảo 
tàng lịch sử quốc gia Việt Nam, Bác Hồ 
tại buổi nói chuyện với cán bộ kháng 
chiến Thanh Hóa ở rừng Thông, Đông 
Sơn, Thanh Hóa năm 1947,… Quan 
điểm nhất quán của họa sĩ Hoàng Hoa 
Mai, khi sáng tác vẽ đề tài Bác Hồ là 
chỉ tái hiện lại những sự kiện mà ở 
đó không có ảnh chụp Bác đến ở và 
làm việc, tác giả chỉ căn cứ vào lịch 
sử, lời kể của nhân dân để xây dựng 
tác phẩm. Với tư duy cách thức miêu 
tả ấy, gần đây họa sĩ đã sáng tác hai 
tác phẩm “Bác Hồ nói chuyện ở rừng 
Thông - Đông Sơn - Thanh Hóa” và 
“Nguyễn Tất Thành trên đất Mỹ”. Bức 
tranh chân dung Nguyễn Tất Thành 
trên đất Mỹ là một tác phẩm mà tác 
giả đã dày công nghiên cứu, sưu tầm 
tư liệu để sáng tác trong nhiều năm 
nay. Tác phẩm này cũng nằm trong 
dòng tranh biểu đạt tái hiện lại lịch sử 
nhưng không có tư liệu ảnh và ngay 
cả tư liệu thành văn nói về Bác Hồ trên 
đất Mỹ cũng không có nhiều.

TÁI HIỆN CHÂN DUNG 
NGUYỄN TẤT THÀNH TRÊN

Nguyễn Tất Thành trên 
đất Mỹ - Tranh Sơn dầu 
Hoàng Hoa Mai.
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Cách đặt vấn đề của tác giả là vì 
sao trong thực tế có một sự kiện lớn 
mà chúng ta không có bức ảnh nào về 
Nguyễn Tất Thành hoạt động ở Mỹ để 
lưu lại cho lịch sử thì việc tái hiện lại 
chân dung Người bằng phương pháp 
hội hoạ là rất cần thiết. Làm được như 
vậy, thế hệ mai sau mới có thể hình 
dung ra được dung quang về Bác lúc 
sinh thời ở đất khách quê người, bôn 
ba hải ngoại hoạt động tìm đường 
cứu nước, cứu dân là như thế nào khi 
Người đặt chân đến đất Mỹ.

Đây là một đề tài khó, vì tư liệu 
bằng hình ảnh không có gì và miêu tả 
Người bằng văn có nhưng không nhiều, 
thông tin tuyền miệng về Bác Hồ ở thời 
điểm này là rất ít ỏi, đặc biệt là không 
hề có một tấm ảnh chụp chung nào với 
ai còn lưu lại ở người thân quen trên đất 
Mỹ hay Pháp. Vì vậy khi miêu tả chân 
dung Nguyễn Tất Thành trên đất Mỹ 
tác giả phải khai thác tư liệu ảnh ở thời 
điểm khoảng cách giao động 5,6 năm 
như: Anh Ba trên tàu Lalouchetreville 
khi Người đến Pari có một số hình ảnh 
nhưng nhìn chung không rõ lắm khó 
tái hiện lại chân dung Người đúng như 
mong muốn theo phương pháp tạo 
hình ở thời điểm năm 1912. Mùa đông 
trong những ngày tháng 12 ở nước Mỹ 
là rất lạnh nên phục trang mà Nguyễn 
Tất Thành dùng là bộ quần áo vettong, 
khoác ngoài áo dạ Mangtoxan, chân đi 
giày da màu đen. Bức tranh được bố 
cục, cấu trúc là nơi Người đứng trước 
nhà quốc hội Mỹ, trong tâm trạng suy tư 
trăn trở về xã hội tư bản Mỹ đầy rẫy sự 
hỗn loạn, đánh đập tàn bạo, bóc lột và 
bất công. Cũng như người Pháp, lúc nào 
cũng rêu rao nhân quyền, khai sáng văn 

minh, đem lại tự do, ấm no cho người 
Việt Nam, đó là một sự lừa đảo, dối trá 
theo kiểu Mỹ mà Phương Tây đang áp 
dụng cho các nước thuộc địa. Tất cả 
những hình ảnh ấy trong mắt người 
thanh niên trẻ trung là sự căm phẫn lên 
án chủ nghĩa đế quốc tư bản để nuôi ý chí 
vượt mọi khó khăn, trở ngại tìm đường 
cứu nước, cứu dân thoát khỏi đô hộ tàn 
bạo của thực dân Pháp được biểu lộ trên 
dung quang của Nguyễn Tất Thành.

Việc miêu tả một con người có 
tấm lòng yêu nước nồng nàn, một 
lý tưởng vĩ đại, một nhân cách lớn vì 
nước vì dân, Nguyễn Tất Thành phải 
ra đi làm cách mạng trong lúc dân tộc 
mình đang chìm trong màn đêm dài 
nô lệ của thực dân Pháp chưa có lối 
thoát đây là một vấn đề rất khó miêu 
tả của quá trình nghiên cứu xây dựng 
tác phẩm. Nhiều tài liệu còn cho biết 
khoảng cuối năm 1912, Nguyễn Tất 
Thành đến miền Đông nước Mỹ trên 
chiếc tàu Latusotorevin và cũng từ đó 
Người qua các Châu Phi, Châu Âu, đến 
đâu Nguyễn Tất Thành cũng chứng 
kiến những cảnh bóc lột, đánh đập dã 
man người lao động nghèo khổ của 

bọn giàu có tư bản chính quốc, người 
dân da màu cũng như da trắng dù ở 
châu nào: Âu, Á, Phi, Mỹ, người khổ 
cực nhất vẫn là người dân cần lao họ 
chỉ biết quần quật làm việc cả ngày lại 
ngày mà không đủ ăn, không đủ mặc. 
Tính chất miệt thị, phân biệt chủng tộc 
người da màu đối xử hành hạ là thuộc 
tính của chủ nghĩa tư bản mà Nguyễn 
Tất Thành là người chứng kiến trực tiếp 
qua nhiều châu lục. Đi nhiều nơi trên 
thế giới, ngẫm lại trên đất Việt Nam 
những cảnh bóc lột tàn nhẫn ấy cũng 
không kém gì, vì vậy muốn giải phóng 
dân tộc, đem lại độc lập, tự do, hạnh 
phúc cho nhân dân không có cách nào 
khác là làm cách mạng cứu nước mà 
Nguyễn Tất Thành đã nung nấu trong ý 
chí ngay ở thời kỳ Người còn nhỏ. Một 
tố chất nhân sinh quan cách mạng, có 
ngay từ nhỏ Nguyễn Tất Thành vì vậy 
Người cảm nhận được vì sao dân ta lại 
đói nghèo, có phải người Tây cai trị, dân 
bị bóc lột tận xương tuỷ, bị đánh đập 
xua đuổi? tất cả hình ảnh đó đã gây 
nên lòng căm phẫn trong người thanh 
niên trẻ này phải ra đi tìm đường cứu 
nước, đánh đuổi đế quốc Pháp đem lại 

tự do độc lập cho dân tộc.

Tác giả đã dành nhiều thời gian và 
công sức để nghiên cứu tư liệu nói về tư 
tưởng, lòng quyết tâm làm cách mạng 
của Nguyễn Tất Thành để tái hiện lại 
bức tranh chân dung Người bằng kinh 
nghiệm tạo hình cơ thể học của tác 
giả đúng thời điểm Người trên đất Mỹ. 
Đây là một công việc khó, vì vậy tác giả 
phải nghiên cứu trong một thời gian 
dài nhiều thập kỷ, đọc sách, báo nói về 
Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành để 
tìm ra những cứ liệu có thể tiếp cận sát 
thực được cho việc tạo hình giúp tác 
giả phác thảo lại tổng thể dung quang 
chân dung Người đúng với lịch sử khi 
Nguyễn Tất Thành đặt chân trên đất 
Mỹ. Ở nhiều tài liệu khác nhau nhưng 
có chung một điểm là mùa đông cuồi 
tháng 12 năm 1912, Nguyễn Tất Thành 
trên đất Mỹ lúc đó là 22 tuổi và Người 
qua nhiều nơi trong đó có nhà quốc 
hội Hoa Kỳ, tượng đài nữ thần tự do… 
Đến đâu Người cũng chứng kiến cảnh 
tượng hà khắc, coi thường người lao 
động chân tay da màu và sự thật ấy 
đã biểu lộ trên khuôn mặt của Người 
vừa thương cảm, sẻ chia với người cần 
lao, vừa căm giận bọn đế quốc tư bản 
ở chính quốc vì vậy khi biểu đạt chân 
dung Nguyễn Tất Thành, tinh thần ấy 
phải được đưa vào cấu trúc tạo hình 
chân dung Người một cách có căn cứ 
khoa học từng chi tiết. Đối chiếu các 
ảnh có được trong tư liệu thời điểm 
những năm Người ở nước Pháp, tuy 
rất ít và không được rõ nét, tác giả 

phải dùng những pháp khác của nghệ 
thuật hội họa để miêu tả bằng chất 
liệu sơn dầu mới có thể nói lên được 
tư tưởng, tình cảm của Người lúc 
bấy giờ. Với khuôn mặt đôn hậu, có 
đôi mắt sáng anh minh, Nguyễn Tất 
Thành đăm chiêu suy tư trăn trở khi 
xem tượng đài tự do, nhà quốc hội cuả 
nước Mỹ, những kiến trúc nghệ thuật 
nói là tự do bình đẳng, bác ái nhưng 
bản chất chứa đựng đầy rẫy những bất 
công và tàn bạo của tư bản Mỹ. Bức 
tranh khái quát khi Người đến đất Mỹ 
lúc đó mùa đông lạnh giá (cuối tháng 
12) tay xách chiếc vali, mặc bộ quần áo 
ves đen, tay nắm ve áo khoác Bađoxuy 
khoác ngoài. Không gian thời điểm 
được biểu đạt là Nguyễn Tất Thành 
đứng trước quảng trường nhà quốc hội 
Mỹ Người cảm thấy phía bên trong là 
nơi bàn bạc về âm mưu xâm lược và sự 
bóc lột hà khắc không những ở chính 
quốc mà còn cả các nước thuộc địa trên 
toàn thế giới.

Để tác phẩm phản ánh đúng thời gian 
và không gian, tác giả đã bố cục toàn bộ 
bức tranh thể hiện trong một gam màu 
lạnh, gợi cho người xem cảm nhận đựơc 
tính xã hội đen tối giống như một màu 
xám “văn minh Mỹ” mà Nguyễn Tất Thành, 
là người hiểu rõ sự thật ấy.

Sau nhiều năm nghiên cứu tư liệu 
phác thảo nhiều lần, đến năm 2018 bức 
tranh mới hoàn thành và được in ấn trên 
nhiều báo chí, phát thanh, truyền hình. 
Đây cũng là tâm nguyện của tác giả đã 
nhiều năm nung nấu tư duy ý tưởng để 
sáng tác bức tranh “Nguyễn Tất Thành 
trên đất Mỹ” của hoạ sỹ Hoàng Hoa Mai, 
chuyên ngành hội họa, hội viên Hội Mỹ 
thuật Việt Nam.vHọa sỹ Hoàng Hoa Mai.
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Các cấp Hội còn tích cực tổ chức các 
hoạt động tuyền truyền về chuyển 
đổi quốc gia, hỗ trợ hộ sản xuất 

nông nghiệp tham gia sàn thương mại 
điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 
nông nghiệp, nông thôn năm 2022. Cụ 
thể hóa “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội 
Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt 
Nam về việc hỗ trợ nông dân chuyển 

đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông 
sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025”... 
Bên cạnh đó, phối hợp với Ban An toàn 
giao thông và các ngành có liên quan 
xây dựng 5 mô hình “Câu lạc bộ Nông 
dân với an toàn giao thông” tại các xã 
Liêm Hải huyện Trực Ninh; Giao Thanh, 
Giao Tiến huyện Giao Thủy; Trung Thành, 
Tam Thanh, huyện Vụ Bản. Mô hình sinh 

hoạt định kỳ 1 lần/tháng trên tinh thần 
tự nguyện của cán bộ, hội viên nông dân 
có nguyện vọng tìm hiểu về chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về an toàn giao thông.

Hội ND tỉnh phối hợp với Cơ quan Ủy 
ban Kiểm tra, Trung ương Hội tổ chức 2 
lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến quán 

triệt chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về giám sát và 
phản biện xã hội; Phương pháp giám sát 
việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực 
vật tư nông nghiệp cho 300 cán bộ hội 
viên tại huyện Vụ Bản và Xuân Trường. 
Phối hợp với Hội Luật gia tổ chức tuyên 
truyền về Luật đất đai cho 150 đại biểu 
tại huyện Hải Hậu và Xuân Trường.

Hình thức tuyên truyền pháp luật 
ngày một phong phú và đa dạng, ngoài 
tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi, 
tổ Hội; mô hình câu lạc bộ nông dân 
với pháp luật, Bản tin Nông dân Nam 
Định, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên 
truyền trên trang facebook Nông dân 
Nam Định và các trang Facebook của các 
huyện, thành phố. Đồng thời, tỉnh Hội 
còn cung cấp hàng ngàn tờ rơi, tờ gấp 
và sách hỏi đáp pháp luật do Trung ương 
Hội ND Việt Nam biên soạn và phát hành 
tới các chi Hội.v

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên 
vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị, đia phương trong huyện 
tăng cường các biện pháp đảm bảo 
an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng 
cuối năm 2022.

Trong 6  tháng đầu năm 2022, toàn 
huyện đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao 
thông (TNGT), làm chết 14 người, bị 

thương 16 người, tăng 4 vụ, tăng 3 người 
chết, giảm 2 người bị thương so với cùng 
kỳ năm 2021. Tình hình trật tự ATGT huyện 
có chiều hướng đi xuống, số vụ, số người 
chết tăng nhanh, khó giữ vững thành quả 
đạt được như năm 2021.

Nguyên nhân là do sự gia tăng nhu 

cầu vận tải, đi lại của người dân sau thời 
gian hạn chế bởi ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19. Bên cạnh đó là tư tưởng chủ 
quan, buông lỏng, bằng lòng với kết quả 
đạt được của một số cơ quan, đơn vị, địa 
phương, nhất là người đứng đầu; hiệu lực, 
hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện các giải pháp bảo đảm trật 
tự ATGT còn hạn chế.

Để khắc phục các tồn tại này, nâng cao 
hiệu quả thực hiện các biện pháp bảo đảm 
trật tự ATGT, kiềm chế TNGT 6 tháng cuối 
năm, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên yêu 
cầu Công an huyện tiếp tục chỉ đạo tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử 
lý vi phạm, tập trung các chuyên đề xử lý 
về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, xe ô 

tô không đảm bảo các điều kiện hoạt động 
vẫn tham gia giao thông; phối hợp Công 
an tỉnh lắp đặt camera giám sát giao thông 
và xử lý vi phạm tại các nút giao đã lắp đặt 
cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn.

Phối hợp với Phòng CSGT tăng cường 
các giải pháp tổ chức giao thông, phân 
luồng đảm bảo giao thông, chống ùn tắc 
giao thông, trọng tâm là các tuyến đường 
qua khu vực khu công nghiệp: Vân Trung, 
Đình Trám, Quang Châu; kiểm tra, xử lý các 
phương tiện hợp đồng đưa đón công nhân 

cũ, nát hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, xây 
dựng văn hóa giao thông trong mọi 
tầng lớp Nhân dân, gắn với trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc 
biệt thực hiện tốt “Đã uống rượu, bia 
không lái xe”; phổ biến, hướng dẫn các 
biện pháp phòng tránh TNGT, cảnh báo 
các nguy cơ gây TNGT.v

HUYỆN VIỆT YÊN (BẮC GIANG):

ĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP 
ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG 
6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
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NAM ĐỊNH: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Huyện Việt Yên vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đia 
phương trong huyện tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT 6 
tháng cuối năm 2022.

PHƯƠNG LINH -

Nam Định đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền phổ biến, giáo dục 
pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ 

giúp pháp lý cho nông dân.

Thực hiện chỉ đạo của 
Hội đồng phối hợp phổ 
biến giáo dục pháp luật  
(PBGDPL) tỉnh, các cấp 
Hội ND đã phối hợp với 
ngành Tư pháp, Hội Luật 
gia, Thanh tra, Tài nguyên 
môi trường tổ chức hàng 
trăm buổi tuyên truyền 
cho 12.500 lượt cán bộ, hội 
viên nông dân về Luật Đất 
đai, chính sách đề bù, giải 
phóng mặt bằng; Luật 
Khiếu nại; Luật Tố cáo; 
tuyên truyền nội dung 
bộ tài liệu hỏi đáp về các 
tình huống pháp luật về 
thu hồi đất, bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất do tỉnh 
phát hành.
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biệt là các nội dung liên quan trực 
tiếp đến chế độ ốm đau, BHYT tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình, những 
vấn đề xảy ra khi khám chữa bệnh 
bằng thẻ BHYT, quy định khám chữa 
bệnh BHYT khi thông tuyến,...

