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HẢI MINH-

Hưởng ứng Tháng hành động 
phòng, chống ma túy (tháng 6), 
Ngày quốc tế phòng, chống ma túy 
và Ngày toàn dân phòng, chống 
ma túy (ngày 26 tháng 6), Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu 
cầu các bộ, ngành thành viên Ủy 
ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 
phòng, chống tệ nạn ma túy, mại 
dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo triển khai Tháng hành động 
phòng, chống ma túy năm 2022 từ 
ngày 1- 30/6, với chủ đề “Nâng cao 
hiệu quả công tác cai nghiện ma túy 
và quản lý người sử dụng trái phép 
chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe 
mạnh và an toàn”.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ 
đạo phát động, triển khai đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm 

về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa 
bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; tăng 
cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối 
tượng nhằm phát hiện, đấu tranh, triệt 
xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp 
về ma túy. Tập trung lực lượng điều tra, 
triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, 
vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên 
quốc gia; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
các Phương án, kế hoạch nghiệp vụ của 
Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội 
phạm ma túy.

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, 
nhất là lực lượng Công an xã phát huy vai 
trò nòng cốt trong công tác phòng, chống 
ma túy ở cơ sở, trọng tâm là công tác rà 
soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản 
lý người sử dụng trái phép chất ma túy, 
người nghiện ma túy; phối hợp thực hiện 
công tác xác định tình trạng nghiện; lập 
hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; 
tăng cường giáo dục, quản lý người sau 
cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Phát huy hiệu quả và khai thác tối đa 
hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ 
công tác quản lý địa bàn, quản lý người 
nghiện, người sử dụng trái phép chất ma 
túy nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, 
không để phát sinh tội phạm, tệ nạn ma 
túy và vi phạm pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành 
liên quan tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng 
Tháng hành động phòng, chống ma túy 
và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy. 
Kịp thời hướng dẫn, cung cấp, định hướng 
thông tin và phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương, cơ quan báo chí, truyền 
thông tổ chức tuyên truyền phòng, chống 

ma túy đạt hiệu quả, thiết thực.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về 
công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau 
cai nghiện ma túy, nhất là tại các cơ sở cai 
nghiện ma túy và các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp; tổ chức xây dựng, nhân rộng các 
mô hình cai nghiện ma túy, tái hòa nhập 
cộng đồng sau cai nghiện ma túy hoạt 
động hiệu quả; tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn chuyên sâu đến cấp cơ sở công tác cai 
nghiện ma túy; hướng dẫn các địa phương 
tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gia đình, cộng đồng theo quy định; tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 
hành động phòng, chống ma túy tại các 
cơ sở cai nghiện ma túy.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ 
đạo thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2021, nhất là Công 
điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc 
triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác cai 
nghiện, xác định tình trạng nghiện, quản 
lý sau cai, quản lý người nghiện, người sử 
dụng trái phép chất ma túy, trọng tâm là:

Sở Y tế tổ chức tập huấn cấp chứng 
nhận về xác định tình trạng nghiện ma 
túy cho đội ngũ bác sỹ cấp cơ sở theo 
quy định; sử dụng có hiệu quả số cán bộ 
đã được cấp chứng nhận về xác định tình 
trạng nghiện ma túy, ưu tiên bố trí cho 
tuyến cơ sở, cấp xã;

Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
chuyên sâu đến cấp huyện việc triển khai 
thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng 
dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 
theo các quy định mới;

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý 
người nghiện, người sử dụng trái phép 
chất ma túy và quản lý sau cai, không để 
phát sinh phức tạp về an ninh trật tự do 
người nghiện ma túy, người sử dụng trái 
phép chất ma túy gây ra trên địa bàn;

Ưu tiên, bố trí kinh phí từ nguồn ngân 
sách của địa phương cho công tác cai 
nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện 
ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ 
sở cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy 
và quản lý sau cai nghiện.

Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách 
đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm 
ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng 
điểm; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức 
tạp về ma túy trên địa bàn; kiểm soát chặt 
chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan 
đến ma túy; tăng cường kiểm tra, triệt xóa 
diện tích trồng, tái trồng trái phép cây có 
chứa chất ma túy; thực hiện có hiệu quả 
kế hoạch chuyển hóa xã, phường, thị trấn 
trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phòng, 
chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia 
đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư. 
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật 
Phòng, chống ma túy năm 2021 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền 
về hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là ma 
túy tổng hợp; phương thức, thủ đoạn của 
tội phạm ma túy nhằm nâng cao tinh 
thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa 
của quần chúng Nhân dân. Đa dạng hóa 
các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên 
truyền theo phương châm hướng về cơ 
sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, 
phức tạp về ma túy, thanh, thiếu niên, 
học sinh, sinh viên. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, mạng xã hội (Zalo, 
Facebook...) nền tảng di động... trong các 
hoạt động tuyên truyền.v

TRIỂN KHAI
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Vừa qua, tại Phú Yên, Bộ Tư pháp 
tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu 
quản lý công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính.

Tham dự Hội nghị có bà Đặng Hoàng 
Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông 
Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh 

Phú Yên, ông Hà Công Khánh – Giám đốc 
Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên và đại diện Lãnh 
đạo Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành và các 
cán bộ công tác đang tại các cơ quan có 
liên quan về quản lý công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn các tỉnh Phú Yên, Bình Định, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 được Quốc hội thông qua 
ngày 20/6/2012 được sửa đổi, bổ sung 
một số điều bởi Luật số 67/2020/QH14 

ngày 23/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2022 đã đánh dấu một bước phát 
triển mới trong việc xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính nói riêng, hệ thống pháp luật Việt 
Nam nói chung, đồng thời khẳng định 
một bước phát triển mới về cơ chế pháp 
lý bảo vệ và bảo đảm quyền con người, 
quyền công dân, duy trì tốt trật tự, kỷ 
cương trong quản lý hành chính nhà nước 
ở nước ta.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng 
Oanh cho biết, hội nghị nhằm trang bị 
cho đội ngũ công chức làm công tác xử 
lý vi phạm hành chính tại các địa phương 
những kiến thức cơ bản, cập nhật về 
nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính, cung cấp 
những kiến thức chuyên sâu, mới nhất về 
những nội dung cơ bản, những điểm mới 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu 
trao đổi, thảo luận những tình huống khó 
khăn, phức tạp, vướng mắc và những vấn 
đề đặc thù của các địa phương đã, đang và 
dự kiến có thể sẽ gặp phải trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
xử lý vi phạm hành chính.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề 
nghị các đại biểu cần trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính phong phú, chính xác; chủ động 
đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp 
để giải quyết những vướng mắc trong 
thực tế công tác xử lý vi phạm hành chính 
thời gian qua, góp phần thiết thực triển 
khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính ngày càng hiệu quả.

Theo chương trình, Hội nghị tập 
huấn diễn ra trong 1 ngày, các học viên 
sẽ được phổ biến, quán triệt 5 chuyên 
đề chính gồm: Nội dung cơ bản và một 
số điểm mới của Luật số 67/2020/QH14 
sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Xử 
lý vi phạm hành chính năm 2012; Công 
tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, theo 
dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính đối với các cơ quan quản lý 
nhà nước; Nhiệm vụ phổ biến pháp luật, 
hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính; Nhiệm vụ thống kê, báo cáo và 
cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm 
hành chính; Công tác kiểm tra, phối hợp 
thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính.  BẢO BÌNH

LÊ ĐỨC UY-

Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban 
hành văn bản số 1357/
BTTTT-TTĐN về việc đẩy 
mạnh tuyên truyền phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
liên quan đến người Việt 
Nam ở nước ngoài.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền 
thông đề nghị các cơ quan thực 
hiện một số nội dung đó là: 

Thường xuyên cập nhật và cung cấp 
thông tin về tình hình trong nước và 
các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước đến cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài.

Cụ thể là: Phổ biến các chủ trương 
của Đảng về công tác người Việt Nam ở 
nước ngoài, trong đó tập trung thông 
tin về Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-
8-2021 của Bộ Chính trị về công tác 
người Việt Nam ở nước ngoài trong 
tình hình mới; Nghị quyết số 169/NQ-
CP ban hành Chương trình hành động 
của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị 

số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/
TW của Bộ Chính trị về công tác người 
Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-
2026; các quy định về quyền, nghĩa 
vụ của công dân Việt Nam nói chung, 
người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin 
về các biện pháp của Đảng và Nhà 
nước nhằm chăm lo, hỗ trợ đồng bào 
tuân thủ pháp luật, ổn định cuộc sống, 
phát triển kinh tế và hội nhập thuận 
lợi vào xã hội sở tại; công tác bảo hộ 
công dân, cụ thể: Luật Tương trợ tư 
pháp; Luật Cư trú; pháp luật về hộ tịch, 
quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập 

cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các 
quy định về chính sách bảo hộ của Nhà 
nước Việt Nam đối với công dân Việt 
Nam tại nước ngoài.

Đồng thời, thông tin tuyên truyền 
đến cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài hướng về quê hương, góp phần 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân 
tộc thông qua chính sách khuyến 
khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà 
nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút 
chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực 
đầu tư, kinh doanh. 

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng 

yêu cầu các cơ quan thông tin tuyên 
truyền về tình hình cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài và những đóng 
góp của đồng bào ta ở nước ngoài 
trong việc tham gia phát triển, xây 
dựng đất nước. 

Cung cấp thông tin đến cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài về 
các văn bản quy phạm pháp luật như: 
Luật Công nghệ thông tin, Luật An 
toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch 
điện tử, Luật Báo chí, Luật Xuất bản 
để cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài tiếp cận và hiểu rõ các chính 
sách trong nước trong lĩnh vực thông 
tin và truyền thông. 

Mặt khác, các cơ quan cần quản 
lý chặt chẽ thông tin đăng tải trên các 
loại hình báo chí liên quan đến tình 
hình người Việt Nam ở nước ngoài, kịp 
thời cung cấp thông tin chính thống 
nhằm phản bác những thông tin sai 
lệch liên quan đến công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài. 

Trong quá trình tuyên truyền, chú 
trọng sử dụng hiệu quả các phương 
thức truyền thông mới như: Mạng xã 
hội, các nền tảng số.v

HỘI ĐỒNG 
CỐ VẤN BIÊN TẬP:

TS. NGUYỄN ĐÌNH LỤC 
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG) 

CÁC THÀNH VIÊN:
NGUYỄN BẰNG GIANG

PHẠM ĐỨC LƯỢNG
NGUYỄN DUY LÃM

TỔNG BIÊN TẬP: 
ĐINH THÁI QUANG 

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

TRÌNH BÀY: TRẦN CHÂN

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

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

Tòa soạn: LK5-12, khu nhà thấp tầng TT1, 
KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim,  

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

Hotline: 0847.999.888 
Email:  

phobienphapluatvietnam@gmail.com

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

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

Điện thoại: 0899.011.616 
Hotline: 0915.233.332      

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

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

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tượng trưng số 
tiền của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ Quỹ 

Vaccine phòng, chống Covid -19.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG:

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LIÊN 
QUAN ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TƯ PHÁP HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH 
PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
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Theo đó, nội dung nhiệm vụ Kế 
hoạch đề ra là xây dựng, ban hành 
Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp 
triển khai thực hiện Đề án; tổ chức điều 
tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông 
tin về pháp luật của các đổi tượng. Sở 
Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành, UBND các quận, huyện rà soát, 
đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có 
liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) thuộc phạm vi của 
Đề án gắn với vận động quần chúng nhân 
dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

UBND thành phố giao các sở, ban, 
ngành, địa phương, các tổ chức đoàn 
thể tăng cường đổi mới nội dung, đa 
dạng hóa các hình thức PBGDPL cho 
phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời 
điểm, địa bàn, lĩnh vực theo hướng lấy 
người dân làm trung tâm, bảo đảm công 
tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp. Mỗi 
chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện 
PBGDPL chủ động lựa chọn, sáng tạo hình 
thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm của 
từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa 
bàn, lĩnh vực, phát huy vai trò của người 
đứng đầu, người có uy tín trong tổ chức, 
cộng đồng.