Sau khi lắng nghe các nội dung 
tuyên truyền, đại diện lãnh đạo ngành 
bảo hiểm xã hội, ngành y tế tham gia 
đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên, 
nông dân về các vấn đề như: trình tự 
thủ tục cần thiết để có thể khám chữa 
bệnh ngoại tuyến, chính sách khám, 
chữa bệnh ưu tiên đối với những trường 
hợp tham gia BHYT 5 năm trở lên, cách 

Tham dự hội nghị có đồng chí Lều 
Thị Minh Huệ - Cán bộ Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí 

Phạm Thanh Hòa - Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân tỉnh; đồng chí Đặng Minh 
Thông - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã 
hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quyền 
- Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh; 
lãnh đạo Hội Nông dân và Bảo hiểm Xã 
hội huyện cùng 200 cán bộ, hội viên 

nông dân của 10 xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện tham dự.

Nhằm tạo điều kiện giúp cán bộ, hội 
viên nông dân được nâng cao nhận thức 
về các chính sách bảo hiểm của Nhà 
nước, từ đó tích cực tuyên truyền, vận 
động đưa chính sách BHXH, BHYT, nhất 
là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
đi vào cuộc sống; mở rộng, phát triển 
người tham gia và thụ hưởng chính sách 

BHXH, BHYT, góp phần giảm bớt những 
khó khăn về kinh tế cho gia đình và xã 
hội.

Tại Hội nghị tuyên truyền, đối 
thoại các hội viên đã được nghe đồng 
chí Đặng Minh Thông - Phó Giám đốc 
BHXH tỉnh giới thiệu những nội dung 
cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện 
và BHYT theo hộ gia đình, những 
điểm mới của Luật BHXH, BHYT, đặc 

ỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, 
ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ 
NGUYỆN VÀ BẢO HIỂM Y TẾ 
THEO HỘ GIA ĐÌNH CHO HỘI 
VIÊN NÔNG DÂN

Vừa qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân, 
BHXH và Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về 
chính sách BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình cho hội viên nông dân. 

ĐỖ MINH TRINH -

Hội viên 
nông dân 
tham gia 

đối thoại.

Ông Đặng Minh Thông - Phó Giám đốc BHXH tỉnh giới thiệu  
những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện và  
BHYT theo hộ gia đình.

Toàn cảnh buổi hội nghị.

tính giảm trừ khi tham gia BHYT hộ gia 
đình, chuyển tuyến và một số vấn đề 
khác, chế độ, mức hưởng của người dân 
khi tham gia BHXH tự nguyện, những 
khó khăn của người dân khi chuyển 
viện lên tuyến trên... Các ý kiến được 
trao đổi với tinh thần thẳng thắn, dân 
chủ giúp cán bộ, hội viên, nông dân 
tháo gỡ được những khó khăn vướng 
mắc hiện tại để chủ động hơn khi lựa 
chọn nơi khám, chữa bệnh và chuẩn bị 
mọi thủ tục cần thiết khi thanh toán 
BHXH, BHYT; các ý kiến trên đều được 
được lãnh đạo 02 ngành BHXH và Sở Y 
tế giải đáp ngay tại Hội nghị.

Sau khi được cơ quan BHXH tỉnh 
chuyển tải chính sách BHXH tự nguyện 
và BHYT hộ gia đình và trả lời thấu đáo 
các vướng mắc thì cán bộ, hội viên nông 
dân sẽ là một kênh tuyên truyền tích 
cực, vận động người dân tiếp tục tham 
gia chính sách an sinh xã hội của Đảng 
và Nhà nước.v
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tuyến là sự đổi mới, đa dạng hóa hình thức 
tuyên truyền, tiết kiệm thời gian, công sức, 
thuận tiện, nhanh nhạy, thiết thực, phù 
hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động PBGDPL. 

Nội dung Cuộc thi gồm các câu hỏi trắc 
nghiệm tìm hiểu các quy định của pháp luật 
về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính do các cơ quan 
Trung ương và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn 
tỉnh; thời gian tổ chức trong vòng 01 tháng, 
bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 01/8/2022 
và kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 
31/8/2022. Đối tượng thi là mọi người đủ 
16 tuổi trở lên đang sinh sống, công tác, lao 
động và học tập trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ngãi, trừ các đối tượng không tham gia dự 
thi theo quy định trong Thể lệ. Thông tin chi 
tiết và tham gia Cuộc thi tại địa chỉ: https://
timhieuphapluat.quangngai.gov.vnv

Báo cáo kết quả hoạt động công tác 
PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022, 
Hội đồng phối hợp PBGDPL Thanh 

Hóa đã kịp thời tư vấn giúp UBND, Chủ tịch 
UBND cùng cấp chỉ đạo công tác PBGDPL 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và 
các cơ quan thành viên của Hội đồng cấp 
tỉnh, cấp huyện luôn bám sát chương trình 
PBGDPL của Chính phủ, Bộ Tư pháp, của 

tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ về 
PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và 
tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; 
tư vấn chỉ đạo, hướng dẫn chuyển hướng 
linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để triển khai 
công tác PBGDPL tại các sở, ngành, đoàn 
thể cấp tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố 
đã phát huy triệt để ứng dụng công nghệ 
thông tin, định hướng chuyển đổi số trong 
công tác này.

Hình thức PBGDPL được tổ chức đa 
dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn, như: 
Tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền 

pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật, trong đó chú trọng hình thức thi 
trực tuyến; biên soạn, phát hành tài liệu, 
xây dựng bản tin, chương trình, phóng sự 
pháp luật trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; lồng ghép qua các hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ; tư vấn pháp luật, 
các phiên tòa xét xử.  6 tháng đầu năm, 
toàn tỉnh tổ chức 9.446 hội nghị cho hơn 
660.000 lượt người tham gia; tổ chức 15 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 6.500 
lượt người tham gia; cấp phát hơn 616.000 
tài liệu tuyên truyền PBGDPL.

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 
các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực 
chủ động tham mưu tuyên truyền các 
văn bản pháp luật mới, các chính sách về 
phòng chống dịch, các đề án, kế hoạch 
PBGDPL… phục vụ các nhiệm vụ chính trị 
chung của tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan báo 
chí đã tích cực, chủ động hơn trong việc 
tăng cường thời lượng, chất lượng chuyên 
mục, tin bài PBGDPL. Đội ngũ làm công 
tác PBGDPL từ cơ sở đến cấp tỉnh đã được 
rà soát, củng cố, kiện toàn, thường xuyên 

bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ đảm bảo 
chất lượng hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 
130 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 592 
báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 6.715 
tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Tại hội nghị, bên cạnh các kết quả đã 
đạt được, các đại biểu tham dự cũng đã 
thảo luận, làm rõ hơn những tồn tại hạn 
chế và tham mưu, đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt 
động của công tác PBGDPL trong 6 tháng 
cuối năm 2022.v

ÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NHÂN DÂN

HÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 
VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”

Phát biểu phát động Cuộc thi ông Tôn 
Long Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 
Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng PH PBGDPL tỉnh, Trưởng ban tổ 
chức Cuộc thi nhấn mạnh, việc tiếp tục 
tuyên truyền, phổ biến các quy định của 
pháp luật về cải cách, kiểm soát thủ tục 
hành chính, thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến được xem là một trong những giải 
pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả 
công tác cải cách hành chính trên địa bàn 
tỉnh. Do đó, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường 
trực Hội đồng PBGDPL tỉnh đã tham mưu 
tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến 
“Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục 
hành chính”. Hình thức thi trắc nghiệm trực 

THANH HÓA: 

LÊ ĐỨC UY-

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện Quyết định 
số 05/QĐ-HĐPBGDPL 
ngày 27/5/2022 của 
Hội đồng phối hợp Phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) tỉnh Quảng 
Ngãi về thành lập Ban 
tổ chức Cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu pháp 
luật về cải cách thủ tục 
hành chính” trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi (Cuộc 
thi); Kế hoạch số 02/
KH-BTC ngày 27/6/2022, 
Kế hoạch số 05/KH-BTC 
ngày 18/7/2022 của Ban 
tổ chức Cuộc thi, ngày 
01/8/2022 Hội đồng phối 
hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 
phát động Cuộc thi..

Toàn cảnh Ban tổ chức cuộc thi.

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH QUẢNG NGÃI:

10 tập thể, 10 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương 
trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021.

Ông Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
đồng PHPBGDPL tỉnh, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ.

VÕ THỊ KIM HOAN-
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6 tháng đầu năm 2022, Ban 
Thường vụ Hội Nông dân 
(HND) tỉnh Hải Dương chỉ đạo 

Hội Nông dân cơ sở thường xuyên 
giám sát việc triển khai thực hiện 
công tác Hội và phong trào nông 
dân năm 2022, phối hợp chặt chẽ với 
Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng kế 
hoạch, thành lập các đoàn giám sát 
theo chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
đất nông nghiệp theo quy định của 
Luật đất đai năm 2013; thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông 
nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất nông nghiệp; xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh...

Thực hiện hướng dẫn của Trung 
ương Hội ND Việt Nam và Ủy ban 
MTTQ tỉnh về phối hợp giám sát việc 
thực hiện các chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 
Hội ND tỉnh đã trực tiếp giám sát chi 
nhánh ngân hàng CSXH hội tỉnh về 
việc hỗ trợ người sử dụng lao động 
vay vốn để trả lương ngừng việc, trả 
lương phục hồi sản xuất theo nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 
và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07/7/2021 về việc thực hiện 
một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 bằng 
hình thức giám sát qua văn bản.

Nội dung tuyên truyền tập 
trung chủ yếu về chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước liên 
quan trực tiếp đến nông dân, nông 
nghiệp, nông thôn, những nội dung 
pháp luật liên quan đến Luật Đất đai, 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn 
nhân gia đình, thực hiện Pháp lệnh 
dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải...

6 tháng đầu năm 2022, các cấp 
Hội đã tham gia trợ giúp pháp lý 
được 47 buổi cho 3.304 lượt người, 
tham gia tiếp dân được 1.453 buổi, 
với 2.925 lượt người; tham gia hòa 
giải 430 vụ việc trong đó số vụ hòa 
giải thành là 319 vụ, Hội ND các cấp 
trực tiếp hòa giải thành công 31 vụ; 
tham gia giải quyết đơn thư khiếu 
nại tố cáo là 120 đơn,  giải quyết 98 
đơn thư.v

Theo đó, trong tháng 8 năm 2022, 
công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

tập trung những nội dung sau: Tiếp tục 
tuyên truyền việc quán triệt và triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ 
các cấp, các nghị quyết chuyên đề, kết 
luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; 
Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 
20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

ỊNH HƯỚNG 
NỘI DUNG 
PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT 
TRONG 
THÁNG 
8/2022

HẢI DƯƠNG - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO 

LAI CHÂU:

Sở Tư pháp tỉnh 
Lai Châu đã ban hành 
Công văn số 16/HĐPH-
STP về việc định hướng 
nội dung phổ biến, 
giáo dục pháp luật 
tháng 8 năm 2022. 

MINH ĐỨC -

thể trong giai đoạn mới; Tuyên truyền 
kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 
10 năm công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; 
Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 
của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết 
quả kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa 
XV; Tập trung tuyên truyền nhấn mạnh 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm 
an ninh nguồn nước và an toàn đập; 
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn 
đập, hồ chứa nước trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 
công chức, viên chức về các Chỉ số nội 
dung, Chỉ số nội dung thành phần của 
Chỉ số PAPI; những kết quả nổi bật, 
những hoạt động, sáng kiến, mô hình, 
điển hình tốt về cải cách hành chính 
trên địa bàn toàn tỉnh; Tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Trung ương, của tỉnh: Nghị 
quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị 
số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao 
hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình 
hình mới... Tiếp tục tuyên truyền, phổ 
biến các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ 
quyền biên giới, biển, đảo; công tác đấu 
tranh phòng, chống các loại tội phạm, 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn giao thông, tuyên truyền về Luật 
phòng chống tác hại của rượu, bia, nâng 
cao nhận thức của người dân.v

Bà Mùa Thị Lan - 
Phó giám đốc Sở Tư 
pháp trao giải 3 cho 
các tập thể xuất sắc 
tại Hội nghị tổng 
kết cuộc thi.

Các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương đã tham gia trợ giúp pháp lý 
được 47 buổi cho 3.304 lượt người trong 6 tháng đầu năm 2022.

LƯỢT NGƯỜI TRONG 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2022 MINH TÂM  -
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Thông tư nêu rõ NSNN chi hỗ trợ phát 
triển giáo dục nghề nghiệp trên địa 
bàn tỉnh có huyện nghèo. Theo đó, 

chi hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, 
mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào 
tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo.

Cụ thể, chi sửa chữa, bảo dưỡng tài 
sản: Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% vốn sự 

nghiệp thực hiện dự án theo quyết định 
của cấp có thẩm quyền và không quá 07 tỷ 
đồng/trường, cơ sở.

Chi mua sắm trang thiết bị, phương 
tiện đào tạo: Các cơ quan, đơn vị theo 
phân cấp của Bộ, cơ quan trung ương và 
địa phương quyết định mua sắm phù hợp 
với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu, 
chương trình đào tạo trong phạm vi dự 

toán được giao và theo quy định... Bên 
cạnh đó, chi xây dựng mô hình bảo đảm 
chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp phù hợp với điều kiện của địa 
bàn tỉnh có huyện nghèo và áp dụng thử 
nghiệm tại một số cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp: Nội dung và mức chi thực hiện 
theo quy định tại các Điều 7, 8 và 9 Thông 
tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

Chi phát triển nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy nghề: 
Nội dung và mức chi tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 
Riêng đối với chi xây dựng chương trình, 
tài liệu đào tạo, bồi dưỡng tập huấn thực 
hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 
Thông tư số 15/2022/TT-BTC.v

RƯỜNG NGHỀ Ở TỈNH CÓ HUYỆN NGHÈO 
ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐI ĐA 7 TỶ ĐỒNG ĐỂ SỬA 
CHỮA, BẢO DƯỠNG TÀI SẢN

TỪ 1/10/2022, BỎ CÁC QUY ĐỊNH 
VỀ TÍNH TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ
MẠNH NGUYỄN -

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 
11/2022/TT-BKHCN bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 
quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối 
với ô tô. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2022.

Thông tư 11/2022/TT-BKHCN đã 
bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy 
phạm pháp luật sau:

1- Quyết định số 28/2004/QĐ-
BKHCN ngày 1/10/2004 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về phương pháp 
xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

2- Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN 

ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 
01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ 
lệ nội địa hóa đối với ô tô.

3- Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ 

Trường nghề ở tỉnh có huyện nghèo được hỗ trợ tối đa 7 tỷ đồng.

Từ 1/10/2022, bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô.

KHÁNH LINH -

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2022/TT-
BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021-2025.

sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/
QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 về việc sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/
QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương 
pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với 
ô tô.

Như vậy, sau gần 20 năm, quy định 
liên quan tới tỷ lệ nội địa hóa và mức độ 
rời rạc của linh kiện ôtô nhập khẩu chính 
thức được bãi bỏ. Bởi các quy định nêu 
trên không còn phù hợp với thực tiễn 
phát triển của công nghệ sản xuất ôtô.

Theo giới chuyên gia, việc bãi bỏ 
các quy định này được cho là phù hợp 
với sự phát triển, thay đổi quy trình 
công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô của các 
doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại 
Việt Nam và trên thế giới hiện nay nhằm 
bảo đảm tính minh bạch, hợp lý; không 
gây phát sinh thủ tục hành chính, thuận 
lợi cho công tác quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực đầu tư và khoa học và công 
nghệ; bảo đảm được các điều ước và 
hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam với các nước khác.

Đồng thời, việc bãi bỏ các quy định 

trên không chỉ nhằm đảm bảo sự thống 
nhất của hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật mà còn nhằm đáp ứng nhu 
cầu thực tiễn, phù hợp với tiêu chuẩn 
chung của khu vực và quốc tế.