Trong đó, cần chú trọng sử dụng các 
hình thức tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, 
sử dụng các phương pháp trực quan, sinh 
động (tiểu phẩm, video, trò chơi tương 
tác...), ứng dụng công nghệ trong tuyên 
truyền, đồng thời, tích cực lồng ghép 
tuyên truyền. PBGDPL thông qua các 
hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, xử lý 
vi phạm hành chính, giải quyết các thủ 
tục hành chính về trật tự, an toàn giao 
thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ; tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; các chương trình giáo 
dục pháp luật trong các trường học; hỗ 
trợ pháp lý, hòa giải ở cơ sở, các buổi sinh 
hoạt cộng đồng ở khu dân cư, phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong 
trào phòng cháy chữa cháy, các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và 

các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

Công an thành phố, các sở, ban, 
ngành, UBND các quận, huyện, Ủy ban 
mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 
Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ thành phố có nhiệm vụ tổ chức giáo 
dục, tư vấn pháp luật cá biệt với những 

đối tượng yếu thế và đối tượng có nguy cơ 
cao vi phạm pháp luật. Quan tâm tuyên 
truyền, tư vấn pháp luật cho các đối tượng 
yếu thế, trong đó cần đi sâu tìm hiểu nhu 
cầu, tâm lý và giúp đỡ đối tượng được 
tuyên truyền giải quyết các vấn đề một 
cách thiết thực.

ĐÀ NẴNG:

ÂNG CAO HIỆU 
QUẢ CÔNG 
TÁC PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế 
hoạch số 69/KH-UBND ngày 8/4/2022 triển 
khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận 
động quần chúng nhân dân chấp hành pháp 
luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân 
giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng năm 2022, nhằm củng cố và nâng cao 
nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp 
luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục 
pháp luật của Đề án, tạo nền tảng vững chắc 
để triển khai các nhiệm vụ của Đề án.

Đối với những đối tượng có nguy 
cơ cao vi phạm pháp luật, ngoài các nội 
dung, hình thức công tác PBGDPL chung, 
cần quan tâm triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ như: hướng dẫn gia đình, nhà 
trường, kỹ năng nhận biết dấu hiệu thanh 
thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp 
luật để theo dõi, giáo dục, có biện pháp 
quản lý, cảm hóa ngay từ cơ sở; tổ chức 
các lớp giáo dục pháp luật, lớp hướng 
nghiệp, câu lạc bộ phòng, chống tội 
phạm, nhất là tại các cơ sở, địa bàn trọng 
điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Đẩy 
mạnh tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng (nhất là ứng dụng 
mạng xã hội như facebook, zalo) về hậu 
quả, tác hại do hành vi vi phạm pháp luật 
gây ra, chế tài xử lý các đối tượng vi phạm 
pháp luật để cảnh báo, răn đe các đối 
tượng có nguy cơ; PBGDPL thông qua các 
hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, xử lý 
vi phạm hành chính, tuần tra, kiểm soát 
giao thông, tiếp công dân, giải quyết các 
thủ tục hành chính của lực lượng công an.

Công an thành phố và Sở Tư pháp 
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, đề 
xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại 
các đơn vị, cơ sở còn nhiều khó khăn, bất 
cập trong PBGDPL để tập trung tháo gỡ 
những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu 
quả công tác PBGDPL trong tình hình 
mới. Phối họp Bộ Công an tổ chức biên 
soạn tài liệu “Nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL 
gắn với vận động quần chúng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công 
an xã, phường, thị trấn”; in, cấp phát đến 
từng xã, phường và cơ quan, tổ chức có 
liên quan với số lượng phù hợp thực tế; 
đăng tải những nội dung phù hợp lên các 
Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của 
UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa 
phương để phục vụ công tác PBGDPL.

Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng các 
phương tiện thông tin đại chúng, ứng 
dụng công nghệ trong PBGDPL; tổ chức 
các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho quần 
chúng nhân dân bằng nhiều hình thức 
phù hợp, bảo đảm tính phổ cập, sáng 
tạo, tiết kiệm, đúng đối tượng cần tuyên 

truyền. Xây dựng các tình huống, kịch bản 
triển khai công tác PBGDPL gắn với vận 
động quần chúng nhân dân chấp hành 
pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp 
về an ninh, trật tự tại từng địa bàn, lĩnh 
vực cụ thể. Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của 
Đề án, đảm bảo xây dựng nguồn nhân lực 
toàn diện về kiến thức pháp luật, kỹ năng 
tuyên truyền và tâm huyết với công tác 
PBGDPL.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, 
huyện tích cực huy động, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các cộng đồng dân cư, 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham 
gia PBGDPL cho các đối tượng của Đề án 
thông qua các chương trình phổ biến, tư 
vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ 
trợ việc làm, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật 
chất, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục 
vụ PBGDPL... theo quy định của pháp 
luật, phù hợp với điều kiện của từng sở, 
ngành, địa phương. Phát huy vai trò của 
gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, 
các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản 
lý, PBGDPL cho các đối tượng.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành 
Đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp phụ nữ 
thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện trong phạm vi chức năng, 
quyền hạn của mình và nhiệm vụ được 
giao tại Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch 
tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 
đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

UBND thành phố giao Công an thành 
phố là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp 
UBND thành phổ triển khai thực hiện Kế 
hoạch, là đầu mối phối hợp với các cơ 
quan, tổ chức có liên quan thực hiện các 
nhiệm vụ tại Kế hoạch. Căn cứ quy định 
về công tác thi đua, khen thưởng, Công 
an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ 
(Ban Thi đua - Khen thưởng) và các sở, 
ngành, địa phương liên quan đề xuất Chủ 
tịch UBND thành phố khen thưởng đột 
xuất cho các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề 
án năm 2022.v

Ngành Công an tăng cường phổ biến pháp luật cho nhân dân.
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Bộ Giao thông Vận tải đã có văn 
bản số 3291/BGTVT-PC gửi các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn 
thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2022.

Theo đó, để tiếp tục triển khai có 
hiệu quả công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật (PBGDPL) trong 

ngành GTVT, Bộ Giao thông Vận tải yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định 
của Luật PBGDPL và các văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đặc 
biệt Quyết định số 1521/QĐ-TTg và các 
chương trình, đề án về PBGDPL đã được 
Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, 
tổ chức ở trung ương ban hành trong 
thời gian qua có liên quan đến Bộ Giao 
thông Vận tải, Quyết định số 2572/QĐ-
BGTVT, Quyết định số 2110/QĐ-BGTVT 
ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành kế hoạch PBGDPL năm 
2022 của Bộ Giao thông Vận tải để chủ 
động tổ chức thực hiện các kế hoạch, 
chương trình, đề án về PBGDPL bảo 
đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Về nội dung, thông tin, phổ biến 
đầy đủ, toàn diện quy định pháp luật 
đến các đối tượng chịu sự tác động 
của văn bản, đồng thời, chú trọng thực 
hiện truyền thông chính sách pháp luật 
ngay từ quá trình xây dựng, soạn thảo 
văn bản quy phạm pháp luật, bám sát 
các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan 
tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau 
cần định hướng dư luận xã hội; các nội 
dung về bảo đảm quyền con người, 
quyền công dân; các quy định pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện 

thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

  Chương trình phổ biến pháp luật 
về an ninh, an toàn hàng không tại 
CHKQT Cần Thơ năm 2020.

Bên cạnh các hình thức, biện pháp 
PBGDPL truyền thống, cần đẩy mạnh 
thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL, 
vận hành có hiệu quả Cổng/Trang thông 
tin điện tử PBGDPL của Bộ, các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ; khai thác triệt để các 
ứng dụng, phần mềm có tính năng trực 
tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo, mạng xã hội… để PBGDPL.

Các đơn vị cần chủ động phối hợp 
với Bộ Tư pháp kết nối, cập nhật, khai 
thác thông tin PBGDPL trên Cổng Thông 
tin điện tử PBGDPL quốc gia sau khi đưa 
vào vận hành. Đồng thời, tăng cường 
các hoạt động thông tin, truyền thông, 
PBGDPL trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng 
mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp 
luật; chủ động, linh hoạt áp dụng các 
cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả và 
nhân rộng việc thực hiện...

Để phát huy hiệu quả của Cổng/ 
Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ 
Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ, đề nghị các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ kịp thời đăng tải việc trả 
lời câu hỏi chuyên mục “Hỏi đáp pháp 
luật”; chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp”; bài viết, tài liệu...lên 
chuyên mục Tuyên truyền PBGDPL...
trên Cổng/Trang thông tin điện tử của 
Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 HẢI NAM

Thời gian qua, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19, các cơ sở giáo 
dục chuyển đổi hình thức học tập 

trung sang học trực tuyến tại nhà thông 
qua sử dụng các thiết bị có kết nối mạng 
Internet như điện thoại thông minh, 
máy tính,…. Bên cạnh đó, do các hoạt 
động vui chơi ngoài trời bị hạn chế nên 
trẻ em, học sinh có nhiều thời gian sử 
dụng vào các hoạt động vui chơi, giao 
lưu trên không gian mạng. Lợi dụng 
tình hình đó, một số đối tượng đã sử 
dụng các trang mạng xã hội (Facebook, 
Tiktok, Zalo,…) lập các tài khoản, hội 
nhóm phát tán hình ảnh, video clip có 
nội dung không lành mạnh, lôi kéo trẻ 
em, học sinh tham gia, gây nguy cơ cho 
việc các em bị xâm hại là rất cao.

Trước tình hình đó, nhằm tăng 
cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn 
tội phạm xâm hại trẻ em trên không 
gian mạng, Giám đốc Công an tỉnh đã 

chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an 
các huyện, thành phố tập trung làm 
tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền chỉ đạo nhằm huy động 
sức mạnh của cả hệ thống chính trị 
và toàn dân tham gia công tác phòng 
ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành 
vi xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại trẻ 
em trên không gian mạng. Đồng thời 
phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức 
pháp luật; tuyên truyền, thông báo 
phương thức, thủ đoạn, kỹ năng nhận 
biết, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ 
em trên không gian mạng; vận động 
nhân dân làm tốt công tác quản lý, giáo 
dục con em, người thân trong gia đình, 
chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm 
xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Đồng thời tăng cường lực lượng, 
phương tiện, triển khai đồng bộ các 

biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, 
địa bàn; rà soát, quản lý chặt chẽ các 
đối tượng trên địa bàn có điều kiện, khả 
năng hoặc có biểu hiện nghi vấn phạm 
tội xâm hại trẻ em trên không gian 
mạng. Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về an ninh trật tự, thường xuyên 
kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều 
kiện về an ninh trật tự trong việc chấp 
hành nghiêm các quy định của pháp 
luật, ký cam kết không dụ dỗ, lôi kéo, 
cưỡng ép trẻ em phạm tội hoặc thực 
hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 
Phối hợp với các cơ quan chức năng 
tăng cường công tác nắm tình hình trên 
không gian mạng, chủ động phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng 
có hoạt động tuyên truyền, kích động, 
cổ súy bạo lực, dâm ô, đồi trụy, trái đạo 
đức, thuần phong mỹ tục, xâm hại trẻ 
em trên không gian mạng.v

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ 
BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022ĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 

PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN 
TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM 
TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,chống tội phạm xâm hại trẻ 
em cho học sinh trên địa bàn.

CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH:

T LƯƠNG TRANG -
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Vừa qua, Hội đồng phối 
hợp Phổ biến giáo dục pháp 
luật tỉnh Hải Dương đã ban 
hành Kế hoạch số 741/KH-
HĐPH về việc tổ chức Cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật trực tuyến 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm khuyến khích tinh thần 
chủ động học tập, tìm hiểu 
pháp luật, nâng cao ý thức 

tuân thủ, chấp hành và bảo vệ 
pháp luật của các tầng lớp nhân 
dân và thiết thực hưởng ứng Ngày 
Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 
(09/11) năm 2022. 

Theo đó, thời gian diễn ra đợt 
1 của Cuộc thi: Bắt đầu từ 00 giờ 00 
phút ngày 01/5/2022 đến 24 giờ 00 
phút ngày 31/5/2022.

Nội dung thi: Tìm hiểu pháp 
luật về phòng, chống ma tuý; mại 
dâm; mua bán người và phòng, 
chống xâm hại trẻ em. (Tài liệu 
phục vụ làm bài thi được đăng trên 
Trang thông tin PBGDPL tỉnh, tại 
địa chỉ: http//:pbgdpl.haiduong.
gov.vn ) Về hình thức thi, Cuộc thi 
được tổ chức theo hình thức trực 
tuyến tại địa chỉ website như sau: 
http//:timhieuphapluat.haiduong.
gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục 
Cuộc thi trực tuyến trên Trang 
Thông tin phổ biến giáo dục pháp 
luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.

gov.vn); Trang thông tin điện tử 
Sở Tư pháp (https//: sotuphap.
haiduong.gov.vn).

Cách thức thi: Người dự thi truy 
cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn 
và thực hiện trả lời 21 câu hỏi (bao 
gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực 
tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người 
dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi 
trắc nghiệm) trên máy tính và các 
thiết bị di động có kết nối internet.

Trong quá trình diễn ra Cuộc 
thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 
03 lượt thi để có thể cải thiện kết 
quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 
phút.

Giải thưởng: Người đạt giải 
được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy 
chứng nhận và mức giải thưởng 
như sau: 01 Giải Nhất: 3 triệu đồng/
giải; 02 Giải Nhì: 2 triệu đồng/giải; 
3 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải; 10 Giải 
Khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

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

 VŨ TRỌNG PHÚC

Chung tay phòng, chống ma tuý.

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

HẢI DƯƠNG:

NGUYỄN HẢI-

ỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN 
PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tới dự có ông Đặng Thanh Sơn, 
Cục trưởng Cục Quản lý xử phạt vi 
phạm hành chính và Theo dõi thi 

hành pháp luật, Bộ Tư pháp. Tham dự có 
đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương 
và các đơn vị liên quan. Ông Bùi Văn Vi - 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố chủ 
trì Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đặng Thanh Sơn - 
Cục trưởng Cục Quản lý xử phạt vi phạm 
hành chính và Theo dõi thi hành pháp 
luật, Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn 
Hoàng Việt, Phó Trưởng phòng Phòng 
Quản lý xử phạt vi phạm hành chính, Cục 
Quản lý xử phạt vi phạm hành chính và 
Theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp 
trình bày, trao đổi, thảo luận và giải đáp 
những khó khăn, vướng mắc với các đại 
biểu là cán bộ, công chức thực hiện công 
tác liên quan đến xử phạt vi phạm hành 

chính thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn thành phố về Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; các Nghị định của Chính Phủ: số 
118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; số 
19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 kiểm 
tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Văn Vi 
- Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải 
Phòng nhấn mạnh: Qua hơn 08 năm triển 
khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính năm 2012 và các văn bản có liên 
quan cho thấy những tác động tích cực 
đối với công tác phòng, chống vi phạm 
pháp luật, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế-xã hội, bảo vệ tốt hơn quyền con 
người, quyền công dân; góp phần giúp 

công tác xử lý vi phạm hành chính nói 
chung cơ bản đã đi vào nền nếp. Hội nghị 
tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến, 
quán triệt các văn bản pháp luật về xử 
phạt vi phạm hành chính; trang bị đầy đủ 
kiến thức về xử phạt vi phạm hành chính 
cho những người có thẩm quyền xử phạt, 
cán bộ, công chức thực hiện công tác liên 
quan đến xử phạt vi phạm hành chính 
trên địa bàn thành phố góp phần hạn chế 
những sai sót trong quá trình thiết lập hồ 
sơ xử phạt vi phạm hành chính. Để hội 
nghị đạt kết quả, đồng chí Bùi Văn Vi, Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp thành phố đề nghị 
tất cả đại biểu đến dự hội nghị tập trung 
theo dõi, lĩnh hội các kiến thức pháp luật 
để tham mưu, thực hiện việc xử phạt vi 
phạm hành chính đúng thẩm quyền, 
đúng quy định của pháp luật.v

Sở Tư pháp thành phố 
Hải Phòng vừa tổ chức 
Hội nghị tập huấn tuyên 
truyền, phổ biến, quán 
triệt các văn bản pháp 
luật về xử phạt vi phạm 
hành chính.

HẢI PHÒNG:

Ông Bùi Văn Vi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tại Hội nghị.

H

Toàn cảnh Hội nghị.
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Để bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, các cấp, ngành đã thường 
xuyên thông tin cho người tiêu 

dùng nhận biết về hàng giả, hàng kém 
chất lượng; tăng cường giám sát các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, khuyến khích người 
tiêu dùng lên án, tẩy chay hàng hóa của 
doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người 
tiêu dùng. Công tác tuyên truyền thực 
hiện Luật Bảo vệ người tiêu dùng cũng 
được đẩy mạnh trong các tầng lớp Nhân 
dân thông qua băng rôn, khẩu hiệu trên 
các tuyến đường phố chính, chợ trung 
tâm thành phố Đồng Hới, các huyện, thị 
xã trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, 
ngành cũng chú trọng tập huấn pháp 
luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
và các văn bản có liên quan cho hộ tiểu 
thương, người dân ở các huyện, thị xã, 
thành phố. Giai đoạn 2011 - 2021 các sở, 
ngành đã tổ chức và phối hợp tổ chức 53 
buổi hội thảo; 74 hội nghị; 182 buổi tập 
huấn; 63 lần mít tinh cổ động, tuần hành; 
thực hiện 812 lần phát thanh, truyền 
hình; phát 15.927 tờ rơi và 4.036 quyển 
sách, báo, tài liệu tuyên truyền về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng thường 
xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng 
tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, 
giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn; 
tiếp nhận tố cáo của người tiêu dùng và 
giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị 
cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền 
giải quyết theo quy định của pháp luật; 
có giải pháp hiệu quả phát hiện, ngăn 
chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức 
khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính 
mạng, an toàn của người tiêu dùng; đẩy 
mạnh hoạt động phân tích, kiểm định, 
đánh giá, kiểm soát, kiên quyết không 
để lưu thông trên thị trường những hàng 

hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng 
hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho 
người tiêu dùng.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, kiểm soát 
về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn 
các hành vi lợi dụng chính sách kích cầu, 
khuyến khích tiêu dùng hàng Việt để tiêu 
thụ hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng 
kém chất lượng được triển khai thực hiện 
thường xuyên. Các sở, ngành đã chú trọng 
giám sát việc đăng ký, kê khai và niêm yết 
giá, bán hàng theo giá đăng ký, bảo đảm 
hàng có nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn 
chất lượng; thành lập đoàn kiểm tra liên 
ngành kiểm tra các nhà hàng, khách sạn, 
hộ kinh doanh ăn uống, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh mặt hàng thực phẩm; ngăn 

chặn, xử lý nghiêm trường hợp mua bán, 
vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ động vật, 
sản phẩm động vật trái phép không rõ 
nguồn gốc vào địa bàn tỉnh; kiểm tra việc 
kinh doanh, vận chuyển, buôn bán gia 
súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia 
cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc 
bị bệnh, chết lưu thông trên thị trường; 
thành lập các chốt kiểm dịch, đội kiểm 
dịch lưu động trên các tuyến giao thông 
chính. UBND tỉnh cũng chỉ đạo tổ chức 
nhiều đợt kiểm tra, giám sát chất lượng 
các sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất 
và kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh như: 
Khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện 
tử, xăng dầu, vật liệu xây dựng, đồ chơi 
trẻ em, mũ bảo hiểm, vàng... Các ngành 

ÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN 
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO 
VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển 
biến tích cực. Các cấp, các ngành đã và đang có 
những hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ ngày càng 
tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Khoa học - Công nghệ, Công Thương, Y 
tế, Quản lý thị trường và Công an cũng đã 
thường xuyên tổ chức, phối hợp kiểm tra, 
thanh tra về đo lường, chất lượng hàng 
hóa đối với hàng đóng gói sẵn ở những 
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện và xử lý ngăn 
chặn kịp thời các hành vi vi phạm về đo 
lường, chủ yếu như sử dụng phương tiện 
đo không có kẹp chì theo quy định; sai 
số của phương tiện đo vượt quá giới hạn 
sai số cho phép; sử dụng phương tiện đo 
hết thời hạn kiểm định; khối lượng của 
hàng đóng gói sẵn bị thiếu so với công 
bố của nhà sản xuất nhằm bảo vệ quyền 

Quảng Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ 
quyền lợi của người tiêu dùng.

NQ -

QUẢNG BÌNH:

lợi người tiêu dùng; tạo sự công bằng và 
cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh. 
Các phương tiện đo lường đều liên quan 
mật thiết đến nhu cầu tiêu dùng hàng 
ngày của đại bộ phận người dân như 
phương tiện đo trong lĩnh vực y tế, cân 
trong kinh doanh vàng, taximet, cân ô 
tô, công tơ điện, các nhu yếu phẩm sinh 
hoạt phục vụ cuộc sống hàng ngày... đã 
được kiểm soát tốt, góp phần đảm bảo an 
toàn, sức khỏe, lợi ích của doanh nghiệp 
và người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, Tháng 
hành động về vệ sinh an toàn thực 
phẩm, công tác thanh tra, kiểm tra các 
cơ sở vật tư nông nghiệp, thực phẩm 
nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh 

cũng được thực hiện ở tất cả các khâu 
từ sản xuất ban đầu đến sơ, chế biến, 
lưu thông trên thị trường, qua đó đã 
kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành 
vi vi phạm, góp phần nâng cao chất 
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản và nhận thức 
của cộng đồng trong việc đảm bảo chất 
lượng. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp 
luật cũng giảm dần qua các năm.

Mặc dù đã đạt được những kết quả 
tích cực nhưng công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng vẫn còn nhiều mặt hạn 
chế. Người tiêu dùng chưa nhận biết đầy 
đủ được quyền lợi của mình khi đi mua 
sắm và quyền lợi chính đáng đó được 
pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, người 
tiêu dùng hiện nay chưa quan tâm đến 
việc lấy hóa đơn, chứng từ, kiểm tra, 
xem xét hàng hóa trước khi nhận hàng. 
Bởi vậy khi sự cố xảy ra không có cơ sở để 
giải quyết, nhiều người tiêu dùng bị xâm 
phạm quyền lợi nhưng chưa được hỗ trợ, 
xử lý. Việc phối hợp và triển khai công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng 
gặp nhiều khó khăn; công tác giải quyết 
tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ 
chức cá nhân kinh doanh chưa hiệu quả; 
hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa 
thiết thực...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 
chính sách, pháp luật liên quan đến bảo 
vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đa dạng 
hóa phương thức truyền thông, đổi mới 
nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục chính sách, pháp luật bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao kiến 
thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội; 
công khai, minh bạch và thông tin rộng 
rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp 
đến người tiêu dùng về chất lượng hàng 
hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ 
gây mất an toàn cho người tiêu dùng xây 
dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, 
đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện 
vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu 
dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi 
thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp trong tỉnh; đưa 
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
trên địa bàn tỉnh trở thành hoạt động phổ 
biến nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm 
quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 
thực chất, liên tục, lâu dài từ cấp tỉnh đến 
cấp xã và trong tất cả các ngành, lĩnh vực. 
Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp cho các nhà sản xuất có uy tín, tạo 
lập môi trường tiêu dùng an toàn vệ sinh 
thực phẩm cho người dân.v
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Theo Thông tư mới ban hành, giám 
định tư pháp trong hoạt động khoa 
học và công nghệ (KH&CN) bao gồm 

giám định tư pháp thuộc các lĩnh vực: tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa (tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng); công nghệ, thiết 
bị, máy móc; sở hữu công nghiệp; năng 
lượng nguyên tử.

Thông tư nêu, giám định viên tư 
pháp, người giám định tư pháp theo vụ 
việc, tổ chức giám định theo vụ việc triển 
khai thực hiện giám định như sau:

a) Lập đề cương giám định với các 
nội dung cơ bản sau: căn cứ thực hiện 
giám định theo quy định; thời gian dự 
kiến hoàn thành giám định; các điều 
kiện theo quy định của pháp luật để thực 
hiện giám định.