Hiện nay, các văn bản quy định về 
phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa 
đối với ô tô đã không còn phù hợp với 
thực tiễn phát triển của ngành công 
nghiệp ô tô, bởi Việt Nam hiện vẫn sử 
dụng cách tính tỉ lệ nội địa hóa theo 
cụm chi tiết được sản xuất trong nước, 
trong khi đó, các nước ASEAN lại tính 
theo tổng giá trị của từng chi tiết cộng 
lại, để hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định 
Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Hơn nữa, việc ký kết các hiệp định 
thương mại mà Việt Nam đã tham gia 
như ATIGA, CPTPP, EVFTA… là cơ hội để 
các chênh lệch về thuế suất nhập khẩu 
xe nguyên chiếc và bộ linh kiện không 
còn. Vì vậy, tại các nghị định, thông tư 
đã ban hành, Chính phủ cần yêu cầu các 
bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung 
quy định về mức độ rời rạc, đảm bảo 
phù hợp với thực tế.v
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Đối với hộ gia đình thực hiện xây 
dựng mới nhà ở: Hỗ trợ lần đầu 70% 
mức hỗ trợ xây mới nhà ở sau khi hoàn 
thành phần móng; 30% còn lại sau khi 
hộ gia đình hoàn thành công trình xây 
mới nhà ở;

Đối với hộ gia đình thực hiện sửa 
chữa nhà ở: Hỗ trợ lần đầu 70% mức hỗ 
trợ sửa chữa nhà ở sau khi hộ gia đình 

đã hoàn thành từ 30% khối lượng công 
việc; 30% còn lại giải ngân sau khi hộ 
gia đình hoàn thành công trình sửa 
chữa nhà ở.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm giám sát để các hộ gia đình sử 
dụng tiền hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo đúng mục đích, đảm bảo 
chất lượng nhà ở; đồng thời, phối hợp 
với các cơ quan liên quan ở địa phương 
thực hiện công khai chính sách hỗ trợ của 
nhà nước: danh sách hỗ trợ nhà ở, mức hỗ 
trợ từng hộ gia đình trước và sau khi có 
quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm quyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 
xã và tại các thôn, bản theo quy định tại 
Thông tư số 54/2006/TT-BTC của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện quy chế công 
khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách đối với 
các cá nhân, dân cư.v

được hỗ trợ nhà ở và mức hỗ trợ cụ thể 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
căn cứ biên bản xác nhận hoàn thành 
theo giai đoạn xây mới hoặc sửa chữa 
nhà ở và biên bản xác nhận hoàn thành 
xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo đưa vào sử dụng 
theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Ủy 
ban nhân dân cấp xã thực hiện thanh 
toán như sau:

địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu 
cầu đi làm việc ở nước ngoài: Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều 25 Thông tư số 15/2022/
TT-BTC (không bao gồm chi phí hỗ trợ tiền 
đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động 
từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa 
điểm đào tạo);

b) Đối với người lao động thuộc hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 
huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng 
bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu 

đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tiền 
đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo 
chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định tại 
Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg; hỗ trợ đào 
tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế, tối đa 
bằng 70% và hỗ trợ các chi phí khác theo 
mức hỗ trợ đối với đối tượng quy định tại 
điểm a nêu trên;

c) Đối với người lao động khác đang 
sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã bãi 
ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi 
làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tiền đào 
tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo chi phí 

thực tế, tối đa theo mức quy định tại Quyết 
định số 46/2015/QĐ-TTg; hỗ trợ đào tạo 
ngoại ngữ theo chi phí thực tế, tối đa bằng 
50% theo mức hỗ trợ đối với đối tượng quy 
định tại điểm a.

Bên cạnh đó, chi hỗ trợ một phần chi 
phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ 
cho người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo các hiệp định ký giữa Chính phủ 
Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận: Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quyết định mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo 
phù hợp với thỏa thuận giữa hai Chính phủ 

về việc hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình 
độ ngoại ngữ cho người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài và trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền giao.

Chi hỗ trợ người làm công tác trực 
tiếp giới thiệu, tư vấn cho người lao động 
và thân nhân người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài: Tối đa 50.000 đồng/người/
buổi tư vấn nhưng không quá 500.000 
đồng/tháng. Hình thức hỗ trợ, thanh toán 
kinh phí hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Thông tư số 
15/2022/TT-BTC.v

Thông tư quy định rõ về việc hỗ trợ 
người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng. Nội dung và 

mức hỗ trợ như sau:
a) Đối với người lao động thuộc hộ 

nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên 

Đây là nội dung tại Thông tư 46/2022/TT-BTC do 
Bộ Tài chính mới ban hành quy định quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 
trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đây là quy định tại 
Thông tư 46/2022/TT-
BTC của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh 
phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách trung ương 
thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai 
đoạn 2021-2025.

Thông tư quy định rõ về hỗ trợ nhà 
ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 
địa bàn các huyện nghèo. Theo đó, 

căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương, khả năng cân đối 
ngân sách địa phương, Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ nhà 
ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 
bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân 
sách nhà nước. Ngân sách trung ương 
hỗ trợ địa phương tối đa bằng 40 triệu 
đồng/hộ gia đình đối với xây mới nhà ở 
và 20 triệu đồng/hộ gia đình đối với sửa 
chữa nhà ở theo quy định khoản 1 Điều 

9 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg.
Điều kiện hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 
huyện nghèo thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Xây dựng.

Cơ chế thanh toán
Căn cứ danh sách các hộ gia đình 

HƯỚNG DẪN KINH PHÍ HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ 
NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Hỗ trợ người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

LAN PHƯƠNG -

Ỗ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO 
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

PHƯƠNG LAN -

Hỗ trợ nhà ở cho 
hộ nghèo và cận nghèo.
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CẦN HOÀN THIỆN CHÍNH 
SÁCH ĐỐI VỚI DOANH 
NGHIỆP BẢO HIỂM

Nhằm ngăn ngừa tình trạng trục lợi 
bảo hiểm (TLBH), cơ quan quản lý Nhà 
nước đã ban hành các quy định khá chặt 
chẽ về việc cấp phép thành lập và hoạt 
động doanh nghiệp bảo hiểm; quản lý 
kênh trung gian bảo hiểm. Tuy nhiên, 
hiện nay vẫn tồn tại một số bất cập, cản 
trở đến các doanh nghiệp kinh doanh 
bảo hiểm. Cụ thể:

Các thủ tục thành lập, cấp phép 
hoạt động còn phức tạp. Pháp luật kinh 
doanh bảo hiểm đã đưa ra những rào 
cản kỹ thuật khá khắt khe trong việc 
cấp phép thành lập doanh nghiệp bảo 
hiểm. Những điều kiện để được cấp 
Giấy phép thành lập và hoạt động tập 
trung vào 03 nội dung chính là: Điều 
kiện về vốn, tiêu chuẩn người quản trị 
điều hành, hồ sơ và loại hình doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, pháp luật cũng 

INH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ - 
PHÁP LUẬT ĐÃ THỰC SỰ 
BẢO VỆ DOANH NGHIỆP

Ngày nay, loại hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đang phát 
triển với nhiều loại hình công ty, với nhiều dịch vụ đa dạng. Tuy 
nhiên, đối mặt với vấn đề này là tình trạng trục lợi bảo hiểm 
dưới nhiều hình thức, như: Khai gian dối hồ sơ, tự hủy hoại cơ 
thể, làm giả giấy tờ… Có thể nói, tình trạng này không chỉ gây 
thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, mà nó 
còn làm mất niềm tin của khách hàng đối với loại hình dịch 
vụ này và làm xấu đi bức tranh an sinh trong đời sống xã 
hội. Ngoài vấn đề trên, thì vấn đề khung khổ pháp luật cũng 
đang là một thách thức đối với sự phát triển lành mạnh của 
doanh nghiệp. Đơn cử, khi cá nhân kinh doanh bảo hiểm và 
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có hành vi khai gian 
dối hồ sơ sẽ bị xử phạt hành chính; tuy nhiên hành vi này 
thì lại không áp dụng đối với khách hàng…

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI:

quy định khá cao về trình độ người 
quản trị điều hành doanh nghiệp và 
kinh nghiệm công tác để đảm bảo cho 
người quản lý có đủ khả năng thực hiện 
tốt công việc ở vị trí được giao. Quy định 
về việc chủ đầu tư phải chứng minh 
khả năng góp vốn bằng tiền mặt là khá 
cứng nhắc. Mặc dù đặc thù của hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm là phải có 
khả năng tài chính vững mạnh để sẵn 
sàng chi trả bồi thường bảo hiểm cho 
người được bảo hiểm. 

Pháp luật chưa có quy định về 
quản lý kênh trung gian bảo hiểm để 
hạn chế hiện tượng cấu kết giữa đại lý, 
bộ phận giám định và người được bảo 
hiểm nhằm TLBH. Pháp luật mới có quy 
định về việc cấp phép thành lập doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm mà còn bỏ 
ngỏ đối với đại lý bảo hiểm là tổ chức và 

Quy định mới về kinh 
doanh bảo hiểm được xem là 
có lợi cho cả khách hàng và 
doanh nghiệp bảo hiểm.

HOÀNG VŨ -
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các đơn vị thực hiện dịch vụ phụ trợ cho 
hoạt động kinh doanh bảo hiểm (ví dụ: 
Đơn vị giám định).

Thực tế, việc ngăn ngừa TLBH thì 
đây là những chủ thể đóng vai trò khá 
quan trọng, vì tư vấn của đại lý bảo hiểm 
hay kết luận giám định của các đơn vị 
giám định rất có ý nghĩa trong việc tham 
gia bảo hiểm cũng như bồi thường bảo 
hiểm. Do đó, nếu quy định không đảm 
bảo chặt chẽ, đại lý bảo hiểm hoặc các 
tổ chức phụ trợ có thể cấu kết với người 
được bảo hiểm để TLBH. Quy định về 
việc thu phí hộ chưa chặt chẽ, dễ dẫn 
đến trường hợp doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm cấu kết với khách hàng để trục 
lợi bảo hiểm (sự kiện bảo hiểm xảy ra rồi 
mới mua bảo hiểm).

Quy định hiện hành thiếu khung 
pháp lý đối với các yêu cầu về kiểm 
soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kiểm 
toán độc lập nhằm đảm bảo giám sát 
chặt chẽ tình hình tài chính, hoạt động 
kinh doanh, tính tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp bảo hiểm. Các chính sách 
đối với doanh nghiệp bảo hiểm quy định 
tại Luật Kinh doanh bảo hiểm chưa theo 
kịp với thông lệ quốc tế.

DOANH NGHIỆP GẶP  
KHÓ KHĂN KHI THỰC 
HIỆN KÝ HỢP ĐỒNG VỚI 
KHÁCH HÀNG?

Khó khăn của Doanh nghiệp bảo 
hiểm khi ký hợp đồng với khách hàng 
xuất phát từ những bất cập của quy 
định pháp luật; vướng mắc trong việc 
thực thi pháp luật:

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trung 
thực khi giao kết hợp đồng bảo hiểm: 
Điểm b khoản 2 Điều 18 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có 
nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi 
chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo 
hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp 
bảo hiểm. Theo quy định này, đối tượng 
của nghĩa vụ khai báo là “mọi chi tiết 
theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo 
hiểm”. Vậy cụm từ “mọi chi tiết theo yêu 
cầu của doanh nghiệp” được hiểu và giải 
thích như nào? Điều này là chưa rõ ràng 
và gây ra một số vướng mắc trên thực 
tế. Ngoài ra, về mặt lý thuyết, căn cứ để 
áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp 
đồng là hành vi vi phạm xảy ra trong 
quá trình các bên thực hiện hợp đồng, 
như thể hiện tại Điều 428 Bộ luật dân 
sự 2015 “một bên có quyền đơn phương 

chấm dứt thực hiện hợp đồng và không 
phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi 
phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp 
đồng”, còn căn cứ để tuyên hợp đồng vô 
hiệu là hành vi vi phạm xảy ra trước thời 
điểm các bên giao kết hợp đồng, như 
được thể hiện tại Điều 127 Bộ luật dân 
sự “khi một bên tham gia giao dịch dân 
sự do bị lừa dối…thì có quyền yêu cầu 
Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là 
vô hiệu.” Tuy nhiên, hành vi “cung cấp 
thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp 
đồng bảo hiểm” về bản chất là hành vi 
lừa dối khi giao kết hợp đồng, xảy ra 
trước thời điểm các bên giao kết hợp 
đồng, nhưng Luật Kinh doanh bảo hiểm 
vẫn cho rằng đây là căn cứ để đình chỉ 
thực hiện hợp đồng. Điều này không 
phù hợp với các quy định của Bộ luật 
dân sự 2015 cũng như nguyên tắc trong 
giao kết hợp đồng. Điều này sẽ gây khó 
khăn cho bên Daonh nghiệp khi Quy 
định về chấm dứt hợp đồng.

Quy định tại Điều 24, sau khi hợp 
đồng bảo hiểm chấm dứt, doanh nghiệp 
phải hoàn lại phí cho bên mua bảo hiểm 
tương ứng với thời gian còn lại của hợp 
đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm 
đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ các 
chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng 
bảo hiểm. Tuy nhiên, quy định này chỉ 
phù hợp đối với các hợp đồng bảo hiểm 
mà theo đó bên mua bảo hiểm phải 
đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong một 
lần. Đối với các hợp đồng bảo hiểm con 
người, bên mua bảo hiểm đóng phí định 
kỳ, thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không 
thể hoàn phí trên cơ sở tại Điều 24. Trong 
thực tiễn, phát sinh một số vướng mắc 

nhất định trong trường hợp chấm dứt 
hợp đồng bảo hiểm do bên mua bảo còn 
quyền lợi có thể được bảo hiểm. Chẳng 
hạn, chồng mua bảo hiểm nhân thọ cho 
vợ, sau đó hai vợ chồng ly hôn thì có coi 
là trường hợp bên mua bảo hiểm không 
còn quyền lợi có thể được bảo hiểm để 
chấm dứt hợp đồng theo khoản 1 Điều 
23 của Luật Kinh doanh bảo hiểm không 
không? Hoặc khi người lao động không 
còn làm việc tại doanh nghiệp mua bảo 
hiểm nữa thì hợp đồng đó sẽ duy trì 
hiệu lực như thế nào? Đây là những câu 
hỏi đang bỏ ngỏ trong pháp luật kinh 
doanh bảo hiểm Việt Nam.

QUY ĐỊNH ĐIỀU KHOẢN 
LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Điều 16 và 39, Luật Kinh doanh bảo 
hiểm quy định các trường hợp doanh 
nghiệp trong hợp đồng bảo hiểm con 
người không phải trả tiền bảo hiểm. Tuy 
nhiên, quy định của Điều 39 dường như 
đã bỏ sót một số trường hợp mà bên 
mua bảo hiểm và bên được bảo hiểm có 
thể lợi dụng để trục lợi bảo hiểm. Điểm 
b, Khoản 1, Điều 39 quy định doanh 
nghiệp không phải trả tiền bảo hiểm 
nếu bên được bảo hiểm chết hoặc bị 
thương tật toàn bộ vĩnh viễn do lỗi cố 
ý của bên mua hoặc người thụ hưởng. 
Luật Kinh doanh bảo hiểm dường như 
chỉ chú ý đến sự kiện chết và thương 
tật toàn bộ vĩnh viễn mà bỏ quên các 
sự kiện cũng có thể là sự kiện bảo hiểm 
như sự kiện thương tật một phần vĩnh 
viễn hay sự kiện ốm bệnh, tạo ra một 
lỗ hổng để bên mua và bên được bảo 
hiểm trục lợi bảo hiểm. Điểm c, Khoản 

1, Điều 39 dường như chỉ chú ý đến sự 
kiện bên được bảo hiểm chết do bị thi 
hành án tử hình, tức là sự kiện bên được 
bảo hiểm thực hiện một hành vi vi phạm 
pháp luật ở mức độ đặc biệt nghiêm 
trọng, nhưng lại bỏ quên các sự kiện vi 
phạm pháp luật ở mức độ nhẹ hơn của 
bên được bảo hiểm. Như vậy, mặc dù 
Điều 16 và Điều 39 đều đi đúng hướng, 
nhưng quy định tại hai điều khoản đều 
có những thiếu sót để đạt thực hiện mục 
đích của điều khoản loại trừ trách nhiệm 
một cách trọn vẹn nhất.

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU 
KHỞI KIỆN

Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm 
quy định “Thời hiệu khởi kiện về hợp 
đồng bảo hiểm là ba năm, kể từ thời 
điểm phát sinh tranh chấp”. Tại Điều 
30 Luật Kinh doanh bảo hiểm phù hợp 
với quy định tại Điều 159 Bộ luật dân 
sự 2005, khi xác định thời điểm tính 
thời hiệu khỏi kiện là thời điểm phát 
sinh tranh chấp. Tuy nhiên, quy định 
này hiện nay đã không còn phù hợp khi 
Bộ luật dân sự 2015 xác định thời điểm 
bắt đầu tính thời hiểu khởi kiện là “ngày 
người có quyền yêu cầu biết hoặc phải 
biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình 
bị xâm phạm”. Do đó, quy định tại Điều 
30 sẽ tạo ra những cản trở nhất định cho 
doanh nghiệp, người mua bảo hiểm và 
các bên liên quan khác trong việc thực 
hiện quyền khởi kiện khi quyền, lợi ích 
của bên tương ứng bị xâm phạm.