Đối với tổ chức giám định tư pháp 
theo vụ việc, ngoài những nội dung trên, 
đề cương giám định của tổ chức phải bao 
gồm danh sách nhân sự thực hiện giám 
định, người được phân công chủ trì thực 
hiện giám định, thông tin về năng lực của 
các cá nhân thực hiện giám định.

b) Trường hợp cần thiết, cá nhân, 
tổ chức thực hiện giám định đề nghị với 
người trưng cầu, yêu cầu giám định về 
việc khảo sát đối tượng giám định để 
phục vụ công tác lập kế hoạch và thực 
hiện giám định, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác.

c) Thu thập thông tin, tài liệu có liên 
quan đến nội dung cần giám định.

IÁM ĐỊNH TƯ PHÁP  
TRONG HOẠT ĐỘNG  
KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ

GBộ Công an đã ban hành Thông 
tư số 13/2022/TT-BCA quy định 
biểu mẫu và chế độ báo cáo thống 
kê về phòng, chống ma túy trong 
Công an nhân dân (CAND). Thông 
tư có hiệu lực thi hành từ ngày 
15/6/2022.

Theo Thông tư, có 2 loại báo cáo 
gồm: Báo cáo thống kê định kỳ và 
báo cáo thống kê đột xuất. Thời 

hạn gửi báo cáo thống kê định kỳ về Đội 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
(hoặc đội có chức năng điều tra tội phạm 
về ma túy) Công an cấp huyện trước 
ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo, về 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 
túy Công an cấp tỉnh trước ngày 18 của 
tháng cuối kỳ báo cáo, về Cục Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy trước ngày 
20 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy lập báo cáo thống kê tổng hợp 
chung về phòng, chống ma túy trong 
CAND gửi lãnh đạo Bộ, đồng gửi Văn 
phòng Bộ để theo dõi, thực hiện chức 
năng Cơ quan thường trực về phòng, 
chống ma túy trước ngày 24 của tháng 
cuối kỳ báo cáo.  

Với báo cáo thống kê đột xuất, 
Thông tư quy định trong trường hợp cần 
thiết, Công an cấp trên yêu cầu cấp dưới 
báo cáo thống kê đột xuất về phòng, 
chống ma túy. Nội dung, thời gian thống 
kê, thời hạn gửi báo cáo, nơi gửi, nơi 
nhận báo cáo thống kê và các nội dung 
khác có liên quan thực hiện theo văn 
bản hướng dẫn của Công an cấp trên.

Phương thức gửi báo cáo

Thông tư quy định, hình thức và 
phương thức gửi báo cáo thống kê được 
thực hiện bằng văn bản giấy hoặc văn 
bản điện tử; có họ, tên, chữ ký của cán bộ 
thống kê và Thủ trưởng đơn vị lập biểu 
mẫu báo cáo thống kê, dấu xác nhận của 
đơn vị; được phát hành và quản lý theo 
quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

Sau khi Bộ Công an triển khai phần 
mềm thống kê cơ sở dữ liệu về phòng, 
chống ma túy, Công an các đơn vị, địa 
phương được phân công thực hiện các 
biểu mẫu thống kê có trách nhiệm thu 
thập, bổ sung, cập nhật thông tin, dữ 
liệu trực tiếp vào hệ thống phần mềm 
thống kê để theo dõi, quản lý.

Ngoài ra, trường hợp cần bổ sung 
thông tin thống kê từ Công an các đơn 
vị, địa phương có thực hiện chế độ báo 
cáo thống kê về phòng, chống ma túy; 
thu thập thêm thông tin thống kê ngoài 
nội dung biểu mẫu thống kê định kỳ 
theo yêu cầu đột xuất, Cục Cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy báo cáo, đề xuất 
Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy có trách nhiệm thực hiện theo 
đúng phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm 
quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật 
Thống kê năm 2015; chủ trì, phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra 
thống kê về phòng, chống ma túy theo 
đúng chương trình, kế hoạch, phương 
án đã được Bộ trưởng phê duyệt.  

 MINH ĐỨC

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG 
CÔNG AN NHÂN DÂN

Thời hạn gửi báo cáo thống kê định kỳ về Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN tối đa là ba tháng.

M
IN

H
 H

IỂ
N
- Bộ Khoa học và 

Công nghệ đã ban 
hành Thông tư 
03/2022/TT-BKHCN 
quy định về giám 
định tư pháp trong 
hoạt động khoa học 
và công nghệ. Thông 
tư này có hiệu lực 
thi hành từ ngày 
15/6/2022.

d) Thực hiện giám định.
đ) Xây dựng kết luận giám.
Trường hợp có thay đổi về cá nhân, 

tổ chức giám định tư pháp, Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị cử cá nhân, tổ chức thực 
hiện giám định có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản cho người trưng cầu, yêu 
cầu giám định.

Quá trình thực hiện, người giám định 
phải lập văn bản ghi nhận quá trình thực 
hiện giám định theo Mẫu quy định.

Giám định viên tư pháp, người giám 
định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám 
định tư pháp theo vụ việc khi thực hiện 
giám định tư pháp có quyền sử dụng kết 
quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung 
hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ 
chức khác có đủ điều kiện, năng lực phù 
hợp theo quy định thực hiện nhằm phục 
vụ cho việc giám định.

Thời hạn giám định

Thời hạn giám định tư pháp trong 
hoạt động KH&CN tối đa là 03 tháng. 
Trường hợp vụ việc giám định các thiết bị, 
máy móc, công nghệ mới, phức tạp hoặc 
khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám 
định tối đa là 04 tháng.

Thời hạn giám định này có thể được 
gia hạn theo quyết định của cơ quan 
trưng cầu giám định nhưng không quá 
một phần hai thời hạn giám định tối đa 
theo quy định.

Giám định tư pháp trong hoạt động 
KH&CN đối với các trường hợp bắt buộc 
phải trưng cầu giám định tư pháp được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về 
tố tụng hình sự.

Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc 
có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không 
thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá 
nhân, tổ chức thực hiện giám định phải 
kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ 
lý do cho người trưng cầu giám định và 
thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận 
giám định.v
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Văn phòng Chính phủ ban hành 
Thông tư 01/2022/TT-VPCP hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Thông tư có hiệu lực 
thi hành từ ngày 20/6/2022.

Thông tư, Văn phòng Ủy ban nhân 
dân (UBND) tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (cấp tỉnh) là 

cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; bộ máy 
tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động 
của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Văn phòng UBND cấp tỉnh có chức 
năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh 
về: Chương trình, kế hoạch công tác của 
UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; kiểm 
soát thủ tục hành chính; tổ chức triển 
khai thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền của địa 
phương; tổ chức, quản lý và công bố các 
thông tin chính thức về hoạt động của 
UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Văn phòng UBND cấp tỉnh là đầu 
mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ 
thống thông tin hành chính điện tử phục 
vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quản 
lý Công báo và phục vụ các hoạt động 
chung của UBND cấp tỉnh; giúp Chủ tịch 
UBND và các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 
thẩm quyền; quản lý công tác quản trị 
nội bộ của Văn phòng; tham mưu, giúp 
UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực ngoại vụ, dân tộc (đối 
với địa phương không tổ chức riêng Sở 
Ngoại vụ, Ban Dân tộc).

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm 
vụ trình UBND cấp tỉnh ban hành: Quy 
chế làm việc của UBND tỉnh; quyết định 

phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp tỉnh (sở), UBND cấp huyện.

Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban 
hành văn bản thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo phân công; 
tham mưu, xây dựng, quản lý, theo dõi 
và tổ chức thực hiện chương trình, kế 
hoạch công tác của UBND cấp tỉnh.

Đề xuất quy định mới về chức 
năng, nhiệm vụ của Văn phòng 
UBND tỉnh

Phục vụ hoạt động chung của UBND 
cấp tỉnh; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND 
và các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm 
quyền; tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản 
lý văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình 
hình, kết quả thực hiện.

Ngoài ra, Văn phòng UBND cấp 
tỉnh tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về 
kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh tổ 
chức triển khai thực hiện việc gửi, nhận 
văn bản điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ 
công việc trên môi trường điện tử; đầu 
mối triển khai kết nối, liên thông các hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành giữa 
các cơ quan trong hệ thống hành chính 
nhà nước tại địa phương; bảo đảm các 
điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho 
hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 
tin cho Cổng Thông tin điện tử cấp tỉnh 
và các hệ thống thông tin phục vụ công 
tác chỉ đạo, điều hành được UBND, Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh phân công...

 TUỆ VĂN

Theo Thông tư, nội dung tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ gồm: Tính chất nguy hiểm, tác hại, 
hậu quả của cháy, nổ đối với cá nhân, gia 
đình, cộng đồng và xã hội; biện pháp, quy 
trình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ tại gia đình, trường học và cộng 
đồng; trách nhiệm báo tin khi có sự cố 
cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

Thời lượng tổ chức các hoạt động bổ 
trợ, diễn tập về phòng cháy chữa cháy: 
Đối với trẻ em mầm non bảo đảm tối 
thiểu 01 buổi/năm học. Đối với học sinh 
phổ thông, học viên các trung tâm giáo 
dục thường xuyên bảo đảm tối thiểu 02 
buổi/năm học. Đối với sinh viên bảo đảm 
tối thiểu 03 buổi/năm học.

Phương pháp giáo dục kiến thức, kỹ 
năng phòng cháy, chữa cháy

Đối với giáo dục mầm non: Lồng 
ghép kiến thức, kỹ năng phòng cháy 
chữa cháy thông qua các hoạt động nuôi 
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; sử dụng 
phương pháp giáo dục trực quan, minh 
họa thông qua hoạt động giáo dục phát 
triển thể chất.

Với giáo dục phổ thông và giáo dục 
thường xuyên: Lồng ghép trong nội dung 
các bài học của môn học trong chương 
trình giáo dục chính khóa; thông qua các 
hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải 
nghiệm hướng nghiệp, hoạt động giáo 
dục kỹ năng sống và trong các hoạt động 
sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.

T
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

RANG BỊ  
KIẾN THỨC, 
KỸ NĂNG  
VỀ PHÒNG 
CHÁY, CHỮA 
CHÁY CHO  
HỌC SINH, 
SINH VIÊN

Văn phòng UBND cấp tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
cấp tỉnh; bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của 
UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Dạy kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh từ 
mầm non tới đại học.

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo vừa 
ban hành Thông 
tư 06/2022/TT-
BGDĐT hướng dẫn 
trang bị kiến thức, 
kỹ năng về phòng 
cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ 
cho học sinh, sinh 
viên trong các cơ 
sở giáo dục. Thông 
tư này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 
26/6/2022.

Đối với giáo dục đại học: Lồng ghép 
trong môn học giáo dục quốc phòng 
an ninh và các hoạt động ngoại khóa; 
phối hợp với các đơn vị có chức năng 
trong công tác phòng cháy, chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ tổ chức hoạt động đào 
tạo, thực hành, diễn tập phù hợp với nội 
dung chương trình đào tạo của các nhà 
trường.

Yêu cầu cần đạt được đối với trẻ em 
mầm non là nhận biết được về nguồn 
lửa, nguồn nhiệt và một số vật dụng có 
thể gây cháy, nổ; biết cách phòng tránh 
nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố 
có thể gây cháy, nổ.

Đối với học sinh tiểu học cần biết kỹ 
năng thoát nạn trong đám cháy, cách 
chọn lối thoát, cách sử dụng thiết bị bảo 
vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ thể khi xảy 
ra cháy, nổ; sử dụng và thực hành dập tắt 
đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình, 
thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi 
trường khói, khí độc.

Học sinh trung học cơ sở cần biết các 
kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ; 
thực hành và sử dụng thành thạo các kỹ 
năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ với thiết bị mô hình…

Đối với sinh viên cần thành thạo 
một số kỹ năng thoát nạn từ các phương 
tiện giao thông, trong thang máy, thang 
cuốn khi có các sự cố cháy, nổ; được 
cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ theo quy định của pháp luật hiện 
hành (nếu có nhu cầu) sau khi được cơ 
quan Công an có thẩm quyền kiểm tra, 
đánh giá đạt yêu cầu.v
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Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được 
thành lập theo Luật Hợp tác xã.

+ Có hợp đồng liên kết gắn với sản 
phẩm nông nghiệp là các đối tượng được 
hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông 
nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 
và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 
ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (nếu có).