KHẮC PHỤC NHỮNG 
HẠN CHẾ VỀ MẶT PHÁP 
LÝ, TẠO ĐỘNG LỰC CHO 

DOANH NGHIỆP  
PHÁT TRIỂN

Theo Luật sư Nguyễn Đức Hùng - 
Phó Trưởng Phòng Tranh Tụng , Công 
Ty Luật TNHH TGS để khắc phục những 
hạn chế về mặt pháp lý, tạo động lực cho 
doanh nghiệp phát triển, cần khắc phục 
những hạn chế sau:

Cần sửa đổi Luật Kinh doanh bảo 
hiểm, cụ thể, cần bổ sung nguyên tắc 
doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm; phải đảm bảo các 
yêu cầu về tài chính để thực hiện các 
cam kết của mình đối với bên mua bảo 
hiểm; các bên tham gia hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm phải trung thực tuyệt 
đối, được tự nguyện thỏa thuận...

Bổ sung quy định doanh nghiệp 
bảo hiểm có trách nhiệm xây dựng quy 
trình khai thác, thẩm định, bồi thường 
để xác định, đánh giá đầy đủ, chính xác 
các thông tin cần thiết về người được 
bảo hiểm, chi trả tiền/bồi thường bảo 
hiểm, phòng chống gian lận bảo hiểm, 
rửa tiền, tài trợ khủng bố...

Bổ sung điều kiện cấp phép thành 
lập và hoạt động theo hướng đơn giản 
điều kiện cho các doanh nghiệp bảo 
hiểm đã được cấp giấy phép tại Việt 
Nam muốn thành lập doanh nghiệp 
bảo hiểm mới; bỏ tài liệu về quy tắc, 
điều khoản, biểu phí tại hồ sơ xin cấp 
giấy phép thành lập và hoạt động; bỏ 
yêu cầu phải chấp thuận đối với đóng, 
mở, thay đổi địa điểm đặt chi nhánh, 
văn phòng đại diện và thay bằng hình 
thức thông báo Bộ Tài chính trước khi 
có thay đổi...

Bổ sung yêu cầu doanh nghiệp bảo 
hiêm công khai thông tin định kỳ như: 
Báo cáo tài chính năm đã được kiểm 
toán, Báo cáo khả năng thanh toán 
và quản trị rủi ro doanh nghiệp, nghị 
quyết đại hội đồng cổ đông... bổ sung 
quy định yêu cầu thực hiện kiểm toán 
độc lập hàng năm đối với Báo cáo tài 
chính, Báo cáo tách nguồn vốn chủ sở 
hữu, nguồn phí bảo hiểm, Báo cáo đánh 
giá khả năng thanh toán và rủi ro. Cần 
có các biện pháp xử lý trong trường hợp 
phát hiện doanh nghiệp bảo hiểm có 
sai phạm trọng yếu do không tuân thủ 
pháp luật, có gian lận bảo hiểm hoặc có 
giao dịch bất thường ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến an toàn tài chính hoặc quyền 
lợi của người tham gia bảo hiểm...v
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Mmục tiêu đề ra: Chủ tịch UBND 
huyện trực tiếp tiếp công dân 
ít nhất 2 ngày/tháng, Chủ tịch 

UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít 
nhất 1/ tuần; Trưởng các phòng, ban 
UBND huyện và các cơ quan, đơn sự 
nghiệp công lập trực tiếp tiếp công dân 
ít nhất 01 ngày/01 tháng, tại địa điểm 
tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình; 
tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền của các cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp đạt trên 95%; tỷ lệ 
các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải 

ĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 
VỀ TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT 
ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÀO CAI:

HỘI NGHỊ TRIỂN 
KHAI PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT 
ĐỢT III/2022

Sở Tư pháp tỉnh 
Lào Cai - Cơ quan 
thường trực Hội 
đồng PHPBGDPL 
tỉnh vừa tổ chức Hội 
nghị triển khai phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật đợt III/2022.

Hội nghị đã được nghe đại diện các 
đơn vị Ban Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thống kê 

tỉnh; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; sở Kế hoạch 
và Đầu tư; sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; sở Thông tin và Truyền 
thông và sở Tư pháp giới thiệu nội dung 
các văn bản pháp luật mới được Quốc 
hội khóa 15 thông qua tại kỳ 3; Tuyên 
truyền nhắc lại Luật Cư trú; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều và phụ lục danh 
mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 
Thống kê; các văn bản quy phạm pháp 

luật khác của Trung ương và địa phương 
ban hành. Hướng dẫn kỹ năng truyền 
thông dự thảo chính sách có tác động 
lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 
2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
năm 2022. 

Các đại biểu nghiêm túc tiếp thu 
các văn bản đã được phổ biến, quán 
triệt tại Hội nghị để có phương án 
chỉ đạo và tham mưu cho lãnh đạo 
cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

Toàn cảnh hội nghị.

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

CÔ
N

G
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 - Mục tiêu cụ thể hóa đề án 06 ngày 28/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, 
UBND huyện Định Hoá ban hành kế hoạch 226 ngày 14/10/2021 triển khai thực hiện 
đề án, nhằm tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. 

HUYỆN ĐỊNH HOÁ (THÁI NGUYÊN):

NGUYỄN LÊ HẰNG -

quán triệt phổ biến tới cán bộ, công 
chức, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước; cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc 
phòng trong các đơn vị lực lượng vũ 
trang; Học viên, sinh viên, học sinh các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung 
học phổ thông, trung học chuyên 
nghiệp, dạy nghề, đại học đóng trên 
địa bàn tỉnh; cán bộ quản lý, người lao 
động và người sử dụng lao động trong 
các loại hình doanh nghiệp; và nhân 
dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.v

Toàn cảnh Hội nghị.

Đại diện Công an tỉnh giới thiệu 
nội dung Luật Cư trú và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

Ông Nguyễn Minh Tú, 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện phát biểu 
chỉ đạo hội nghị. 

huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; hằng năm có từ 
20% trở lên các cơ quan, đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn được thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, 100% các kết luận thanh tra, 
kiểm tra được tổ chức thực hiện theo 
quy định của pháp luật…

Tại buổi tập huấn, sau khi được 
đồng chí Chủ tịch UBND huyện quán 
triệt nhiệm vụ và tầm quan trọng của 
công tiếp công dân, giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 
Các báo cáo viên đã tiến hành truyền 
đạt các nội dung quan trọng luật khiếu 
nại năm 2011; luật tiếp công dân năm 
2013; luật tố cáo năm 2018 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.v
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Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 
Bà Lê Thị Lo - Trưởng phòng PBGDPL 
- Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật 

tỉnh triển khai các nội dung: Một số vấn đề 
chung về PBGDPL; chủ trương của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
công tác PBGDPL; chủ trương của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về Báo 

cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; công 
tác tổ chức, triển khai hoạt động PBGDPL 
của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp 
luật, đội ngũ làm công tác PBGDPL…

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn 

Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị 
đại biểu tham gia công tác PBGDPL phải 
thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng 
cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền 
PBGDPL để đáp ứng kịp thời yêu cầu công 
tác PBGDPL trong tình hình mới, điều này 
là hết sức cần thiết. Đồng thời, chủ động 
tham mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị mình về công tác tuyên truyền, phổ 
biến các quy định pháp luật kịp thời, chính 
xác, phù hợp với từng đối tượng và điều 
kiện thực tế…

Công tác PBGDPL được Đảng ta xác 
định là một bộ phận của công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn 
bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, từ đó công tác PBGDPL đã góp 
phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp 
luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật 

trong cán bộ và Nhân dân; phát huy dân 
chủ, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn 
bó trong cộng đồng dân cư. Không để phát 
sinh điểm nóng, hạn chế vi phạm pháp 
luật; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua Hội nghị, nhằm tiếp tục 
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về công tác PBGDPL nói chung; trong đó, 
tập trung tổ chức triển khai thực hiện các 
Đề án về PBGDPL nói riêng nhằm nâng cao 
nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của 
cán bộ và Nhân dân, góp phần giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh.v

Qua kiểm tra thực tế công tác 
PBGDPL tại xã Canh Vinh và 
huyện Vân Canh, Đoàn Kiểm tra 

của Hội đồng tỉnh do Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp Phạm Dân - Phó Chủ tịch Hội đồng 
tỉnh đã ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo trong công tác PBGDPL, hòa giải 
ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền trên địa bàn huyện. UBND huyện, 
UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ 
đạo, quán triệt, triển khai, tuyên truyền 
các Luật, Nghị quyết; các vấn đề được 

dư luận quan tâm như: Tuyên truyền về 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tuyên 
truyền phòng chống dịch Covid - 19, 
các vấn đề về đất đai, tài nguyên - môi 
trường, an toàn giao thông, hôn nhân 
và gia đình… Các ngành, thành viên 
của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện 
cũng đã phát huy được vai trò trách 
nhiệm của mình trong công tác tư vấn, 
tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo và 
hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; 
tập trung tuyên truyền, phổ biến những 

Trong thời gian tới, 
các cấp, các ngành, địa 
phương trên địa bàn 
huyện Vân Canh cần 
tiếp tục tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) cho đồng bào 
dân tộc thiểu số, đó là 
một trong những yêu 
cầu trong kết luận của 
Trưởng đoàn kiểm tra 
của Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL tỉnh (Hội đồng 
tỉnh) tại buổi làm việc tại 
UBND huyện Vân Canh.

LONG AN: 

Toàn cảnh Hội nghị.

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc 
Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

PHAN ĐỨC BỘ-

ÂNG CAO KỸ NĂNG, PHƯƠNG 
PHÁP TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Sở Tư pháp tỉnh Long 
An đã phối hợp với 
UBND huyện Đức Hòa tổ 
chức Hội nghị tập huấn 
nghiệp vụ thực hiện 
các Đề án PBGDPL năm 
2022. Tham dự Hội nghị 
có gần 150 đại biểu là 
Báo cáo viên pháp luật, 
Tuyên truyền viên, Giáo 
viên dạy môn công dân 
của các Trường trung 
học phổ thông và Trường 
trung học cơ sở trên địa 
bàn huyện Đức Hòa.

HUYỆN VÂN CANH (BÌNH ĐỊNH):

ẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO 
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
HUỲNH NHƠN -

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định làm việc tại UBND huyện Vân Canh.

nội dung, lĩnh vực mà mình phụ trách, 
góp phần nâng cao nhận thức, ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ và 
Nhân dân trên địa bàn huyện.

Kết luận sơ bộ tại buổi kiểm tra, 
bên cạnh việc đánh giá cao những kết 
quả UBND huyện Vân Canh đã đạt được, 
Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đã nêu ra 
một số tồn tại, hạn chế trong việc thực 
hiện nhiệm vụ PBGDPL; hòa giải ở cơ sở 
và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật trên địa bàn huyện hiện nay. 
Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn kiểm tra đề 
nghị UBND huyện khẩn trương khắc 
phục những tồn tại, hạn chế, góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trong thời gian tới. v
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Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp - Huỳnh Thị 
Mai Anh nhấn mạnh: công tác đấu 

giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong những 
năm qua đã cơ bản được thực hiện đúng 
quy định và đạt được những kết quả tích 
cực. Giá tài sản bán được cao hơn nhiều 

so với giá khởi điểm, đóng góp vào thu 
ngân sách nhà nước; chất lượng hoạt 
động đấu giá tài sản, tính công khai, minh 
bạch trong xử lý tài sản tiếp tục được nâng 
cao; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động ĐGTS ngày 
càng được tăng cường. Từ năm 2021 đến 
tháng 6 năm 2022, các tổ chức đấu giá 
trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 466 cuộc đấu 
giá, trong đó 374 cuộc đấu giá thành với 
tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 
6.035.931.148.736 đồng, giá trị tài sản bán 
được 7.205.927.060.127 đồng, vượt hơn 
giá khởi điểm 1.169.995.911.291 đồng 

(vượt 1,19 lần), thu thù lao 9.532.483.929 
đồng, nộp ngân sách 947.997.056 đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác đấu giá tài sản vẫn còn 
những khó khăn, hạn chế. Đội ngũ công 
chức, viên chức người được giao làm công 
tác đấu giá tài sản tại các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, đấu giá viên, chuyên viên 
giúp việc tại các tổ chức đấu giá tài sản khi 
nghiên cứu và thực hiện quy định về trình 
tự, thủ tục đấu giá tài sản còn gặp các khó 
khăn, vướng mắc, nhất là đối với đấu giá 
tài sản công và đấu giá quyền sử dụng đất. 
Chất lượng một số cuộc đấu giá còn chưa 
hiệu quả, còn có sai sót trong quá trình tổ 
chức thực hiện cuộc đấu giá.

Hội nghị đã tập trung triển khai 
các nội dung: hướng dẫn lựa chọn tổ 
chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp; những 
lưu ý khi tổ chức thực hiện lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản, ký kết hợp đồng 
dịch vụ đấu giá tài sản, ban hành quy 
chế cuộc đấu giá, đấu giá tài sản gắn 
với quyền giao đất, cho thuê, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất; các trường 
hợp dừng việc tổ chức đấu giá, dừng 
cuộc đấu giá, hủy bỏ hợp đồng đấu giá.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt 
và trao đổi kiến thức pháp luật về đấu giá 
tài sản, các học viên đã tích cực lắng nghe, 
chủ động đề xuất, trao đổi với báo cáo viên 
về những vấn đề quan tâm, còn vướng 
mắc để cùng thảo luận và giải quyết. Qua 
đó, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương và 
các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh 
nắm rõ được trình tự, thủ tục thực hiện đấu 
giá tài sản, làm rõ trách nhiệm của người 
có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của 
người có tài sản đấu giá, kịp thời tổ chức 
thực hiện trong thực tiễn phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.v

Công ty Điện lực Hưng Yên (PC 
Hưng Yên) đang phấn đấu thay thế 
100% công tơ cơ khí bằng công tơ 
điện tử nhằm nâng cao nâng suất 
lao động và chất lượng dịch vụ, minh 
bạch thông tin của khách hàng dùng 
điện. Đến nay PC Hưng Yên đã lắp 
được 365.409 công tơ điện tử bán 
điện, đạt 79% tổng số công tơ mà 
công ty đang quản lý. 

Theo các chuyên gia, công tơ điện tử 
có độ chính xác cao hơn công tơ cơ. 
Ngoài ra công tơ điện tử còn tích hợp 

các công nghệ truyền thông hỗ trợ việc đọc 
chỉ số công tơ tự động từ xa. 

Việc sử dụng công tơ điện tử có nhiều 
ưu điểm như nâng cao tỷ lệ đọc dữ liệu từ 
xa thay cho ghi chỉ số thủ công. Số liệu 
chính xác cao, giảm ý kiến thắc mắc/khiếu 
nại của khách hàng về số điện trên hóa 
đơn, nâng cao chất lượng dịch vụ... Bên 

cạnh đó, công tơ điện tử làm nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đặc 
biệt là giảm nguy cơ tai nạn lao động, giảm 
thời gian, công sức trong công tác ghi chỉ 
số, phát hành hóa đơn tiền điện góp phần 
tăng năng suất lao động.

Số liệu công tơ đo đếm thu thập từ xa 
cũng kịp thời phục vụ việc tính hóa đơn 
tiền điện, giám sát và giảm tổn thất điện 
năng, giám sát chất lượng điện năng, tính 
toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung 
cấp điện, giám sát tình trạng vận hành của 
trạm biến áp và đường dây giúp nâng cao 
độ an toàn lưới điện.