+ Có sản phẩm nông nghiệp là các 
đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ 
bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận 
đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm 
của cơ quan có thẩm quyền hoặc được 
công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao theo quy định 
pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quyết định cũng quy định cụ thể rủi 

Quyết định quy định, cá nhân sản 
xuất nông nghiệp thuộc diện hộ 
nghèo, hộ cận nghèo theo quy định 

tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 
27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn 
nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và 
các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu 
có) được hỗ trợ tối đa theo quy định tại 
khoản 1 Điều 19 Nghị định 58/2018/NĐ-
CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 
thế (nếu có). Theo đó, mức hỗ trợ tối đa là 
90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Cá nhân sản xuất nông nghiệp không 
thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo quy định 
nêu trên được hỗ trợ tối đa theo quy định 
tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 58/2018/
NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 
thay thế (nếu có). Theo đó, mức hỗ trợ tối 
đa là 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Tổ chức sản xuất nông nghiệp được 
hỗ trợ tối đa theo quy định tại khoản 3 
Điều 19 Nghị định 58/2018/NĐ-CP và các 
văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (20% 
phí bảo hiểm nông nghiệp) khi đáp ứng 
đầy đủ quy định sau:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo 

HÍNH SÁCH MỚI VỀ 
HỖ TRỢ BẢO HIỂM 
NÔNG NGHIỆP

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo 
hiểm nông nghiệp. Theo Quyết định các đối tượng 
bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 
gồm: Cây trồng là lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê. 
Vật nuôi là trâu, bò, lợn. Nuôi trồng thủy sản là tôm 
sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. Thời gian thực hiện 
hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022 
đến hết ngày 31/12/2025.
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Thủ  
tướng 
Chính 
phủ đã 
ban hành 
Quyết 
định số 
13/2022/ 
QĐ-TTg  
về thực 
hiện  
chính  
sách hỗ 
trợ bảo 
hiểm  
nông 
nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) 
đã ký ban hành Kế hoạch số 1414/KH-
HĐPH về kiểm tra của Hội đồng năm 2022. 
Theo Kế hoạch, trong năm 2022, Hội đồng 
sẽ tổ chức 04 Đoàn kiểm tra tại một số bộ, 
địa phương: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; các tỉnh: 
Tây Ninh, Bình Dương, Lạng Sơn, Quảng 

Ninh trong Quý II-III/2022.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình 
hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được 
giao theo Luật PBGDPL và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW 
của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg 
ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 
80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg 
ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn của 

Cơ quan Thường trực Hội đồng; tình hình 
hoạt động của Hội đồng; việc triển khai thực 
hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về 
PBGDPL; kinh phí cho công tác PBGDPL; việc 
thực hiện chính sách huy động nguồn lực 
xã hội tham gia hoạt động này; những mô 
hình hay, cách làm hiệu quả, gương người 
tốt, việc tốt; đồng thời xác định tồn tại, hạn 
chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 
trong công tác PBGDPL và hoạt động của 
Hội đồng, từ đó đề xuất giải pháp để nâng 
cao hiệu quả công tác.

Kế hoạch đã xác định cách thức kiểm 
tra như sau: 

Thứ nhất, đối với kiểm tra tại các bộ, 
dự kiến tổ chức kiểm tra trong 01 buổi với 
sự tham dự của Đoàn kiểm tra và đại diện 
lãnh đạo bộ, Hội đồng của bộ (nếu có); 
lãnh đạo Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc 
bộ có liên quan.

Thứ hai, đối với kiểm tra tại địa 
phương, dự kiến 01 ngày, trong đó: (i) 01 
buổi kiểm tra tình hình hoạt động của Hội 

đồng tỉnh với sự tham dự của Đoàn kiểm 
tra và đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân; thành viên Hội 
đồng tỉnh (mời đại diện Đoàn Đại biểu 
Quốc hội, Ban Pháp chế, Ban Tuyên giáo 
và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
dự cùng); (ii) 01 buổi kiểm tra tình hình 
hoạt động của Hội đồng cấp huyện với sự 
tham dự của Đoàn kiểm tra, đại diện Lãnh 
đạo Hội đồng tỉnh và Lãnh đạo huyện ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
thành viên Hội đồng cấp huyện; đại diện 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây 
lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; trâu, bò, 
lợn; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra 
như: Thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, 
lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, 
sạt lở đất...); dịch bệnh đối với cây lúa 
(bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, 
đạo ôn...); dịch bệnh đối với trâu, bò, lợn 
(bệnh lở mồm long móng, tai xanh, nhiệt 
thán, xoắn khuẩn). 

Quyết định nêu rõ: Không hỗ trợ cho 
các rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, hồ 
tiêu, điều, cà phê, tôm sú, tôm thẻ chân 
trắng, cá tra.

Quyết định quy định cụ thể địa bàn 
được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, 
trong đó, đối với cây lúa, tại 7 tỉnh: Thái 
Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình 
Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

Đối với cây cao su, tại 8 tỉnh: Kon Tum, 
Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, 
Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

Đối với cây cà phê, tại 7 tỉnh: Sơn La, 
Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm 
Đồng, Bình Phước.

Đối với cây hồ tiêu, tại 6 tỉnh: Gia Lai, 
Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với cây điều, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk 
Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, 
Đồng Nai.

Đối với trâu, bò, tại 11 tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh 
Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình 
Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng 
Nai, Bình Dương.

Đối với lợn, tại 9 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái 
Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, 
Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.

Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá 
tra, tại 5 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, 
Bạc Liêu, Cà Mau.v
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một số đơn vị cấp xã.

Trong quá trình tổ chức kiểm tra 
tại địa phương, Đoàn kiểm tra có thể 
mời thêm đại diện của Hội đồng các địa 
phương lân cận cùng tham dự để trao 
đổi, tham khảo kinh nghiệm, cách thức 
tổ chức hoạt động của Hội đồng tại địa 
phương, góp phần nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Hội đồng. Các Đoàn kiểm 
tra có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm tra 
và kết luận kiểm tra cho Cơ quan Thường 
trực Hội đồng (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Bộ Tư pháp) chậm nhất là 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

Tùy tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm 
tra quyết định cụ thể về nội dung, cách thức 
kiểm tra (trực tiếp, trực tuyến hoặc báo cáo), 
thời gian, địa điểm kiểm tra. Trưởng Đoàn 
kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên đoàn kiểm tra trong quá trình tổ chức 
kiểm tra, cho phép thành viên đoàn kiểm tra 
vắng mặt (nếu có lý do chính đáng và báo 
cáo bằng văn bản với Trưởng Đoàn kiểm tra).

 Bên cạnh các Đoàn kiểm tra của Hội 
đồng, Kế hoạch cũng đề nghị các thành viên 
Hội đồng chủ động tổ chức kiểm tra công tác 
PBGDPL tại cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc 
kết hợp việc kiểm tra công tác PBGDPL trong 
quá trình kiểm tra công tác lĩnh vực thuộc 
phạm vi, lĩnh vực được giao... Các Đoàn kiểm 
tra có trách nhiệm báo cáo kết quả về Cơ 
quan thường trực Hội đồng (Vụ Phổ biến, 
giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp) trước ngày 
15/12/2022 để tổng hợp.v

Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 25/2022/
TT-BTC quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực chứng khoán.

Thông tư quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí quản lý và giám sát hoạt động 

chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy 
chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực 
chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. Thông tư áp dụng đối 
với tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ 
chức thu phí, lệ phí; các tổ chức, cá nhân 
khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí 
trong lĩnh vực chứng khoán.

Tổ chức thu phí, lệ phí là Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước. Người nộp phí, 
lệ phí là các tổ chức, cá nhân có các hoạt 
động trong lĩnh vực chứng khoán được 
quy định trong Biểu mức thu phí, lệ phí 
ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt 
động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, 

giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực 
chứng khoán được quy định tại Biểu mức 
thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông 
tư này.

KÊ KHAI, THU, NỘP PHÍ, 
LỆ PHÍ CỦA NGƯỜI NỘP

Quy định: Phí, lệ phí trong lĩnh vực 
chứng khoán thu bằng đồng Việt Nam. 
Người nộp lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền 
lệ phí khi được cấp giấy phép, giấy chứng 
nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng 
khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
Thu, nộp phí giám sát hoạt động chứng 
khoán: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Sở GDCK), 
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 
Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSDC), ngân 
hàng thanh toán nộp phí giám sát cho Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước hàng quý, 
thời gian nộp chậm nhất là ngày cuối 
cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp 
theo. Thu, nộp phí quản lý công ty đại 
chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký 
giao dịch một lần khi được Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước cấp giấy xác nhận hoàn 
tất việc đăng ký công ty đại chúng.

Đối với nội dung thu, nộp phí quản 
lý đối với quỹ mở: Trong vòng 30 ngày, kể 
từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng 

ỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN 
LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ 
TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2022

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

M
THANH HÀ -

ký thành lập quỹ mở, công ty quản lý quỹ 
phải nộp phí quản lý như sau: Trường hợp 
được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01/01 
đến ngày 30/06 hàng năm, mức phí phải 
nộp là 10 triệu đồng/quỹ. Trường hợp 
được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01/7 
đến ngày 31/12 hàng năm, mức phí phải 
nộp là 5 triệu đồng/quỹ. Các năm tiếp 
theo, công ty quản lý quỹ phải nộp phí là 
10 triệu đồng/quỹ, thời gian nộp từ ngày 
01/12 đến ngày 31/12 hàng năm.

KÊ KHAI, NỘP PHÍ, LỆ 
PHÍ CỦA TỔ CHỨC THU

Định kỳ chậm nhất là ngày thứ hai 
hàng tuần, tổ chức thu phí phải gửi số 
tiền phí đã thu được trong tuần trước vào 
tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại 
Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí, lệ phí 
thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được 
theo tháng, quyết toán năm theo quy 
định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu 
thực hiện nộp 30% số tiền phí thu được 
và 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân 
sách nhà nước theo chương, tiểu mục của 
Mục lục ngân sách nhà nước.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
Tổ chức thu phí được để lại 70% số 

tiền phí thu được, để sử dụng theo quy 
định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Phí và lệ phí, Quyết 
định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 
02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt 
động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
và Thông tư số 104/2009/TT-BTC ngày 25 
tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thực hiện Quyết định số 
29/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 

2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí 
hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2022. Bãi bỏ Thông tư số 272/2016/
TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Tổ chức được Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký 
công ty đại chúng trước ngày Thông tư có 
hiệu lực mà chưa niêm yết và chưa đăng 
ký giao dịch: Thực hiện nộp phí theo quy 
định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC 
đến hết tháng trước liền kề tháng Thông 
tư này có hiệu lực thi hành.

Các nội dung khác liên quan đến thu, 
nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công 
khai chế độ thu phí, lệ phí trong lĩnh vực 
chứng khoán không quy định tại Thông 
tư này được thực hiện theo quy định tại 
Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/
NĐ-CP; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP; Nghị định số 11/2020/
NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị 
định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/
TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Luật Quản lý thuế 
ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, 
chứng từ. Trong thời gian VSDC chưa bắt 
đầu hoạt động theo quy định của Luật 
Chứng khoán số 54/2019/QH14, Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nộp 
các loại phí giám sát áp dụng đối với VSDC 
theo quy định tại Thông tư nàyv

Thông tư số 25/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
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TCPL... Ngoài ra, việc thực hiện chuẩn 
TCPL được lãnh đạo địa phương tập trung 
triển khai thông qua công tác hòa giải cơ 
sở. Nhờ đó, các tranh chấp, xích mích tại 
địa bàn dân cư được tập trung giải quyết 

kịp thời. Nhiều năm qua, xã không có tình 
trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Năm 
2021, qua chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu 
chí, xã đạt 96,5/100 điểm.