Công tơ điện tử phát hiện nhanh 
trường hợp gian lận điện và sự bất 
thường của hệ thống đo đếm để dự báo 
phụ tải, nghiên cứu phụ tải, đối soát 
sản lượng điện tiêu thụ và phục vụ thị 
trường... Đồng thời, cung cấp công cụ 
để khách hàng tự kiểm tra bằng việc tra 
cứu trên website Chăm sóc khách hàng 
hoặc app mobile Chăm sóc khách hàng 
của ngành điện... Đại diện PC Hưng Yên 
cho biết: hiện vẫn còn một số khách hàng 

chưa sẵn sàng với việc thay đổi từ công tơ 
cơ khí sang công tơ điện tử do nghi ngờ 
về tính chính xác cũng như sự minh bạch 
của công tơ điện tử...Giải đáp lo ngại của 
khách hàng sử dụng điện, đại diện PC 
Hưng Yên chia sẻ, công tơ điện tử cũng 
như công tơ cơ khí đều được đơn vị kiểm 
định thực hiện kiểm định đạt cấp chính 
xác theo quy định mới được lắp cho khách 
hàng sử dụng điện... Đồng thời, công tơ 
điện tử có độ chính xác cao hơn, công 
suất tiêu thụ của bản thân công tơ thấp 

giúp tiết kiệm điện năng, giảm tổn thất 
điện năng trên lưới điện. Ngoài ra, việc 
đưa hệ thống công tơ điện tử với dữ liệu 
chỉ số được thu thập tự động từ xa góp 
phần cung cấp tường minh, chính xác 
chỉ số điện tiêu thụ của khách hàng. Do 
đó, khách hàng không những nắm rõ 
mức tiêu thụ điện, giảm hẳn những nghi 
ngại, thắc mắc không đáng có về chỉ số 
điện, hóa đơn tiền điện mà còn có thể chủ 
động theo dõi tình hình sử dụng điện, từ 
đó điều chỉnh phương thức sử dụng điện 

theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn. 
Về phía ngành điện, khi lắp công 

tơ điện tử có đo xa góp phần từng bước 
chuyển đổi số và tiếp tục nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng.

Theo kế hoạch, thời gian tới, PC Hưng 
Yên sẽ thay thế 100% công tơ cũ bằng 
công tơ điện tử,. Đẩy mạnh các hình thức 
tương tác với khách hàng. Theo đó lấy các 
chỉ số dịch vụ điện là một trong các căn cứ; 
nâng cao chỉ tiêu tỷ lệ khách hàng cài đặt 
ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVNNPC. 

Đó là những nỗ lực góp phần thực hiện 
mục tiêu chuyển đổi số hướng tới là một 
doanh nghiệp số, lấy khách hàng, người sử 
dụng dịch vụ điện làm trung tâm, cung cấp 
các dịch vụ trực tuyến, minh bạch của PC 
Hưng Yên.v

QUẢNG NINH:

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TẬP 
HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP  
VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Toàn cảnh hội nghị.

Bà Huỳnh Thị Mai Anh - Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu 
tại Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch 
công tác 2022, Sở Tư pháp 
Quảng Ninh vừa tổ chức 
Hội nghị tập huấn kiến 
thức pháp luật về đấu giá 
tài sản, trong đó tập trung 
các nội dung Thông tư 
số 02/2022/TT-BTP ngày 
8/2/2022 của Bộ Tư pháp 
về hướng dẫn lựa chọn tổ 
chức đấu giá tài sản.

NGUYỄN THU -

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN: PHẤN ĐẤU THAY THẾ 100% CÔNG TƠ CƠ KHÍ BẰNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ

Trụ sở PC Hưng Yên hướng 
tới là một doanh nghiệp số, 

lấy khách hàng, người sử dụng 
dịch vụ điện làm trung tâm.

NGỌC QUYÊN -
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CÔNG TRÌNH 
XÂY DỰNG

 “QUẦN THỂ NHÀ
 VĂN HÓA THÔN

Tạp chí Phổ biến  
pháp luật Việt Nam 

nhận được thắc mắc 
của bạn đọc ở thôn 

Trúc Khê, Xã Đồng Lạc, 
Huyện Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương. Nội dung 
bạn đọc hỏi  

như sau: 

RÚC KHÊ”
Năm 2021, Trường Đại học Thành 

Đông xây dựng cụm Công trình 
Văn hóa tặng Nhân dân thôn Trúc 

Khê, gồm: Nhà văn Hóa, Sân khấu ngoài 
trời, Đền Mẫu, Nhà bia ghi danh, Nhà 
tưởng niệm Liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng; trong nhà bia ghi danh có đặt 
2 tấm bia (bia ghi danh sách các Tiến sĩ 
của làng và bia ghi danh sách các nhà 
hảo tâm đóng góp xây dựng quê hương 
từ 500 triệu đồng trở lên). Toàn bộ hồ sơ 
xây dựng được các cơ quan đúng chuyên 
môn thiết kế, thẩm định và đã báo cáo 
xin ý kiến Chi bộ, hội nghị nhân dân, 
các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể 
nhân dân thôn Trúc Khê; trình xin phép 
Đảng ủy, UBND xã Đông Lạc và đã được 
đồng ý. Tuy nhiên, khi công trình hoàn 
thiện, UBND Huyện và UBND xã Đồng 
Lạc ngăn cản không cho đặt bia ghi 
danh sách các Tiến sỹ và bia ghi danh 
sách các cá nhân có đóng góp xây dựng 
quê hương vào vị trí và yêu cầu đưa về 

nơi sản xuất. Xin hỏi, việc làng Trúc khê 
dựng bia có trái quy định của pháp luật 
không? UBND huyện và UBND xã làm 
vậy có đúng không?”.

TRẢ LỜI MANG TÍNH 
THAM KHẢO:

Quần thể nhà văn hóa thôn tại 
thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương bao gồm 
các công trình xây dựng: Nhà văn hóa, 
sân khấu ngoài trời, đền mẫu, đền ghi 
công liệt sỹ, nhà bia ghi danh, chùa, 
nhà cho sư, cổng chính, cổng phụ, 
am hóa vàng, nhà bếp và nhà vệ sinh, 
hàng rào (dưới đây gọi chung là quần 
thể nhà văn hóa). Đất của quần thể 
nhà văn hóa là đất do thôn quản lý, đã 
được UBND xã Đồng Lạc đồng ý cho xây 
dựng chùa, đền mẫu và nhà văn hóa. 
Các công trình xây dựng của quần thể 
nhà văn hóa đã được nhiều cá nhân, 
tổ chức với tinh thần thiện tâm, thiện 

nguyện đóng góp tâm, sức, vốn xây 
dựng hoàn thành khang trang, đẹp 
đẽ. Nay đã trở thành nơi sinh hoạt văn 
hóa cộng đồng cư dân thôn Trúc Khê, 
góp phần thực chất thực hiện phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”, xây dựng nông thôn 
mới, phù hợp với chức năng của nhà 
văn hóa thôn theo quy định mẫu về 
tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà 
văn hóa thôn.

Các công trình xây dựng của quần 
thể nhà văn hóa thuộc trường hợp được 
miễn giấy phép xây dựng theo quy định 
tại khoản 2 điều 89 Luật xây dựng 2014, 
sửa đổi bổ sung năm 2020; không phải 
là công trình tín ngưỡng, cũng không 
phải là công trình tôn giáo.

Trong quần thể nhà văn hóa có công 
trình nhà bia, nhân dân trong thôn dự 
kiến sẽ đặt hai tấm bia, một tấm bia ghi 
công đức của những người đã có công 
đóng góp vật chất xây dựng thôn trị giá 
từ 500.000.000 đồng trở lên, một tấm 
bia ghi danh những người trong thôn 
có học vị tiến sỹ. Rà soát văn bản pháp 
quy có hiệu lực hiện hành, “Tiêu chí 
của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn” 
tại Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL, thì 
không có quy định về quản lý nhà nước 
đối với nhà bia, đối với bia ghi công đức 
và đối với bia ghi danh. Theo quy định 
hiện hành, người dân được làm những 
gì mà pháp luật không cấm. Nhân dân 
thôn Trúc Khê có thể tự quyết định về 
nội dung bia và việc đặt bia tại nhà bia 
trong quần thể nhà văn hóa thôn Trúc 
Khê. Quyền quyết định về nội dung bia 
và việc đặt bia này không vi phạm điều 
cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, 
không phải thực hiện thủ tục xin cấp 
phép của cơ quan quản lý nhà nước, 
phải được các chủ thể khác tôn trọng.v

TÌNH HUỐNG 
PHÁP LUẬT

Chùa Trăm Gian ở làng An Đông, 
xã An Bình, huyện Nam Sách. (Ảnh minh họa)

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
TP. HỒ CHÍ MINH -
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Luật sư Nguyễn Văn Tuấn.

ĐỘC GIẢ HỎI: 
Tôi đang thực hiện một dự án đầu tư 

xây dựng kinh doanh và có một số thắc mắc 
mong được luật sư tư vấn. Cụ thể, dự án 
đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp có phải đấu thầu để 
lựa chọn nhà đầu tư hay không? Rất mong 
nhận được phản hồi. Xin cảm ơn!

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

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 
hạ tầng khu công nghiệp là dự án đầu tư có sử 
dụng đất để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật tại khu công nghiệp và cho các nhà đầu 
tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, 
văn phòng, kho bãi, công trình dịch vụ, tiện ích 
công cộng, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản 
xuất, kinh doanh theo quy định tại Khoản 12 
Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu thầu 
để lựa chọn nhà đầu tư hay không thì theo Phụ 

lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/
NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
khu công nghiệp, khu chế xuất được phân loại là 
dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn 
hợp (không phải công trình dân dụng), do vậy 
không thuộc phạm vi dự án phải đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 
1 Điều 1 Nghị định số 25/2000/NĐ-CP, được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP 2 Được sửa đổi bổ sung tại 
khoản 1 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 10 
Luật Đất đai, đất khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu chế xuất là một trong các loại đất 
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, được 
phân biệt với đất thương mại, dịch vụ. Do vậy, 
căn cứ quy định này, dự án đầu tư xây dựng, kinh 
doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế 
xuất không phải là dự án sử dụng đất vào mục 
đích thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, dự án đầu tư 
xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp, khu chế xuất thuộc đối tượng được miễn 
tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 
Luật Đất đai và khoản 10 Điều 19 Nghị định số 
46/2014/NĐ CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 3.

Do vậy, dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất 

thuộc trường hợp không phải đấu giá quyền sử 
dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo 
quy định tại Điều 14b Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Trường 
hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ 
hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một 
địa điểm thì lựa chọn nhà đầu tư theo quy định 
tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu 
tư.

ĐỘC GIẢ HỎI: 
Công văn 2541/CV-TCT ban hành ngày 

18/4/2022 theo đó việc nhà đầu tư trúng 
đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 
25/2020/NĐ-CP có được tiếp cận đất đai mà 
không thông qua đấu giá quyền sử dụng 
đất hay không được hướng dẫn tại Công văn 
này?

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

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định 
25/2020/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 15/5/2014 của Chính phủ.

Tại điểm b khoản 4 Điều 29 Nghị định 
31/2021/NĐ-CP, quy định: “Nhà đầu tư trúng 
đấu giá, trúng thầu thực hiện thủ tục giao đất, 
cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai, đấu thầu và triển khai thực hiện dự án đầu 
tư theo quy định tại Quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư, Quyết định phê duyệt kết quả 
trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư”.

Như vậy, Công văn 2541/CV-TCT ban hành 
ngày 18/4/2022, hướng dẫn về việc nhà đầu tư 
trúng đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 
25/2020/NĐ-CP được phép tiếp cận đất đai mà 
không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật.

ĐỘC GIẢ HỎI: 
Xin chào luật sư! Tôi có nghe được thông 

tin việc đã có Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT 
quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải 
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PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
Tối muốn biết về việc đăng ký tham gia Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia và hồ sơ chi 
tiết theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như 
thế nào?

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

Đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia là yêu cầu bắt buộc với mỗi nhà thầu 
nếu muốn tham gia hoạt động đấu thầu trên 
địa bàn cả nước, các cá nhân, tổ chức không 
đáp ứng yêu cầu này sẽ không được tham gia 
hoạt động đấu thầu. Theo Điều 5 Luật đấu thầu 
2013. Tại Điều 7 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT 
hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về 
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư ban hành ngày 31/5/2022, sẽ 

bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/08/2022 quy 
định như sau:

Điều 7. Đăng ký tham gia Hệ thống và 
xử lý hồ sơ đăng ký

1. Quy trình đăng ký của Tổ chức tham 
gia Hệ thống được thực hiện theo Hướng 
dẫn sử dụng.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia  
Hệ thống gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia Hệ thống được hình 
thành trên Hệ thống theo quy trình đăng ký quy 
định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp người đại 
diện theo pháp luật của Tổ chức tham gia Hệ 
thống ủy quyền ký đơn đăng ký thì giấy ủy quyền 
này phải được đính kèm trên Hệ thống;

b) Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống 
không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp thì phải đính kèm 
trên Hệ thống bản chụp Quyết định thành lập 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
(đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu 
tương đương khác.

3. Bổ sung, sửa đổi thông tin đã đăng 
ký trên Hệ thống:

a) Việc sửa đổi thông tin đã đăng ký trên 
Hệ thống (bao gồm việc bổ sung các vai trò 
cho Tài khoản tham gia hệ thống) được thực 

hiện theo Hướng dẫn sử dụng;

b) Hệ thống tự động cập nhật thông tin 
của Tổ chức tham gia Hệ thống theo Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Chấm dứt hoặc tạm ngừng  
tham gia Hệ thống:

a) Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống 
có yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoặc một số vai 
trò của Tài khoản tham gia Hệ thống thì thực 
hiện theo Hướng dẫn sử dụng;

b) Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống 
không thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ theo 
quy định tại Điều 10 của Thông tư số 06/2021/
TT-BKHĐT thì Hệ thống tạm ngừng một hoặc 
một số vai trò của Tài khoản tham gia Hệ 
thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm 
thanh toán theo quy định;

c) Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống 
đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại theo 
quy định của pháp luật thì Hệ thống sẽ tự 
động cập nhật trạng thái chấm dứt Tài khoản 
tham gia Hệ thống theo thông tin từ Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

d) Trường hợp Tài khoản tham gia Hệ 
thống có trạng thái tài khoản là đang chấm 
dứt, tạm ngừng đối với vai trò nhà thầu thì Tổ 
chức tham gia Hệ thống không bảo đảm tư 
cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 5 của Luật Đấu thầu, Mục 5 Chương I các 
Mẫu E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT ban hành 
kèm theo Thông tư này.

5. Khôi phục Tài khoản tham gia  
Hệ thống:

Việc khôi phục Tài khoản tham gia Hệ thống 
sau khi đã tạm ngừng hoặc chấm dứt theo quy 
định tại điểm a và điểm c khoản 4 Điều này 
được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.

6. Quy trình và thời hạn xử lý hồ sơ:

Trung tâm có trách nhiệm xử lý hồ sơ quy 
định tại khoản 1, khoản 3, các điểm a, b, d 
khoản 4 và khoản 5 Điều này trong vòng 02 
ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu 
trên Hệ thống đồng thời thông báo kết quả xử 
lý cho Tổ chức tham gia Hệ thống qua bảng 
thông báo trên Hệ thống, thư điện tử (e-mail), 
ứng dụng trên thiết bị di động hoặc các kênh 
thông tin khác và được hướng dẫn chi tiết 
trong Hướng dẫn sử dụng”.

Như vậy, trên đây là quy định về việc 
hướng dẫn đăng ký tham gia Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia và hồ sơ chi tiết theo Thông 
tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, 
đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 
hành ngày 31/5/2022, sẽ bắt đầu có hiệu lực 
từ ngày 01/08/2022.
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Hải đoàn 21 đã phối hợp với Đảng ủy và UBND xã Tam Quang, huyện Núi 
Thành tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 và các văn bản 
pháp luật về biển cho cán bộ, bà con ngư dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam. 

Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác PBGDPL, đáp 

ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

HÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN 
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2022”

Kế hoạch số 12/KH-
UBND ngày 19/01/2022 
của UBND tỉnh về công 
tác PBGD, hòa giải ở 
cơ sở, xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2022, 
Chủ tịch UBND tỉnh 
đã ban hành Kế hoạch 
số 57/KH-UBND ngày 
16/3/2022 về tổ chức 
Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu pháp luật 
năm 2022”.

Ban Tổ chức Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo 
viên Thiếu tá Trần Xuân Hiệu, 
Trưởng phòng Trinh sát, Hải đoàn 

21 đã giới thiệu về Luật Cảnh sát biển 
năm 2018, Luật Thủy sản, Nghị định 
42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 
sản, nội dung về phòng, chống tàu cá 
Việt Nam khai thác thủy sản bất hợp 
pháp (IUU); tặng hơn 1000 lá cờ Tổ 
quốc; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc 
và tặng 20 suất quà (mối suất 300.000 
đ); phát hơn 100 tờ rơi cho ngư dân của 
xã Tam Quang.