Để được công nhận chuẩn TCPL, đơn 

ĐINH THẮNG -

Mức độ tiếp cận pháp luật (TCPL) 
của người dân góp phần đảm bảo hiệu 
quả thực hiện các chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước 
và là một trong những tiêu chí để đánh 
giá xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 
và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 
Để xây dựng và duy trì cấp xã đạt 
chuẩn TCPL, huyện Cao Phong đã có 
nhiều giải pháp trong phổ biến, giáo 
dục pháp luật, giải quyết các thủ tục 
hành chính (TTHC), hòa giải và thực 
hiện dân chủ ở cơ sở.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sốp 
Cộp vừa phối hợp với Phòng Tư 
pháp UBND huyện Sốp Cộp, UBND 

xã Nậm Lạnh và Đồn Biên phòng Nậm 
Lạnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ 
biến giáo dục pháp luật tại 2 bản Huổi 
Hịa, Hua Lạnh xã Nậm Lạnh, huyện Sốp 
Cộp, Sơn La.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện 
Sốp Cộp về công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2022; Kế hoạch của Hội đồng phổ biến 
giáo dục pháp luật huyện Sốp Cộp về tổ chức 
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật tại các điểm nhóm tôn giáo trên 
địa bàn huyện, vừa qua, VKSND huyện Sốp 
Cộp đã phối hợp với Phòng Tư pháp UBND 

huyện Sốp Cộp, UBND xã Nậm Lạnh và Đồn 
Biên phòng Nậm Lạnh tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 
2 bản Huổi Hịa và Hua Lạnh (xã Nậm Lạnh, 
huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La).

Đây là 02 bản đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn huyện Sốp Cộp, giáp với cụm 
Mường Pợ, huyện Mường Son, tỉnh Hủa 

Là xã đạt chuẩn NTM nâng cao, những 
năm qua, cùng với đầu tư nguồn lực 
xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 

sản xuất, xã Thu Phong chú trọng thực 
hiện tiêu chí chuẩn TCPL. Trong đó, công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới các 
tầng lớp Nhân dân được cấp ủy, chính 
quyền quan tâm, huy động sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, 
xã đẩy mạnh cải cách TTHC, công khai 
123 thủ tục với 13 lĩnh vực tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết số điện 
thoại đường dây nóng tại trụ sở UBND xã 
để người dân thuận lợi trong giám sát và 
kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó 
khăn, vướng mắc.

Đối với xã Bắc Phong đạt chuẩn NTM 
năm 2021, việc xây dựng chuẩn TCPL đã 
được tập trung thực hiện. UBND xã đã 
phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ 
chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật 
tới Nhân dân; trong đó, tuyên truyền về 
mục đích, ý nghĩa và các nội dung cơ bản 
của nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn TCPL 
gắn với xây dựng NTM. Truyền đạt, hướng 
dẫn về nội dung xây dựng, chấm điểm, 
đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 

HIỀU GIẢI PHÁP 
TRONG PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬTNXÃ THU PHONG (HUYỆN  
CAO PHONG - HOÀ BÌNH):

SƠN LA: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP

vị cấp xã phải đạt 5 chỉ tiêu: Bảo đảm thi 
hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện 
TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã; 
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ 
sở; thực hiện dân chủ cơ sở. Theo đó, hàng 
năm, Phòng Tư pháp huyện đã chỉ đạo đội 
ngũ công chức tư pháp các xã, thị trấn 
chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch 
xây dựng các xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL 
theo kế hoạch. UBND huyện thành lập hội 
đồng và tổ chức đánh giá kết quả TCPL đối 
với các xã, thị trấn.  

Năm 2021, Phòng Tư pháp chủ trì 
tổ chức 19 buổi tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật với 1.224 lượt người 
tham dự, phát 1.224 bộ tài liệu. Nội dung 
chủ yếu về chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương; Luật Hôn nhân và gia đình; 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật 
Bảo hiểm y tế; Luật Hòa giải ở cơ sở, 
nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở… 
Công tác tuyên truyền góp phần nâng 
cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý 
thức chấp hành pháp luật trong các tầng 

lớp Nhân dân; triển khai có hiệu quả việc 
xây dựng đơn vị cấp xã đạt chuẩn TCPL. 
Qua đó, góp phần giảm thiểu các hành 
vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT, 
thúc đẩy phát triển KT-XH. Đến nay, toàn 
huyện có 576 hòa giải viên hoạt động tại 
88 tổ hòa giải gắn với địa bàn các xóm, 
khu dân cư. Hàng năm, cán bộ, hòa giải 
viên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. Tỷ lệ 
hoà giải thành đạt 86%.

Đồng chí Lưu Văn Trường, Trưởng 
Phòng Tư pháp huyện cho biết: Hết năm 
2021, toàn huyện có 10/10 xã, thị trấn 
đạt chuẩn TCPL. Thời gian tới, huyện đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất 
cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, 
hòa giải cơ sở... Tăng cường cơ chế phối 
hợp giữa các cơ quan, đơn vị, phòng, 
ban, ngành liên quan, các thành viên của 
hội đồng đánh giá chuẩn TCPL. Thường 
xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục những 
hạn chế trong triển khai thực hiện. Biểu 
dương, nhân rộng điển hình.v

Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Xã Thu Phong, huyện Cao Phong niêm yết công khai thủ tục hành 
chính tạo thuận lợi cho người dân tra cứu thông tin.
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Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND 
tỉnh ban hành kế hoạch công tác 
kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 
2022; kế hoạch theo dõi tình hành thi 
hành pháp luật và quản lý công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 
2022; kế hoạch công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2022… Thẩm định 05 dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân tỉnh và UBND tỉnh; tham gia ý kiến 
xây dựng 30 văn bản của Trung ương, của 
tỉnh; thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà 
soát, theo dõi việc thi hành văn bản quy 
phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành 
chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác xây dựng văn bản; công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 
thực hiện nghiêm túc, hiệu qủa, phù hợp 
với tình hình diễn biến của dịch Covid - 
19; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư 
pháp, trợ giúp pháp lý bảo đảm đáp ứng 
yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan tư pháp của tỉnh tích 
cực tham gia ý kiến xây dựng văn bản 
pháp luật về lĩnh vực tư pháp liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; chủ 
động xây dựng chương trình, kế hoạch 
công tác cải cách tư pháp năm 2022 và 
phối hợp xây dựng chương trình trọng 
tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 
của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 
Liên ngành các cơ quan tố tụng tỉnh đã 
tổ chức hội nghị giao ban liên ngành quý 

ẨY MẠNH 
CÔNG TÁC 
TƯ PHÁP 

    Trong quý I/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp 
tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chương trình trọng 
tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; Quyết định 
kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; Kế hoạch 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải các tư pháp 
đối với 04 đơn vị cấp huyện, gồm: Chi cục Thi hành 
án dân sự thành phố Sông Công, Chi cục Thi hành 
án dân sự thị xã Phổ Yên, Viện Kiểm sát nhân dân 
thành phố Thái Nguyên và Viện Kiểm sát nhân dân 
huyện Phú Bình; thành lập đoàn kiểm tra của Ban 
Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Chi cục Thi hành án 
dân sự thành phố Sông Công và Chi cục Thi hành án 
dân sự thị xã Phổ Yên.

THÁI NGUYÊN: 
IV/2021 và tổng kết công tác phối hợp 
năm 2021, định hướng công tác phối 
hợp năm 2022; xây dựng và ban hành kế 
hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách 
tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 
giai đoạn 2021-2025”.

Lực lượng Công an triển khai các 
phương án, kế hoạch chủ động nắm tình 
hình, tăng cường quản lý địa bàn; tập 
trung thực hiện đợt cao điểm tấn công và 
trấn áp tội phạm; bảo đảm an toàn tuyệt 
đối các mục tiêu, các sự kiện quan trọng 
về chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên 
địa bàn tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân hai 
cấp chủ động phối hợp với cơ quan điều 
tra đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất 
lượng giải quyết các vụ án hình sự, bảo 
đảm truy tố đúng người, đúng tội, không 
để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; 
tăng cường kiểm sát việc giải quyết các 
vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, 
lao động, hành chính; kịp thời phát hiện 
vi phạm để kiến nghị, kháng nghị, góp 
phần nâng cao chất lượng giải quyết các 
vụ việc, vụ án; ban hành kế hoạch xây 
dựng Chuyên đề “Nâng cao chất lượng 
công tác thực hành quyền công tố, kiểm 
sát điều tra, kiểm sát xét xử và giải pháp 
hạn chế, phòng ngừa tội phạm giết người 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Tòa án 
nhân dân hai cấp chú trọng tăng cường 
phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp 
để xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ 
án theo quy định của pháp luật. Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh ban hành kế hoạch 
rà soát, đôn đốc xử lý các vụ việc thi hành 
án liên quan đến thu hồi tài sản bị chiếm 
đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự 
về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên năm 2022; chủ động phối 
hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân và 
các cơ quan, đơn vị liên quan trong công 
tác thi hành án dân sự, kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong việc 
kê biên, đấu giá, cưỡng chế thi hành án.

 Đội ngũ cán bộ, công chức làm công 
tác tư pháp thường xuyên được quan 
tâm kiện toàn về số lượng, nâng cao về 
chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán 
bộ, bổ nhiệm bổ nhiệm lại các chức vụ 
quản lý và chức danh tư pháp bảo đảm 
đúng quy định của pháp luật, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành và 
địa phương.

Các hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ 
giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu của tổ chức, 
cá nhân. Trung tâm trợ giúp pháp lý tham 
gia tố tụng 54 vụ việc, đại diện ngoài tố 
tụng 01 vụ việc. Các phòng công chứng 
thực hiện 2.673 việc. Các văn phòng thừa 
phát lại đã lập 120 vi bằng. Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thực hiện bán 
đấu giá thành 25 cuộc đấu giá, với tổng 
số tiền hơn 177 tỷ 610 triệu đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 
giám sát thường xuyên theo luật định đối 
với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn tỉnh trong việc thi 
hành pháp luật, quốc phòng, an ninh trật 
tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền 
địa phương và quản lý địa giới hành 
chính. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực 
tế sẽ phối hợp hoặc thực hiện giám sát 
các nội dung phát sinh theo chức năng, 
nhiệm vụ.v

Liên ngành các cơ quan tư 
pháp tỉnh Thái Nguyên tổ 
chức Hội nghị tổng kết công 
tác phối hợp năm 2021 và đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2022.

TUỆ MINH-Đ

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TẢO HÔN

Phăn, nước CHDCND Lào, 100% người 
dân 02 bản là đồng bào dân tộc Mông. 
Các hộ gia đình tại 2 bản đều thuộc hộ 
nghèo, địa hình đồi núi hiểm trở nên giao 
thông đi lại rất khó khăn.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện VKSND 
huyện Sốp Cộp đã thực hiện tuyên truyền 
pháp luật về lĩnh vực hôn nhân gia đình, 

các chế tài xử phạt vi phạm hành chính, 
hình sự trong lĩnh vực tảo hôn, trong đó 
đặc biệt chú ý đến các nội dung như: Điều 
kiện kết hôn, những điều cấm trong hôn 
nhân gia đình; thực trạng, nguyên nhân, 
hậu quả và các hình thức xử lý đối với 
hành vi tảo hôn...

Kiểm sát viên VKSND huyện Sốp Cộp 

đã kết hợp giữa phổ biến pháp luật với 
giao lưu trao đổi, giải đáp những vấn đề 
còn thắc mắc của người dân trong bản. Nội 
dung tuyên truyền thiết thực, gần gũi với 
cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số 
nơi đây. Không chỉ đơn thuần giới thiệu 
những quy định pháp luật, Kiểm sát viên 
lồng ghép những tình huống xảy ra trong 
thực tế để người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ 
chính trị hết sức quan trọng, là cầu nối 
để đưa pháp luật vào cuộc sống, trong 
thời gian tới, VKSND huyện Sốp Cộp sẽ 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan hữu quan, Hội đồng phổ biến giáo 
dục pháp luật từng bước nâng cao hiểu 
biết kiến thức pháp luật của nhân dân, 

nhất là khu vực biên giới, góp phần ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc 
biệt là nâng cao ý thức cảnh giác với các 
luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, 
Nhà nước của các thế lực thù địch, góp 
phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương.

LÒ KIM - TRỊNH TOÀN
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Theo đó, tỉnh Hội đã chỉ đạo các cấp 
Hội tập trung đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến về những 

đường lối, chủ trương, Nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và của Hội gắn với các nhiệm vụ 
chính trị cụ thể ở từng địa phương. 
Đồng thời, các cấp Hội cũng thường 
xuyên tăng cường và đẩy mạnh việc 
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp 
luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải các mâu 
thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Bằng nhiều phương thức tuyên 
truyền đa dạng, phong phú cả về hình 
thức lẫn nội dung, Hội ND các huyện, thị 
và cơ sở đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, 
phổ biến; chủ động lồng ghép nhiều nội 
dung có liên quan để giáo dục pháp luật 
thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, 
những buổi trao đổi kinh nghiệm sản 
xuất của bà con nông dân… Nhờ đó, 
giúp nâng cao nhận thức về pháp luật 
cho mỗi cán bộ, hội viên, nông dân; góp 
phần giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự 
xã hội trên địa bàn.

Năm 2021, các cấp Hội đã phối hợp 
cùng ngành chức năng liên quan tổ chức 
6.946 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho 511.533 lượt cán bộ, 
hội viên, nông dân. Trong đó, tập trung 
tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên 
quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
hội viên, nông dân.

Cụ thể gồm: Hiến pháp nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 
2013; Luật Đất đai năm 2013; Luật Bầu 
cử Quốc hội và HĐND các cấp; Luật Khiếu 
nại; Luật Tố cáo; Luật Hòa giải ở cơ sở; 
Luật Tiếp công dân; Pháp lệnh thực hiện 
dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Bảo 
vệ môi trường; Luật Xử lý vi phạm hành 

HỘI NÔNG DÂN 
TỈNH THANH HÓA:

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

Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND 
tỉnh luôn xác định công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các hoạt 
động công tác Hội và phong trào nông dân. 
Cùng với đó, thực hiện Quyết định 81 của Thủ 
tướng Chính phủ, các cấp Hội trong tỉnh tích 
cực, chủ động phối hợp với các ngành chức 
năng cùng cấp triển khai có hiệu quả công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
hội viên, nông dân ngay tại cơ sở.

chính; Luật Phòng, chống tham nhũng, 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Đáng chú ý, bằng sự linh hoạt, sáng 
tạo cả về hình thức và nội dung triển khai 
thực hiện, tính trong nửa đầu nhiệm kỳ 
2018 - 2023, các cấp Hội trong tỉnh đã 
tích cực phối hợp với ngành chức năng tổ 
chức được 34.265 buổi tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức pháp luật cho 1.225.710 
lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. 
Đồng thời, Hội cũng phối hợp tổ chức 369 
buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 
cho 33.070 lượt hội viên, nông dân trên 
địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng thường 
xuyên tiến hành việc củng cố, kiện toàn, 
nâng cao chất lượng cho 39 báo cáo viên 
cấp tỉnh, 557 báo cáo viên cấp huyện và 
2.491 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Theo 
định kỳ, Hội hướng dẫn và xây dựng thêm 
57 tủ sách pháp luật tại cộng đồng dân 
cư và các chi Hội. Ngoài ra, vận động hội 
viên, nông dân tích cực tham gia vào 
5.877 tổ an ninh nhân dân, 217 tổ bảo vệ 
dân phố, 448 tổ tuần tra nhân dân...

Đạt được những kết quả nói trên 
trong công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật phải kể đến sự hoạt 
động tích cực, sáng tạo của mô hình 29 
Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 
1.500 thành viên tham gia sinh hoạt. Có 
thể thấy đây là mô hình thiết thực, hiệu 
quả, cũng là nơi để cán bộ, hội viên, nông 
dân có cơ hội được giao lưu, học tập, nâng 
cao hiểu biết về pháp luật. Đồng thời, 
các thành viên trong Câu lạc bộ cũng là 

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các 
lớp tập huấn Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật cho nông dân và cán bộ Hội.
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những hạt nhân tích cực tham gia tuyên 
truyền, phối hợp giải quyết sớm những 
tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay 
tại cơ sở.

Các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp 
luật" được cơ cấu đầy đủ với những thành 
phần gồm: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ là 
Chủ tịch Hội ND xã, Phó Chủ tịch UBND xã, 
Chủ tịch MTTQ xã, Trưởng Công an xã, cán 
bộ tư pháp xã. Bên cạnh đó, các thành 
viên nòng cốt là các Bí thư Chi bộ, trưởng 
thôn, trưởng khu phố, chi Hội trưởng chi 
Hội ND, những người có uy tín trong cộng 
đồng, cán bộ, hội viên, nông dân tiêu 
biểu...

Theo định kỳ các Câu lạc bộ “Nông 
dân với pháp luật” tiến hành sinh hoạt từ 
1- 2 lần/quý hoặc được tổ chức bằng hình 
thức lồng ghép cùng với các nội dung 
tuyên truyền, hoạt động ở các chi, tổ Hội. 
Nội dung, hình thức hoạt động của Câu 
lạc bộ cũng ngày càng được đa dạng hóa, 
trở nên phong phú, thiết thực và phù hợp 
với điều kiện của các địa phương. Thông 
qua mô hình Câu lạc bộ "Nông dân với 
pháp luật" giúp cán bộ, hội viên, nông 
dân kịp thời được tuyên truyền, cung cấp, 
tiếp cận các kiến thức pháp luật cơ bản 
có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, đời 
sống và sản xuất…

Nhằm đổi mới phương thức tuyên 
truyền, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Thanh Hóa thực hiện hàng trăm tin, bài 
phóng sự để tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật và các hoạt động của Hội. 
Mặt khác, Hội cũng đã phối hợp đăng 
tải hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền trên 
hệ thống truyền hình, truyền thanh của 
các cấp huyện và cơ sở; tập trung tuyên 
truyền về công tác bầu cử Quốc hội và 
HĐND các cấp cho 71.087 lượt hội viên, 
nông dân.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh đã cho biên 
tập, xuất bản được 04 số cuốn "Thông 
tin nông dân Thanh Hóa" với số lượng 
24.024 cuốn và cấp phát đến các cấp 
Hội dùng làm tài liệu nghiên cứu và sinh 
hoạt; tổ chức cấp phát hơn 5.000 cuốn tài 
liệu, tờ gấp hỏi - đáp về pháp luật cho cán 
bộ, hội viên, nông dân.

Phát huy những kết quả đạt được, 
thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục đẩy 
mạnh việc phối hợp với các Sở, ban, 
ngành, đoàn thể ở địa phương nhằm 
tăng cường hơn nữa công tác tuyên 
truyền phổ biến, vận động, thuyết phục 
hội viên, nông dân thực hiện tốt Quyết 
định 81 của Chính phủ. Qua đó, góp phần 
thực hiện tốt và phát huy quy chế dân chủ 
ở cơ sở, giữ vững ổn định, an ninh trật tự ở 
địa bàn nông thôn ngày càng tốt hơn.v
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Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật về thực 
hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ 

em, Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-
CP quy định chi tiết một số điều của Luật 
Trẻ em; Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5/11/2012 
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo 
dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; 
Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường giải 
pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 
em trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân 
cư; Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 26/5/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ 
em và bảo vệ trẻ em; Nghị quyết 121/2020/
QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp 
tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 
xâm hại trẻ em...

Thứ hai, triển khai thực hiện hiệu 
quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh 

Đoàn giám sát của HĐND huyện Bảo 
Lạc vừa đến kiểm tra, giám sát trực 
tiếp công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, thực thi pháp 
luật tại UBND xã Đình Phùng.

Xã Đình Phùng có 600 hộ dân, với 
3.184 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, 
Nùng, Dao cùng chung sống tại 8 xóm; tỷ 
lệ hộ nghèo chiếm 67,5%, hộ cận nghèo 
chiếm 5,1%. Trình độ dân trí không đồng 
đều, am hiểu về pháp luật còn nhiều hạn 
chế. Giao thông đi lại khó khăn, nhiều 
xóm chưa có điện, dân cư sống không tập 
trung nên ảnh hưởng đến công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực 
thi pháp luật tại địa phương. 

Trong hai năm 2020 - 2021, UBND 
xã đã triển khai công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật tại xã được 
7 cuộc với 420 người tham gia; tổ chức tại 
8/8 xóm được hơn 50 cuộc với trên 29.000 
người tham gia với các hình thức phong 
phú, đa dạng như tổ chức hội nghị, lồng 
ghép trong các buổi họp xóm; phổ biến 
kịp thời, đầy đủ nội dung các văn bản 
pháp luật mới ban hành liên quan đến đời 
sống nhân dân, tạo điều kiện cho người 
dân tiếp cận thông tin về pháp luật, thực 
thi pháp luật. Trong kỳ giám sát, công an 
xã xử lý 5 vụ vi phạm hành chính, xử phạt 
tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của 

HĐND huyện đã chỉ ra những hạn chế, 
tồn tại xã cần khắc phục. Đề nghị cấp ủy, 
chính quyền xã tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ thường 
xuyên và trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị về công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật; có kế hoạch, 
văn bản hướng dẫn cụ thể chỉ đạo các 
ngành, phối hợp với các tổ chức đoàn thể 
tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu 
biết về pháp luật; thường xuyên rà soát, 
kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội 
ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ 
sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng 
xóm, những người có uy tín ở địa phương; 
gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật với chương trình xây dựng nông 

thôn mới; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, triển khai nhiều hình thức 
tuyên truyền phong phú, đa dạng, nâng 
cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

 MINH KHÔI

Cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành để trẻ em phát triển toàn diện, khỏe mạnh, an toàn.

Bắc Kạn tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện 
các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, Luật Trẻ em.

ẨY MẠNH CÔNG TÁC  
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN 
CÁC QUYỀN TRẺ EM,  
BẢO VỆ TRẺ EM

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, 
trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, gia đình, 
cộng đồng trong việc thực hiện chủ trương, chính 
sách của Đảng pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 21/03/2022, 
Ban chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em tỉnh Bắc 
Kạn đã ban hành Kế hoạch hoạt động số 180/KH-
BCĐ. Theo đó, các hoạt động trọng tâm được xác 
định tại Kế hoạch đó là:

BẮC KẠN: 

HUYỆN BẢO LẠC (CAO BẰNG): GIÁM SÁT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC, THỰC THI PHÁP LUẬT

về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã 
được phê duyệt như: Quyết định số 1377/
QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch hành động phòng, 
chống bạo lực xâm hại trẻ em tỉnh Bắc 
Kạn giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 
449/KH-UBND ngày 30/7/2020 thực hiện 
Chỉ thị  23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
các giải pháp thực hiện các quyền trẻ em 
và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; Quyết 
định số 592/QĐ-UBND ngày 5/5/2021 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch 
hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai 
đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 456/KH-
UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh 
về thực hiện Chương trình phòng ngừa, 
giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định 
của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế 
hoạch số 550/KH-UBND ngày 01/9/2021 
của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình 
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 
tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2030; Kế 
hoạch số 31/KH-UBND ngày 18/1/2022 
của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 36/
CT-TTg ngày 31/12/2021 của Chính phủ 
về giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Kế hoạch 
số 131/KH-UBND ngày 01/03/2022 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá 
và công nhận xã, phường, thị trấn phù 
hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
năm 2022...

Thứ ba, triển khai các hoạt động 
Tháng hành động vì trẻ em và Tết Trung 
thu cho trẻ em: Tổ chức triển khai Tháng 
hành động vì trẻ em năm 2022; vận động 
ủng hộ đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 
Bắc Kạn; Tổ chức hoạt động tặng quà cho 
trẻ em ngày Quốc tế thiếu nhi; Tết Trung 
thu để mọi trẻ em được vui Tết Trung thu 
an toàn, lành mạnh, giữ gìn, phát huy bản 
sắc dân tộc. Giáo dục gia đình, vận động 
xã hội quan tâm chăm lo cho trẻ em, ưu 
tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 
thuộc hộ nghèo, trẻ em ở vùng sâu vùng 
xa và các vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn.

Thứ tư, thực hiện tốt và kịp thời các 
hoạt động hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch COVID-19 và trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào 
hoàn cảnh đặc biệt.