Thông qua buổi tuyên truyền đã 

góp phần giúp cán bộ, bà con ngư dân 
của xã Tam Quang nâng cao hiểu biết 
về tình hình chủ quyền, an ninh, an 
toàn biển đảo Việt Nam, các văn bản 
pháp luật về biển, những kiến thức cần 
thiết khi làm ăn trên biển, đặc biệt là 
nội dung về phòng chống tàu cá Việt 
Nam khai thác thủy sản bất hợp pháp 
(IUU); qua đó nâng cao nhận thức, bồi 
đắp thêm tình yêu, niềm tự hào dân 
tộc về chủ quyền biển, đảo quê hương 
cho bà con ngư dân, đồng thời thắt chặt 
tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến 
sỹ Hải đoàn 21 với địa phương xã Tam 
Quang nơi đóng quân.v

QUẢNG NAM: HẢI ĐOÀN 21 CSB ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN ĐÓNG QUÂN
MINH CHÂU -

động, học sinh, sinh viên và Nhân dân 
trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao 
hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng 
pháp luật và thói quen sống, làm việc 
theo pháp luật. Đồng thời, đây cũng là 
hoạt động thiết thực hưởng ứng 10 năm 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.

Nội dung Cuộc thi tập trung về các 
lĩnh vực pháp luật hình sự; dân sự; giao 
thông; phòng, chống tham nhũng; trẻ 
em; xây dựng, bảo vệ môi trường; cư trú; 
phòng, chống ma túy. Đối tượng dự thi là 
công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên 
đang sinh sống, học tập và làm việc trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cuộc thi được tổ chức thành 03 
đợt: (i) Đợt 1: Từ ngày 11/7/2022 đến 
hết ngày 07/8/2022; (ii) Đợt 2: Từ ngày 

ĐỒNG NAI:

HẢI NAM -

08/8/2022 đến hết ngày 04/9/2022; (iii) 
Đợt 3: Từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 
02/10/2022.

Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm 
giải dành cho cá nhân hàng tuần (mỗi 
tuần sẽ có 10 giải dành cho thí sinh có kết 
quả thi cao nhất) và giải thưởng chung 
cuộc (gồm 49 giải) dành cho tập thể và cá 
nhân. Theo đó, giải tập thể gồm 02 khối 
là trường học và cơ quan Nhà nước; giải 
cá nhân gồm 03 nhóm đối tượng là cán 

bộ, công chức; học sinh, sinh viên và thí 
sinh tự do.

Để thu hút sự tham gia, Ban Tổ chức 
Cuộc thi đã có Công văn số 98/BTCCT 
ngày 08/7/2022 về việc phát động tham 
gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 
luật năm 2022” gửi đến các cơ quan, đơn 
vị, trường học trên địa bàn tỉnh để phát 
động cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân 
trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia.v

Phát tờ rơi 
cho bà con 

ngư dân.

Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho ngư dân.
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Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 
Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Ban Dân tộc, Tỉnh đoàn Bắc 

Kạn, UBND huyện Na Rì đã trình bày 
các tham luận liên quan đến công tác 
PBGDPL. Các đại biểu tham dự Hội nghị 
cũng đã thảo luận và nêu các ý kiến 
đánh giá kết quả triển khai, qua đó đã 
nêu lên những khó khăn, vướng mắc 
trong công tác PBGDPL tại đơn vị; đồng 
thời, chia sẻ cách làm mới, sáng tạo, 
đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 
công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí 
Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 
Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh 
đánh giá cao các đơn vị trong triển khai 
thực hiện tốt công tác PBGDPL 6 tháng 
đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, 
công tác PBGDPL là trách nhiệm của các 
cơ quan, đơn vị, trong đó Sở Tư pháp là 
cơ quan đầu mối trong tham mưu quản 
lý nhà nước. Do đó, trong 6 tháng cuối 
năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
này trên địa bàn tỉnh, gắn với nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương: 1. Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 764/
KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND 
tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW 
ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 
tác PBGDPL; Kế hoạch số 54/KH-UBND 
ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ 
sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2022 nhằm nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 
nhân dân trên địa bàn tỉnh. 2. Các cơ 
quan thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh, Hội 
đồng PBGDPL cấp huyện tiếp tục phát 
huy vai trò, trách nhiệm của mình trong 
phổ biến, tuyên truyền các văn bản 
pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành quản 
lý nhà nước; chỉ đạo báo cáo viên pháp 
luật của cơ quan, đơn vị trong tham mưu 
đa dạng các hình thức phổ biến, đặc biệt 
là thông qua việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong bối cảnh nguồn lực về tài 
chính, con người phục vụ cho hoạt động 
PBGDPL còn hạn chế. 3. Các địa phương 
tìm giải pháp nâng cao năng lực cho đội 
ngũ hoà giải viên, tuyên truyền viên ở cơ 
sở để từ đó góp phần giải quyết kịp thời 
các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ở cơ sở, 
gắn công tác này với việc thực hiện xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật và xây dựng nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao. 4. Sở Tư pháp với 
vai trò là cơ quan thường trực của Hội 
đồng PHPBGDPL, tập trung vào các nội 
dung công việc: Tham mưu cho UBND 
tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL 
năm 2012 và tổng kết 10 năm thực hiện 
Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam; Tổ chức, triển khai 
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 
năm 2022.v

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP, PHỔ 
BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  
SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM 
VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG  
CUỐI NĂM 2022
6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 2.262 cuộc tuyên truyền 
PBGDPL với số lượt người tham dự là 135.702; tổ chức được 24 cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật với 26.740 lượt người tham gia dự thi;  phát hành 26.297 tài liệu tuyên 
truyền; số lượng tài liệu đăng tải trên Internet là 1.776 tin, bài, phóng sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác PBGDPL còn có những hạn chế như: 
Một số cơ quan, cá nhân là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa thực sự 
đề cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp triển khai công tác; sự phối hợp trong 
triển khai công PBGDPL giữa các cơ quan, đơn vị chưa cao; đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật tuy đã được kiện toàn nhưng chưa tương xứng với yêu 
cầu nhiệm vụ, chưa chủ động trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, 
đơn vị mình; một số hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thực sự phát 
huy hiệu quả; một số ngành, địa phương chưa quan tâm thường xuyên đến công tác 
chỉ đạo, hướng dẫn; nguồn kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác PBGDPL ở 
một số đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp xã.

BẮC KẠN:

Toàn cảnh Hội nghị.

HÀ NHUNG

Phát biểu tham luận tại Hội nghị.
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Để triển khai nguyên tắc trên, Bộ 
Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục 
pháp luật) đã phối hợp với Dự án 

tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt 
Nam (EU JULE) do Liên minh châu Âu và 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc 
tài trợ, xây dựng Tài liệu “Bảo đảm bình 
đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở” 
và tổ chức các khóa tập huấn cho đội ngũ 
tập huấn viên cấp tỉnh về hòa giải ở cơ sở 
trên toàn quốc... Trong hai ngày 11- 12/8, 
Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn 
bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình 
hòa giải ở cơ sở cho 38 tập huấn viên cấp 
tỉnh của 9 tỉnh miền núi phía Bắc: Tuyên 
Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào 
Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê 
Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục 
pháp luật, Bộ Tư pháp cho rằng, việc thực 
hiện nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới 
vào hoạt động hòa giải ở cơ sở là vấn đề 
quan trọng nhằm góp phần thực hiện có 
hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội 
mà Đảng, Nhà nước đề ra. Tuy nhiên, thực 
hiện vấn đề này rất khó khăn, xuất phát từ 
nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan 
khác nhau, trong đó có nguyên nhân từ 
trình độ, hiểu biết về giới, bình đẳng giới 
của hòa giải viên còn nhiều hạn chế. Vì 
vậy, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ 
Tư pháp đã triển khai nhiều hội nghị tập 
huấn, bồi dưỡng trên toàn quốc cho toàn 
bộ đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh; trang 
bị kiến thức về giới và bình đẳng giới, kỹ 
năng thực hiện bình đẳng giới trong quá 
trình hòa giải ở cơ sở, cũng như phương 
pháp tập huấn hiện đại (lấy người học làm 
trung tâm của mọi hoạt động tập huấn), 
để đội ngũ này tiếp tục nâng cao kiến thức, 
kỹ năng bảo đảm bình đẳng giới cho các 
hòa giải viên. Từ đó, góp phần làm tăng 
hiệu quả của hoạt động hòa giải ở cơ sở 
và đảm bảo lợi ích công bằng cho các bên, 
nhất là phụ nữ, trẻ em, đối tượng yếu thế, 
bảo đảm tính bền vững của kết quả hòa 
giải thành.

Trong thời gian tập huấn, các chuyên 
gia tập trung truyền đạt một số nội dung 
cơ bản về giới, bình đẳng giới, định kiến 
giới; kỹ năng hòa giải nhằm bảo đảm bình 
đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở... 
Lớp tập huấn được thực hiện theo phương 
pháp tập huấn lấy người học làm trung 
tâm, các học viên làm bài tập nhóm, trao 
đổi, thảo luận sôi nổi, tích cực tương tác 
với giảng viên; qua đó, bảo đảm tính thực 
chất, dễ nhớ, dễ hiểu.

Kết thúc hội nghị, các tập huấn viên 
khẳng định đã hiểu rõ từng khái niệm và 
nội dung thực hiện bình đẳng giới trong 
quá trình hòa giải ở cơ sở, có thể vận dụng 
những kiến thức, kinh nghiệm được bồi 
dưỡng tại hội nghị để tập huấn, bồi dưỡng 
cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa 
bàn tỉnh.v

BỘ TƯ PHÁP:

Ổ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP 
HUẤN BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG 
GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH HÒA 
GIẢI Ở CƠ SỞ CHO TẬP HUẤN 
VIÊN CẤP TỈNH KHU VỰC 
MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Việt Nam là quốc gia có khung pháp luật và chính sách khá toàn diện về thúc đẩy bình đẳng giới. Nguyên 
tắc bình đẳng giới được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật và chính sách của mọi lĩnh vực trong đời 
sống xã hội. Trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở, một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở 
là “bảo đảm bình đẳng giới”. Thực hiện nguyên tắc này, các tổ hòa giải ở cơ sở không chỉ có tối thiểu 01 hòa giải 
viên nữ mà còn yêu cầu hòa giải viên phải có kiến thức về giới, bình đẳng giới và biết thực hiện bảo đảm bình 
đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở.
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Theo Quyết định, mục tiêu tổng 
quát của Đề án là đổi mới toàn 
diện, tạo sự linh hoạt, sáng tạo, 

chủ động, khả thi, phù hợp với tính 
chất, mục tiêu, yêu cầu của công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và 
thực tiễn cuộc sống; đưa công tác này đi 
vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển 
biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn 
trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của 
cơ quan, tổ chức, người dân, góp phần 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm 

ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí 
điểm hiệu quả công tác PBGDPL khoa 
học, khách quan, khả thi, phù hợp với 
yêu cầu, bối cảnh thực tiễn. Tổ chức thực 
hiện và hoàn thành việc đánh giá thí 
điểm hiệu quả công tác PBGDPL tại một 
số bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời tổng kết quá trình thí 
điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện 
thể chế và xây dựng các giải pháp phù 
hợp về đánh giá hiệu quả công tác 
PBGDPL trên phạm vi cả nước.

Phạm vi áp dụng: Đánh giá thí điểm 

hiệu quả công tác PBGDPL trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ LĐTB&XH, 
Bộ TN&MT, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, 
TP: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, 
Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng.

Quyết định cũng nêu rõ những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: 
Nghiên cứu, khảo sát hoạt động đánh 
giá hiệu quả công tác PBGDPL; Ban 
hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm 
hiệu quả công tác PBGDPL; Tổ chức 
thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả 
công tác PBGDPL; Huy động nguồn lực 
xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong đánh giá thí điểm hiệu quả công 
tác PBGDPL; Tổng kết, rút kinh nghiệm, 
nghiên cứu đề xuất định hướng hoàn 
thiện thể chế về đánh giá hiệu quả công 
tác PBGDPL.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Tư pháp chủ 
trì, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các 
bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện thí điểm triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ của Đề án; thường xuyên 
theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thí điểm.

Nghiên cứu, khảo sát, tổ chức tọa 

đàm, hội thảo về hoạt động đánh giá 
hiệu quả công tác PBGDPL; xây dựng và 
ban hành tiêu chí chung và phối hợp với 
các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện thí điểm trong việc xây dựng 
các tiêu chí riêng trong Khung tiêu chí; 
huy động nguồn lực xã hội tham gia, hỗ 
trợ tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả 
công tác PBGDPL...

Bộ Tài chính tham mưu bố trí kinh 
phí và hướng dẫn cơ chế tài chính để 
thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà 
nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp 
pháp khác. Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tư pháp chỉ đạo, định hướng cơ 
quan thông tấn, báo chí thực hiện thông 
tin, truyền thông về thực hiện đánh giá 
hiệu quả PBGDPL.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND 
cấp tỉnh thực hiện thí điểm: Ban hành 
kế hoạch và tổ chức thực hiện thí điểm. 
Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và 
huy động các nguồn lực hợp pháp khác 
để thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả 
công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị. 
Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về Bộ 
Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các tổ 
chức thành viên của Mặt trận phát huy 
vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên 
truyền, phổ biến vận động Nhân dân 
chấp hành pháp luật, giám sát, phản 
biện xã hội và phối hợp tham gia đánh 
giá hiệu quả công tác PBGDPL.v

Ề ÁN “THÍ ĐIỂM 
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT”

Phó Thủ tướng 
Thường trực Phạm Bình 
Minh đã ký Quyết định 
số 979/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án “Thí điểm đổi mới 
hoạt động đánh giá hiệu 
quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật”. Đề 
án triển khai thực hiện 
từ năm 2022 - 2026.

PHƯƠNG NGUYỄN -

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  
trong trường học.
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tham mưu, quản lý và phối hợp giữa Văn 
phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, các 
cơ quan thành viên Ban An toàn giao 
thông tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội 
và Ban An toàn giao thông cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần 
Hữu Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban An 
toàn giao thông Quốc gia nêu rõ, thời 
gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An 
luôn xác định công tác bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo các 
cấp, các ngành tập trung triển khai đồng 
bộ, quyết liệt, toàn diện nhiều giải pháp, 
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu 
các địa phương, đơn vị.

Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông 
trên địa bàn đã có những chuyển biến 
tích cực, tai nạn giao thông liên tục 
giảm về số vụ, số người chết, số người 
bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự 
an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao 

thông có giảm nhưng chưa bền vững. 
Cùng với đó, nhu cầu giao thông vận tải 
của người dân, số lượng phương tiện 
giao thông sẽ tiếp tục gia tăng nhanh 
chóng, tạo nên sức ép về ùn tắc giao 
thông, tai nạn giao thông.

Thực tế này đòi hỏi phải tiếp tục thực 
hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, 
công tác quản lý Nhà nước về trật tự an 
toàn giao thông là vấn đề cốt lõi và rất 
cần được sự quyết tâm, cố gắng của các 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động liên quan tới công tác bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông từ cấp tỉnh 
đến cấp cơ sở. Bởi vậy, thông qua hội 
nghị tập huấn, bằng kinh nghiệm công 
tác của mình, cũng như các nội dung 
tập huấn, các đại biểu cần tập trung bàn 

bạc, thống nhất các giải pháp góp phần 
kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo 
an toàn giao thông tại địa bàn...

Ngay sau khai mạc, các đại biểu 
tham gia Hội nghị tập huấn đã được 
truyền đạt nhiều nội dung, gồm: Báo 
cáo về công tác bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông trên địa bàn tỉnh; phổ biến 
Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 
của Chính phủ về các giải pháp bảo đảm 
trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông 
giai đoạn 2022 -2025. Hiệu quả từ các 
Chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi 
phạm quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ 
cồn; các giải pháp tăng cường công tác 
kiểm soát, xử lý vi phạm quá khổ, quá 
tải, vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn 
tỉnh trong thời gian tới.v

Mục tiêu của lớp tập huấn góp 
phần nâng cao, trau dồi năng 
lực cho cán bộ đang làm công 

tác quản lý về trật tự an toàn giao 
thông; nâng cao hiệu quả hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về trật tự an toàn giao thông… 
Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác 

ĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT 
TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ban An toàn giao 
thông tỉnh vừa tổ chức 
Hội nghị tập huấn 
công tác bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông 
trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.ĐẶNG CƯỜNG -

Ngày 09/8/2022, Ban an toàn 
giao thông tỉnh Ninh Bình đã ban 
hành Kế hoạch số 65/KH-BATGT tổ 
chức đợt hoạt động cao điểm bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông 
trong tháng 9 năm 2022.

Theo đó, các ngành, địa phương thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, các 
ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến 

cơ sở đối với công tác bảo đảm trật tự 
ATGT. Các huyện, thành phổ tổ chức các 
hoạt động "Tháng An toàn giao thông" 
năm 2022 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 
Huy động các cơ quan thông tin truyền 
thông, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ 
quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp 
luật trật tự ATGT; đẩy mạnh tuyên truyền 
từ cơ sở, thôn bản đặc biệt phát huy hiệu 
quả tuyên truyền qua hệ thống thông tin 
phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở. 

Ổ CHỨC ĐỢT HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM 
BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO 
THÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2022

NINH BÌNH:

Ban an toàn giao thông tỉnh Ninh Bình tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông trong tháng 9 năm 2022.

HẰNG NGA -

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền phổ biến pháp luật ATGT về 
nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông 
tăng cao, tạo thái độ, ý thức nghiêm chỉnh 
chấp hành pháp luật về trật tự ATGT như 
đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy định tốc 
độ, không lái xe khi đã sử dụng rượu bia... 
Thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn 
mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn, 
đồng thời phổ biến quy định pháp luật về 
quản lý hoạt động vận tải khách đường 
bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến 
các doanh nghiệp vận tải, cơ quan, đơn 
vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. 
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 
xử lý vi phạm trật tự ATGT, tập trung công 
tác kiểm soát phương tiện chở quá tải 
trọng tải và cơi nới thùng xe, kiểm tra xử 

lý các lỗi là nguyên nhân thường gây tai 
nạn và ùn tắc giao thông. Nâng cao năng 
lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực bảo đảm trật tự ATGT. Chỉnh trang kết 
cấu hạ tầng giao thông, rà soát hệ thống 
cọc tiêu, biển báo, báo hiệu phao tiêu để 
bổ sung kịp thời; thực hiện nghiêm các 
biện pháp đảm bảo ATGT tại các dự án 
công trình giao thông đang thi công, 
không để xảy ra ùn tắc do thi công công 
trình, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc 
khánh 02/9 và dịp khai giảng năm học 
mới 2022-2023. Triển khai các biện 
pháp ngăn chặn đua xe trái phép trên 
các tuyến đường trong đô thị, nhất là 
các tuyến thuộc địa bàn thành phố Ninh 
Bình, thành phố Tam Điệp.v

NGHỆ AN:
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PBGDPL; trách nhiệm của từng thành 
viên Hội đồng; trách nhiệm gắn kết của 
Hội đồng và gắn kết với trách nhiệm 
tham mưu về công tác PBGDPL tại các 
sở, ban, ngành; Định hướng nội dung 
và hình thức tuyên truyền phù hợp theo 
từng giai đoạn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
tuyên truyền, PBGDPL. Khai thác có 
hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội 
trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

THI TÌM HIỂU PHÁP 
LUẬT VỀ ỨNG XỬ TRÊN 
MÔI TRƯỜNG MẠNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP 
Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ngành, đơn 
vị TP tập trung triển khai các Kế hoạch, 
Chương trình, Đề án PBGDPL được T.Ư 
và TP ban hành. Xây dựng Kế hoạch, Đề 
án Chương trình PBGDPL kịp thời theo 
chỉ đạo của T.Ư và TP.

Trong đó, Sở Tư pháp chủ trì xây 
dựng 2 Kế hoạch: Kế hoạch “Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác PBGDPL giai đoạn 2022-
2027” trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch 

ĐA DẠNG CÁC HÌNH 
THỨC TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhận 
xét, công tác PBGDPL trên địa bàn TP 6 
tháng đầu năm 2022 đã có sự điều chỉnh 
kịp thời, linh hoạt bám sát sự chỉ đạo của 
T.Ư và TP. Hội đồng Phối hợp PBGDPL đã 
tham mưu UBND TP xây dựng, ban hành 
các văn bản và triển khai theo đúng 
nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL đã tích cực, chủ động, sáng tạo 
triển khai đa dạng các hình thức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật; trong đó chú 

trọng ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật nói chung đáp ứng phục vụ 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP.

Đặc biệt, tuyên truyền, PBGDPL về 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch 
bệnh Covid-19 phù hợp với từng nhóm 
đối tượng mang lại hiệu quả cao, góp 
phần quan trọng nâng cao nhận thức, 
ý thức chấp hành tốt các quy định của 
pháp luật nói chung, về phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 nói riêng của cán 
bộ và Nhân dân Thủ đô. Việc tuyên 
truyền pháp luật trong các lĩnh vực 
trọng tâm của TP như pháp luật về cải 

cách hành chính, hai bộ quy tắc ứng 
xử, pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, 
phòng, chống xâm hại trẻ em... tiếp 
tục được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
TP Lê Hồng Sơn yêu cầu, để công tác 
PBGDPL trên địa bàn TP được triển 
khai đồng bộ và phù hợp với tình hình 
thực tế, các sở, ban, ngành TP, UBND 
các quận, huyện, thị xã; thành viên Hội 
đồng Phối hợp PBGDPL TP tập trung 
triển khai một số nội dung.

Cụ thể, tiếp tục phát huy trách nhiệm 
hơn nữa của Hội đồng Phối hợp PBGDPL 
TP trong tư vấn, tham mưu về công tác 

ĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG 
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Vừa qua, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành 
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND TP Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP tại Hội 
nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2022 và 
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng 
cuối năm 2022 của Hội đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị 
giao ban công tác PBGDPL.

HÀ NỘI:

Hội nghị giao ban công tác PBGDPL.

HỒNG THÁI  -
“Đẩy mạnh PBGDPL nhằm nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của thanh 
thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với 
giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống văn hóa” trên địa bàn TP Hà Nội.

Công an TP chủ trì xây dựng 2 Kế 
hoạch: 1, “Tăng cường PBGDPL cho 
người đang chấp hành hình phạt tù; 
người bị xử lý hành chính, người mới 
ra tù, thanh thiếu niên vi phạm pháp 
luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2022-
2027” trên địa bàn TP Hà Nội; 2, “Tuyên 
truyền, PBGDPL về an ninh, trật tự cho 
sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn 
TP Hà Nội”.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây 
dựng Kế hoạch “Nâng cao chất lượng 
công tác PBGDPL trong nhà trường giai 
đoạn 2022-2027”; Sở Xây dựng chủ trì 
xây dựng Kế hoạch tăng cường tuyên 
truyền PBGDPL về xây dựng, cải tạo, xây 
dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thủ 
đô giai đoạn 2022-2025; Thanh Tra TP 
chủ trì xây dựng Kế hoạch tăng cường 
tuyên truyền pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng trên địa bàn TP giai 
đoạn 2022-2025.

Sở Tư pháp tham mưu ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ 
chức truyền thông chính sách có tác 
động lớn đến xã hội trong quá trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 
đoạn 2022-2027” trên địa bàn TP Hà Nội 
và đẩy mạnh triển khai thi hành trong 
thực tiễn.

Tiếp tục tham mưu UBND TP tổ chức 
cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử 
trên môi trường mạng” trên địa bàn TP; 
Tổ chức triển khai vận hành Trang thông 
tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL 
TP; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, 
pháp luật qua các chuyên trang, chuyên 
mục pháp luật của các báo và Đài Phát 
thanh, truyền hình theo những nhiệm 
vụ trọng tâm của TP.v
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L.T.T.HƯƠNG -

Thực hiện Kế hoạch 
số 27/KH-STNMT ngày 
15/3/2022 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
về việc Tổ chức hội nghị 
Tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về 
quản lý tổng hợp tài 
nguyên và bảo vệ môi 
trường biển, đảo, đầm 
phá năm 2022.

Nhằm hưởng ứng các hoạt động 
trong khuôn khổ Tuần lễ Biển 
và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại 

dương thế giới năm 2022. Với mục đích 
nâng cao nhận thức cho cộng đồng, dân 

cư ven biển trong công tác khai thác sử 
dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường 
biển, đảo và đầm phá, vào những ngày 
cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2022, Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 05 
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài 
nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo, 
đầm phá tại 5 xã ven biển: Điền Hương, 
Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Phong 
Hải thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

Tham dự các Hội nghị có hơn 400 đại 
biểu có hoạt động liên quan đến lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường biển, đảo và 
đầm phá; đại diện các HTX, các chủ tàu 
thuyền, Chi hội nghề cá, người dân tại 
địa phương của các xã nói trên.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo 
viên trình bày những nội dung giới 

thiệu, phổ biến Luật Biển Việt Nam; 
Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải 
đảo, các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật; Giới thiệu, phổ biển về vai trò, vị 
trí chiến lược, tiềm năng, thế mạnh của 

biển, đảo của tỉnh Thừa Thiên Huế; công 
tác quản lý tổng hợp biển, đảo và đầm 
phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua các Hội nghị tuyên 
truyền đã góp phần nâng cao nhận thức 

cho bà con nhân dân trong việc bảo vệ, 
khai thác sử dụng tài nguyên môi trường 
biển, đảo, đầm phá một cách hợp lý và 
hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường 
biển, đảo, đầm phá trên địa bàn tỉnh.v

Vừa qua, tại UBND xã Bình Định, 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi 
(NCT) huyện phối hợp với Phòng 

Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị 
tuyên truyền phổ biến giáo  dục pháp luật 
về bảo vệ môi trường cho 250 đại biểu là 

cán bộ, hội viên Hội NCT xã Bình Định.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân 
Khu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; 
đồng chí PhạmViệt Hùng, Huyện ủy 

viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng 
chí Phan Văn Dương, Ủy viên Ban 
Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban đại 
diện Hội NCT huyện; đồng chí Ngô Thị 
Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện; các đồng chí lãnh đạo 
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, 
Hội NCT xã Bình Định.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Bích 
Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện đã trực tiếp truyền tải những nội 
dung Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị 
về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước; nội dung của Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2022; hướng dẫn công tác 

phân loại rác thải tại nguồn, thu gom 
xử lý rác sinh hoạt, thực hiện phong 
trào nói không với bao ni-lông chống 
ô nhiễm không khí, đất và nước; một 
số nội dung thực hiện tiêu chí về môi 
trường trong xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mới…

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội 
viên NCT nâng cao kiến thức về bảo vệ 
môi trường, từ đó phát huy vai trò của 
NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây 
dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh 
- sạch - đẹp, đồng thời là những tuyên 
truyền viên tích cực tuyên truyền cho 
hội viên, gia đình và nhân dân thực hiện 
tốt công tác bảo vệ môi trường, thích 
ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện các 
chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương.v

HUYỆN KIẾN XƯƠNG (THÁI BÌNH):

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

To
àn

 c
ản

h 
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ội
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THỪA THIÊN HUẾ:

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP 
TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO, ĐẦM PHÁ NĂM 2022

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên 
và Môi trường huyện trực tiếp 
truyển tải các nội dung về bảo 

vệ môi trường.

Các đại biểu dự hội nghị.
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huy trách nhiệm xã hội trong việc hỗ trợ 
thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật cho 
người dân.

5 NHÓM NHIỆM  
VỤ VÀ GIẢI PHÁP  
CHỦ YẾU

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp bao 
gồm, rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn 
thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ 
trợ người dân tiếp cận pháp luật, chú 
trọng lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật, tiếp cận thông tin, trợ giúp 
pháp lý, bổ trợ tư pháp và nghiên cứu, 
học tập kinh nghiệm nước ngoài phục 
vụ hoàn thiện chính sách, thể chế và 
các mô hình nâng cao năng lực tiếp cận 
pháp luật của người dân; 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.

Đối với người dân, nhiệm vụ và giải 
pháp trọng tâm là nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm, hình thành thói quen tìm 

hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật, 
bao gồm quán triệt, thông tin, truyền 
thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của pháp luật, sự cần thiết của việc chủ 
động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật 
của người dân; khảo sát, đánh giá nhu 
cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp 
luật của người dân; nghiên cứu, xây 
dựng, triển khai các mô hình, hình thức 
tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối 
tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 
cCung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ 
năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng 
các hình thức phù hợp; củng cố, nâng 
cao hiệu quả đường dây nóng và các 
kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản 
ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề 
liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của người dân. Đặc biệt, Đề 
án chú trọng việc nâng cao khả năng 
tiếp cận pháp luật của các đối tượng 
đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo thông qua các nhiệm vụ, 
giải pháp gồm kiện toàn đội ngũ nhân 
lực có kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ 
trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo 
dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; 
xây dựng, triển khai các chương trình 
phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, 
trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối 
tượng; nâng cao năng lực, hỗ trợ kinh 
phí cho các tổ chức đại diện của đối 
tượng đặc thù thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 
thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 
hội viên, thành viên của tổ chức mình; 
nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới 
nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp 
luật, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ 
biến, giáo dục pháp luật phù hợp với 
từng đối tượng.

Bên cạnh đó, Đề án cề ra các nhiệm 
vụ và giải pháp nhằm nâng cao năng 
lực, trách nhiệm của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh và phát huy vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 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. Đồng thời, tại Quyết định 
cũng phân công cụ thể trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Đề án cho các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ 
chức có liên quan. Quyết định có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày ký.v

HỖ TRỢ, TẠO ĐIỀU KIỆN 
CHO NGƯỜI DÂN TIẾP 
CẬN PHÁP LUẬT

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng, 
tổ chức triển khai các giải pháp, tăng 
cường năng lực tiếp cận pháp luật của 
người dân và trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ 
trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp 
phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý 
thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp 
luật của người dân để thực hiện quyền, 
bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói 

quen, văn hóa sống và làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật.

Đề án xác định các mục tiêu cụ thể 
gồm hoàn thành việc rà soát, đề xuất 
chính sách, thể chế liên quan đến tiếp 
cận pháp luật của người dân bảo đảm 
đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp 
với từng giai đoạn; nhận thức, trách 
nhiệm và thói quen tìm hiểu, sử dụng 
và tuân theo pháp luật của người dân, 
đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 
được nâng cao; các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp 
tỉnh được bảo đảm các điều kiện để thực 
hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ 
được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo 
thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp 
luật... Đồng thời, nâng cao năng lực giám 
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận trong hỗ trợ người dân tăng cường 
khả năng tiếp cận pháp luật. Các 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 được nâng cao năng lực, phát 

HỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ 
DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG 
NĂNG LỰC TIẾP CẬN PHÁP 
LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN”
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT -

 Ngày 20/5/2021, tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ 
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã giao Bộ Tư pháp nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề 
án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Trên cơ sở đó, ngày 
11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 
nêu trên. Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 – 
2030, được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng 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 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng.

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật.
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HUYỆN TÂY SƠN (BÌNH ĐỊNH):

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
CHO THANH NIÊN

Công an huyện Tây Sơn phối hợp với xã Đoàn Tây 
Bình và Trạm Y tế xã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng, chống đuối 
nước cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và học sinh 
năm 2022.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe 
Báo cáo viên pháp luật cấp huyện lần 
lượt giới thiệu và chia sẻ những nội 

dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Đất 
đai, Luật HN&GĐ đang được nhiều đại biểu 
quan tâm và thường xuyên liên hệ để được 
Phòng Tư pháp tư vấn, đó là các vấn đề về 
pháp luật thừa kế và phân chia di sản thừa 
kế, về chuyển nhượng, chuyển mục đích sử 
dụng đất, chia tách đất cho con, hợp thức 
các thửa đất; những hành vi bị cấm và bị 
xử lý trong lĩnh vực HN&GĐ... Phần thảo 
luận các đại biểu và Báo cáo viên pháp luật 
đã trao đổi, chia sẻ được nhiều vấn đề xảy 

ra trong thực tế cuộc sống hàng ngày liên 
quan đến những nội dung của các Luật đã 
tuyên truyền.

Như vậy, có thể khẳng định thông qua 
công tác tuyên truyền làm cho nhận thức 
về pháp luật của các đại biểu đã được nâng 
lên, từ đó sẽ là cơ sở để mỗi cán bộ, hội viên 
tham gia lớp tập huấn sẽ trở thành một 
tuyên truyền viên pháp luật khi về cơ sở để 
tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân 
trên địa bàn huyện góp phần nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân trong huyện. v

HUYỆN HẠ HOÀ (PHÚ THỌ): TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
Phòng Tư pháp huyện 

Hạ Hoà đã phối hợp với 
Hội Nông dân huyện Hạ 
Hòa tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho hơn 200 
đại biểu, gồm các đồng 
chí là Chủ tịch Hội nông 
dân, BCH Hội nông dân, 
Công chức Tư pháp – Hộ 
tịch các xã, thị trấn. Toàn cảnh Hội nghị.

 NGUYỄN PHƯƠNG ANH-

VĂN PHONG -

Công an huyện Tây Sơn tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kỹ năng 
phòng, chống đuối nước cho đoàn viên, thanh niên và học sinh năm 2022.

Tại buổi tuyên truyền, Cảnh sát giao 
thông huyện đã thông tin về tình 
hình tai nạn giao thông 7 tháng 

đầu năm 2022 trên địa bàn huyện, tai 
nạn giao thông liên quan đến trẻ em; 
những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai 
nạn giao thông; hậu quả, tác hại do hành 
vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, 
những hệ lụy mà gia đình và xã hội phải 

gánh chịu do tai nạn giao thông gây ra; 
một số hành vi vi phạm phổ biến như: 
vi phạm về nồng độ cồn, không đủ tuổi 
điều khiển xe mô tô, gắn máy tham gia 
giao thông; không mặc áo phao cứu sinh 
khi tham gia giao thông trên phương tiện 
vận tải hành khách ngang sông, chở hàng 
hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn... 
hướng dẫn các quy tắc giao thông, nhất 

là các kỹ năng để lái xe an toàn và văn hóa 
ứng xử khi tham gia giao thông. Ngoài ra, 
lồng ghép nội dung tuyên truyền dự thảo 
Luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thông tin về tình hình ma túy và các 
tai tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện và 
tại địa phương; tác hại của ma tuý và các 
chất kích thích đối với sức khỏe con người, 
đời sống xã hội; các nguyên nhân dẫn đến 
nghiện ma túy. Tuyên truyền, hướng dẫn 
đoàn viên nhận biết các dạng ma túy, các 
loại thuốc tân dược gây nghiện thường 
gặp; triệu chứng và biểu hiện của người 
nghiện ma túy; vai trò của gia đình, xã hội 
đối với việc giáo dục con em, người thân 

trong gia đình tránh xa các tai tệ nạn xã 
hội và tệ nạn ma túy; tăng cường công 
tác tuyên truyền và quản lý giáo dục con 
em nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên nói 
không với ma túy.

Thông tin tới các bạn ĐVTN về một 
số nội dung của Luật An ninh mạng; 
các hành vi lừa đảo thường gặp; các 
hình thức xử phạt và một số kỹ năng 
để sử dụng mạng an toàn, phòng tránh 
những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra; 
Cũng tại hội nghị, Trạm y tế xã chia sẻ 
những kiến thức cơ bản về đuối nước 
như: nguyên nhân dẫn đến đuối nước; 
cách phòng, chống tai nạn đuối nước, kỹ 
năng cơ bản về bơi lội. Các em học sinh 
cũng được tham gia các trò chơi và trả 
lời các câu hỏi khi diễn ra các tình huống 
như bản thân hoặc bạn bè gặp nạn, cách 
sơ, cấp cứu khi xảy ra tai nạn thương tích 
đuối nước, cách sử dụng phương tiện 
cứu sinh như: Áo phao, phao nổi.v

Công an huyện Tây Sơn tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật và 

kỹ năng phòng, chống đuối 
nước cho đoàn viên, thanh 

niên và học sinh năm 2022.
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Năm 2020, phường 9, thành phố 
Cà Mau là 1 trong 3 đơn vị trong 
tỉnh Cà Mau được chọn triển khai 

thí điểm mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 
tốt” (mô hình). Để thực hiện mô hình, 
các tổ hòa giải trên địa bàn phường 
đảm bảo đáp ứng đầy đủ 05 tiêu chí: 
Phát hiện vụ việc kịp thời; phối hợp chặt 
chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong 
công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức hòa 
giải tốt. Bên cạnh đó, thường xuyên bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải 
viên; giao ban định kỳ để trao đổi kinh 
nghiệm trong hòa giải.

Trên địa bàn phường 9 có 06 tổ hòa 
giải, thu hút các hội đoàn thể và người 
có uy tín, cán bộ hưu trí tại cơ sở tham 
gia. Thành viên của các tổ hòa giải đều 
phát huy vai trò, trách nhiệm nắm bắt 
kịp thời các vụ việc tranh chấp, mâu 
thuẫn phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, 
đóng vai trò là cầu nối tuyên truyền chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của nhân dân, giải 
quyết kịp thời những mâu thuẫn không 
đáng có một cách thấu tình, đạt lý. 

Ở tuổi 90, nhiều người đã chọn nghỉ 
ngơi bên con cháu nhưng ông Trần Kiện 
Toàn ngụ khóm 3, phường 9 vẫn miệt 
mài với công tác hòa giải ở cơ sở. Khi 
trên địa bàn xảy ra mâu thuẫn, tranh 
chấp ông Toàn và các thành viên trong 
tổ hòa giải luôn đến tận nơi, tìm hiểu 

CÀ MAU:

PHÁT HUY HIỆU 
QUẢ MÔ HÌNH 

“TỔ HÒA GIẢI  
Ở CƠ SỞ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện thí điểm, 
mô hình “tổ hòa giải cơ sở 5 tốt” tại phường 9, 

thành phố Cà Mau đã phát huy được hiệu quả tích 
cực. Thông qua mô hình đã kịp thời giải quyết 

những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh tại cơ 
sở, không để kéo dài, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. 

Qua đó, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó trong 
nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn.

Các tổ hòa giải trên địa bàn phường 9, thành phố Cà Mau kịp thời nắm bắt, giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở.

TRÚC ĐÀO -

nguyên nhân vấn đề để tìm hướng giải 
quyết phù hợp. Ông Trần Kiện Toàn cho 
biết: “Công tác hòa giải không phải lúc 
nào cũng dễ dàng, nhiều lúc mình phải 
đi tới, đi lui nhiều lần mới có thể giải 
quyết được vấn đề. Điều quan trọng là 
người làm công tác hòa giải, phải công 
tâm, trung thực, đặt mình vào vị trí của 
từng bên để hòa giải sao cho hợp tình, 
hợp lý nhất”.

Thời gian qua, phần lớn các vụ tranh 
chấp, mâu thuẫn trên địa bàn phường 9 
chủ yếu liên quan đến đất đai, tài sản, 
thừa kế... Nhờ phát huy tốt vai trò của 
mình, nên các tổ hòa giải trên địa bàn 
đã thuyết phục, vận động thành công 
các bên đi đến thỏa thuận, tự nguyện 
giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp 
trên nguyên tắc tôn trọng ý kiến, quyền 
và lợi ích hợp pháp của các bên.

Ông Nguyễn Minh Đấu, Trưởng 
khóm 4 - Tổ trưởng tổ hòa giải khóm 4, 
phường 9, thành phố Cà Mau cho biết: 
“Tranh chấp đất là một trong những 
tranh chấp khó hòa giải nhất, vì liên 
quan đến nhiều giấy tờ cần chứng 
thực, nhiều vụ các bên đòi kéo nhau 
ra tòa giải quyết để phân định đúng 
sai. Thường đối với những vụ việc như 
vậy, tổ hòa giải luôn tích cực vào cuộc, 
mời các bên có liên quan đến làm việc, 
giải quyết mâu thuẫn. Điển hình, mới 
cách đây vài tháng, giữa anh T và anh 
P (ngụ khóm 4, phường 9) xảy ra tranh 

chấp phần đất giáp ranh. Tổ hòa giải đã 
nhanh chóng tổ chức cuộc gặp gỡ, để 
hai bên trình bày ý kiến. Đồng thời, nhờ 
cán bộ địa chính phường đến đo đạc cụ 
thể phần đất. Qua 4 lần hòa giải thì vụ 
việc được giải quyết êm xuôi. Điều phấn 
khởi nhất là giữa anh T và anh P vẫn giữ 
được tình cảm xóm làng với nhau”.

 Ông Nguyễn Thế Nguyên, Chủ 
tịch Hội người cao tuổi kiêm phụ trách 
các tổ hòa giải phường 9, thành phố Cà 
Mau cho biết: “Cán bộ ở cơ sở, hòa giải 
viên trên địa bàn đều là những người có 
uy tín lâu năm ở địa phương và có nhiều 
kinh nghiệm trong công tác hòa giải. 
Nhờ “dân vận khéo”, nhiều vụ việc tranh 
chấp, mâu thuẫn trên địa bàn đã được 
hòa giải thành, hạn chế phát sinh điểm 
nóng, khiếu kiện vượt cấp, giúp tiết 
kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của 
người dân. Đội ngũ hòa giải viên trong 
quá trình làm nhiệm vụ đã tham gia 
rất hiệu quả vào công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật trong cộng 
đồng dân cư. Nhờ đó, tỷ lệ hòa giải 
thành công trên địa bàn phường mỗi 
năm đều đạt trên 90%. Thời gian tới, các 
tổ hòa giải trên địa bàn phường sẽ tiếp 
tục phát huy những kết quả đạt được, 
duy trì nhân rộng những cách làm hay, 
“dân vận khéo” để góp phần giải quyết 
kịp thời những vụ việc phát sinh từ cơ 
sở, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó 
giữa người dân trên địa bàn”.v
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Từ năm 2013 đến nay, Hội tổ chức 
10 Hội thi bằng hình thức sân khấu hóa 
cho cán bộ Hội cơ sở chủ chốt tham gia. 
Qua Hội thi, các thí sinh được tìm hiểu về 
các nội dung như: Luật đất đai, Luật Bảo 
về môi trường, Luật an toàn giao thông, 
Luật Dân số Kế hoạch hóa gia đình; các 
chính sách ưu đãi của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 200 tủ 
sách pháp luật và bình quân có trên 100 
cuốn sách pháp luật/tủ, gồm: các văn 
bản quy phạm pháp luật, sách hỏi - đáp 

pháp luật, tạp chí pháp luật. Hoạt động 
của tủ sách pháp luật giúp cho cán bộ, 
công chức giải quyết tốt công việc theo 
quy định của pháp luật, đồng thời đáp 
ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của hội 
viên, nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền đã 
quan tâm tạo điều kiện để cán bộ Hội ND 
tham gia tổ hòa giải. Hội luôn coi đây là 
một trong những công tác quan trọng 
nhằm giải quyết tranh chấp những mâu 
thuẫn, xích mích nhỏ ngay tại cơ sở, 

không để phát sinh thành khiếu kiện 
hành chính, phát sinh điểm nóng góp 
phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông 
dân, giữ vững tình làng, nghĩa xóm. 

Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội 
tham gia hòa giải thành 2.205 vụ việc; 
phối hợp tư vấn pháp luật tên 5.000 cuộc, 
trợ giúp pháp lý cho 22.368 lượt người, 
cung cấp nhiều thông tin về tố giác tội 
phạm có giá trị cho ngành công an góp 
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.v

UBND huyện Hòa Vang tổ chức 
Hội nghị tập huấn về công tác xử lý 
vi phạm hành cho cán bộ, công chức 
các phòng, ban chuyên môn tham 
mưu công tác xử phạt vi phạm hành 
chính trên địa bàn huyện. 

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức 
n nghiệp vụ và bồi dưỡng kỹ năng 
chuyên sâu trong công tác xử lý vi 

phạm hành chính cho cán bộ, công chức 
và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Hội nghị  được nghe  ông Vũ Tiến Dũng 
- Trưởng Phòng Phổ biến - Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp 
luật - Sở Tư pháp  triển khai các nội dung 
như: Một số vấn đề chung về xử lý vi phạm 
hành chính; Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ 
sung Luật Xử lý vi phạm hành chính; Công 
tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  Các 
hình thức xử phạt vi phạm hành chính và 
các biện pháp khắc phục hậu quả quy định 
trong Luật xử lý vi phạm hành chính; Thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Thủ 
tục xử phạt vi phạm hành chính; Thi hành 
Quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 
Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử 
lý vi phạm hành chính; Xử phạt vi phạm 

hành chính đối với người chưa thành niên 
theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính... Đồng thời, các đại biểu còn được 
giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong 
thực tế áp dụng pháp luật về  xử lý vi phạm 
hành chính trên địa bàn huyện.v

Các cấp Hội thành lập và duy trì sinh 
hoạt 137 Câu lạc bộ "Nông dân với 
pháp luật" với 3.241 thành viên. 

Qua hoạt động sinh hoạt định kỳ của các 
Câu lạc bộ lồng ghép tuyên truyền, phổ 
biến hướng dẫn các chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
liên quan đến nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân 
trên địa bàn tỉnh.

LẠNG SƠN: 

UYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 
CHO GẦN 600 NGHÌN LƯỢT NGƯỜI

Mười năm qua, 2013 - 
2022, các cấp Hội tổ chức 
12.715 cuộc lồng ghép 
TTPBPL cho 595.610 lượt 
cán bộ, hội viên, nông dân 
với những nội dung cơ 
bản như: Hiến pháp năm 
2013, Luật PBGDPL, Luật 
đất đai năm 2013, Luật An 
toàn thực phẩm, Luật An 
toàn giao thông đường bộ, 
Luật Bảo vệ môi trường, 
Luật hòa giải ở cơ sở, 
Quyết định số 81 của Thủ 
tướng Chính phủ...
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Ông Vũ Tiến Dũng - Trưởng 
phòng Phòng Phổ biến - Quản 
lý XLVPHC - Theo dõi thi hành 
pháp luật, Sở Tư pháp báo cáo 
viên tại Hội nghị.

Ông Phùng Kiệm - Trưởng 
phòng Tư pháp huyện Hòa Vang 

phát biểu khai mạc Hội nghị.

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

ĐÌNH QUẢNG - Phòng Tư pháp -

TỪ PHÚC -

HUYỆN HÒA VANG (ĐÀ NẴNG):
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Thông qua các kênh truyền thông của 
Hội, các bản tin của Hội có hơn 2.000 tin 
bài phản ánh văn bản pháp luật mới, các 
mô hình hiệu quả trong phổ biến, giáo dục 
pháp luật, gương cá nhân, tập thể điển 
hình, tiểu biểu trong thi hành và vận động 
thực thi pháp luật... giúp cho cán bộ, hội 
viên, nông dân nắm bắt kịp thời các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước.

Các cấp Hội đa dạng hóa các hình thức 
phổ biến, giáo dục pháp luật như: Các cuộc 
thi tìm hiểu, hái hoa dân chủ, sân khấu hóa, 
hội nghị tập huấn, lồng ghép nội dung sinh 
hoạt chi, tổ Hội, tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hướng dẫn, khai 
thác tủ sách pháp luật; tư vấn pháp luật và 
trợ giúp pháp lý; hướng dẫn hoạt động hòa 
giải cơ sở, tổ chức mở rộng và xây dựng câu 
lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Phát huy vai trò của các Câu lạc bộ, mô 
hình, tuyên dương cán bộ Hội tham gia 

tuyên truyền, PBPL với hơn 35 Câu lạc bộ 
“Nông dân với pháp luật” được duy trì hiệu 
quả thu hút hơn 61.500 lượt hội viên, nông 
dân tham gia. Mô hình “Tủ sách pháp luật” 
được các cơ sở Hội duy trì và phát triển, 
các đầu sách liên quan đến hướng dẫn, 
tổ chức thi hành pháp luật luôn được cập 
nhật, đổi mới... Bên cạnh đó, các cấp Hội 
thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, tăng cường năng lực của đội ngũ cán 
bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, xây dựng mạng lưới tuyên truyền 
viên tại các chi, tổ Hội, các mô hình điểm 
với 7.358 thành viên tham gia; hoà giải 
thành trên 1.780 vụ mâu thuẫn trong nội 
bộ nông dân; xây dựng 2.523 tổ Hội ND 
là tổ an ninh nhân dân. Qua đó, giúp cho 
cán bộ, hội viên, nông dân tiếp cận các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức 
trong cán bộ, hội viên, nông dân nhằm 
giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật 
ở cơ sở, giữ vững ổn định tình hình an ninh 
trật tự ở địa phương.v

Mười năm qua (2013 - 2022) Ban 
Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành các 
chương trình, kế hoạch, hướng dẫn 
các cấp Hội cụ thể hóa các nội dung, 
triển khai thực hiện tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội 
viên, nông dân và tổ chức các hoạt 
động thiết thực hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam.

Mười năm qua, các cấp Hội phối hợp 
tổ chức 850 buổi tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật với 70.500 

lượt cán bộ, hội viên tham gia; tổ chức lồng 
ghép tuyên truyền trong 300 buổi sinh hoạt 
Hội cho gần 28.650 lượt hội viên, nông dân. 
Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 
được thực hiện theo từng chuyên đề cụ thể 
như: Tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường; 
bảo đảm an toàn thực phẩm; Luật bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm Y tế; truyền thông nâng cao 
nhận thức phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; 
tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện 
Luật hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về đất đai cho cán bộ, hội viên, nông 
dân; việc tổ chức Hội thi tuyên truyền viên 
giỏi; việc xây dựng mô hình Hội ND tham gia 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn 
với tham gia thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ 
sở; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp 
luật của người dân tại cơ sở...

PHÚ YÊN:

ÔNG TÁC PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT GẮN 
LIỀN VỚI ỔN ĐỊNH 
AN NINH TRẬT TỰ 
Ở ĐỊA PHƯƠNG

Lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện qui chế phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh Qui Nhơn - Sông Cầu.

THU HÀ -
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