Thứ năm, tổ chức kiểm tra việc triển 
khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch 
về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên 
địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, thường xuyên duy trì và kiện 
toàn Ban chỉ đạo các cấp.v
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Đoàn giám sát của HĐND 
huyện Bảo Lạc giám sát 
công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật, thực thi pháp luật tại 
UBND xã Đình Phùng.
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pháp luật”; “Nhóm nòng cốt”, “Điểm 
sáng chấp hành pháp luật”, “Khu dân 
cư điển hình chấp hành pháp luật”, 
Câu lạc bộ “An toàn giao thông”, Câu 
lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”… và địa 
chỉ tin cậy để giải quyết những tranh 
chấp trong nội bộ, bảo vệ quyền, lợi 
ích chính đáng của nông dân. Riêng 
Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Mặt 
trận và các đoàn thể địa phương duy 
trì hoạt động của 05 mô hình “Người 
cha trách nhiệm”, 709 Câu lạc bộ “Nông 
dân tự quản - An ninh trật tự”, Câu lạc 
bộ “Phòng chống mại dâm, ma túy”, 
mô hình “Gia đình hội viên nông dân 
không vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn 
xã hội”, 07 điểm thư viện nông dân…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, 
quán triệt văn bản pháp luật mới đến 
hội viên, nông dân ở nhiều đơn vị, địa 
phương thiếu thường xuyên, chưa đáp 
ứng yêu cầu đề ra. Một số nơi việc nắm 
bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng 
của nông dân không kịp thời, việc phát 
hiện các vụ việc mâu thuẫn trong nội 
bộ còn chậm. Tình trạng khiếu kiện, 
khiếu nại đông người vẫn còn xảy ra; 
công tác đối thoại với người dân chưa 
đáp ứng yêu cầu đề ra, nhiều vụ việc 
giải quyết chưa triệt để…

Năm 2022, toàn tỉnh tiếp tục phối 
hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, 
trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức, 
kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo 
cho nông dân; đa dạng hóa hình thức 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

T rong năm 2021, toàn tỉnh đã tổ 
chức 10.616 hội nghị, cuộc họp 
cho 1.419.616 lượt người; 187 

cuộc thi, 235.543 lượt người tham gia; 
in ấn, phát hành 448.425 tài liệu để 
chuyển tải các nội dung pháp luật đến 
cho người dân. Đội ngũ trợ giúp pháp 
lý đã trực tiếp hoàn thành 176 vụ việc 
trợ giúp pháp lý cho 176 người thuộc 
diện trợ giúp pháp lý. Các tổ hòa giải, 
đội ngũ hòa giải viên cũng bám sát cơ 
sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn 
phát sinh, tích cực tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương triển khai 
hoạt động phổ biến giáo dục pháp 
luật, kịp thời có biện pháp hòa giải 
hiệu quả ngay trong nội bộ. Riêng các 
cấp Hội Nông dân đã trực tiếp hòa giải 
64 vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu 
nại thuộc thẩm quyền; phối hợp với 
các ngành chức năng tham gia hòa 
giải 237 vụ việc. Thông qua hòa giải, 
tổ hòa giải đã làm tốt công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn, vận động, thuyết 
phục, giải thích chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước để đoàn viên, hội viên, nông 
dân thông hiểu, tự giác chấp hành, 
hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt 
cấp, kéo dài.

Các cấp, các ngành đã phối hợp 
thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử 
lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Trong năm, các cấp, ngành đã thực 
hiện chuyển 1.731 đơn đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, trả lại đơn, hướng 
dẫn công dân thực hiện quyền khiếu 
nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định; 
trực tiếp giải quyết được 142/150 đơn 
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, 
đạt 94,7%.

Cùng với đó, các ngành, đoàn thể 
địa phương đã phối hợp với Ủy ban 
Mặt trận, Phòng Tư pháp xây dựng Câu 
lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Phụ 
nữ với pháp luật”; “Thanh niên với 

QUẢNG BÌNH:

NHỮNG CHUYỂN 
BIẾN VỀ CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN, GIÁO 
DỤC, TƯ VẤN  
PHÁP LUẬT CHO 
NÔNG DÂN

MAI ANH

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho nông dân được các cấp, 
các ngành phối hợp triển khai thực hiện có hiệu 
quả, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận toàn 
diện thông tin và nâng cao nhận thức, ý thức 
chấp hành pháp luật, góp phần hạn chế phát 
sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp của nông 
dân, huy động sức mạnh của nông dân tham gia 
phong trào thi đua yêu nước, giữ vững trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn.

Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu 
pháp luật trực tuyến trên địa bàn 
tỉnh Quảng Bình năm 2020”.

N luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân 
phù hợp với từng đối tượng, điều kiện 
địa phương; tập trung nắm bắt nhu 
cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 
lý của nông dân trên địa bàn để xác 
định nội dung tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật gắn với bảo vệ quyền, lợi 
ích và nghĩa vụ của nông dân, những 
vấn đề vướng mắc pháp luật ở cơ sở; 
tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp 
pháp lý giúp hội viên, nông dân hiểu 
biết, nâng cao nhận thức, thực hiện 
tốt pháp luật và tự giải quyết những 
vướng mắc, mâu thuẫn tại cơ sở; chú 
trọng công tác hướng dẫn, giải thích 
để nông dân thực hiện đúng quyền 
khiếu nại, tố cáo của nông dân, góp 
phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại 
đông người, vượt cấp.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên 
quan tiếp tục phối hợp củng cố, kiện 
toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật và đội ngũ hòa 
giải viên ở cơ sở; phát huy vai trò các tổ 
hòa giải ở cơ sở; vai trò lực lượng nòng 
cốt chính trị, đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; 
phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ, kỹ năng về tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông 
dân cho các tổ hòa giải, đội ngũ hòa 
giải viên ở cơ sở; đội ngũ cán bộ Hội 
làm công tác tư vấn pháp luật, cộng 
tác viên, tuyên truyền viên...

Ngoài ra, các sở, ngành tiếp tục 
tuyên truyền, vận động hội viên, nông 
dân tham gia thực hiện tốt công tác giám 
sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 
triển khai trên địa bàn, nhất là việc thực 
hiện chương trình, dự án thu hồi, hỗ trợ, 
bồi thường, giải phóng mặt bằng... tăng 
cường công tác nắm bắt tình hình, sớm 
phát hiện nguyên nhân mâu thuẫn, nắm 
được tâm tư, nguyện vọng của nông dân, 
yêu cầu của các bên trong tranh chấp; 
tuyên truyền, vận động nông dân tự hòa 
giải ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện, 
khiếu nại, kéo dài, đông người, vượt cấp. 
Các sở, ngành và địa phương cũng sẽ đẩy 
mạnh công tác xây dựng, quản lý và khai 
thác tủ sách pháp luật ở cơ sở gắn với 
việc xây dựng, duy trì hoạt động các mô 
hình phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ 
sở, góp phần đa dạng hóa các hình thức 
chuyển tải kiến thức pháp luật cho nông 
dân; làm tốt công tác hướng dẫn công 
dân về hình thức, trình tự, thủ tục, quy 
trình, quy định khiếu nại, tố cáo để nông 
dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo 
đúng quy định, bảo đảm ổn định tình 
hình trên địa bàn.v
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Để tiếp tục triển khai và đẩy mạnh 
công tác phòng, chống mua bán 
người, trợ giúp pháp lý (TGPL), 

bảo vệ nạn nhân giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến 2030, Sở Tư pháp tỉnh 
Quảng Bình vừa có Công văn số 748/STP-
PBGDPL về việc TGPL cho nạn nhân theo 
Quyết định 193/QĐ-TTg của Chính phủ.

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình 
đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
phối hợp thực hiện hướng dẫn và thông 
báo, thông tin, giới thiệu về người được 

HỰC HIỆN TRỢ GIÚP  
PHÁP LÝ CHO NẠN NHÂN 
BỊ MUA BÁN NGƯỜI

Quảng Bình  
triển khai nhiều hoạt 
động hỗ trợ nạn nhân 
bị mua bán trở về hoà 
nhập xã hội.

T TGPL, nhu cầu TGPL của các nạn nhân 
trong vụ việc mua bán người thuộc diện 
được TGPL đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước hoặc Chi nhánh của Trung tâm 
để được TGPL miễn phí theo quy định của 
Luật Trợ giúp pháp lý.

Những người là nạn nhân của hành 
vi mua bán người và những người khác 
được TGPL miễn phí bao gồm: Người có 
công với cách mạng, cụ thể là người hoạt 
động cách mạng trước ngày 01/01/1945; 
người hoạt động cách mạng từ ngày 01/ 
01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 
Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng 
chiến; thương binh, bao gồm cả thương 
binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; người hưởng chính sách 
như thương binh; bệnh binh; người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 
học; người hoạt động cách mạng, kháng 
chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế bị địch bắt tù, đày; người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ 
Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người có 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật, 
phòng chống tội phạm, đảm 

bảo An ninh kinh tế năm 2022 và tuyên 
truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 
11/10/2021 của Chính phủ về ban hành 
Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 
trên địa bàn xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ

Thực hiện kế hoạch số 825/KH-CAT-
ANKT ngày 22/2/2022 của Công an tỉnh 
Lai Châu về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, 
giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao 
nhận thức về phòng chống tội phạm đảm 
bảo ANKT trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Từ ngày 20/3 đến ngày 22/4/2022, 
Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lai 
Châu phối hợp với UBND xã Tả Phìn, huyện 

Sìn Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật, phòng chống tội phạm, 
đảm bảo An ninh kinh tế năm 2022 và 
tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP, 
ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban 
hành Quy định tạm thời "Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19" tại địa bàn xã Tả Phìn, huyện 
Sìn Hồ cho nhân dân của các bản trong xã.

Tham gia hội nghị tuyên truyền pháp 
luật có khoảng 300 đại biểu là người dân 
không hưởng lương thuộc xã Tả Phìn, 
huyện Sìn Hồ, bà con đã được nghe các 
báo cáo viên phòng An ninh kinh tế 
truyền đạt các kiến thức pháp luật có liên 
quan đến công tác đảm bảo ANKT; thông 
tin tình hình tội phạm trong nước, quốc 
tế và tình hình tội phạm ma túy trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; tình hình An ninh kinh 
tế trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
giao thông, xây dựng, nông, lâm ngư 
nghiệp; thông tin về các thủ đoạn tiêu thụ 
tiền giả, cách nhận biết tiền giả; công tác 
bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; 
công tác phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ và nội dung của Nghị quyết Chính 
phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Qua buổi tuyên truyền pháp luật, bà 
con đã được trang bị thêm những kiến 
thức, hiểu biết về phòng chống tội phạm, 
tầm quan trọng của công tác đảm bảo 
ANKT và nâng cao tinh thần cảnh giác, 
đấu tranh với tội phạm tiền giả, công 
tác bảo vệ rừng. Đồng thời thông qua 
hội nghị tuyên truyền quần chúng nhân 

dân đã nâng cao nhận thức về công tác 
phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp 
phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và 
sự đồng lòng của quần chúng nhân dân 
cùng với lực lượng Công an trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm. Sau hội 

nghị tuyên truyền đông đảo bà con nhân 
dân đều mong muốn CBCS lực lượng ANKT 
thường xuyên mở các lớp tuyên truyền 
pháp luật và sẵn sàng giúp đỡ lực lượng 
Công an trong công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT 
tại địa bàn. NGUYỄN THẾ DIỆU

CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, PHÒNG CHỐNG 
TỘI PHẠM TẠI XÃ TẢ PHÌN, HUYỆN SÌN HỒ
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SỞ TƯ PHÁP TỈNH 
QUẢNG BÌNH:

công giúp đỡ cách mạng. Bên cạnh đó còn 
có những người hộ nghèo; trẻ em; người 
dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận 
nghèo; người thuộc hộ cận nghèo hoặc 
đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 
theo quy định của pháp luật thuộc một 
trong các trường hợp như: Cha đẻ, mẹ 
đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có 
công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người 
nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, 
người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, 
nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, 
nạn nhân của hành vi mua bán người 
theo quy định của Luật Phòng, chống 
mua bán người, người nhiễm HIV…

Các trường hợp là nạn nhân của hành 
vi mua bán thuộc diện được TGPL liên hệ 
đến các địa chỉ sau để được TGPL miễn phí, 
cụ thể: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 
nước tỉnh Quảng Bình, số 117 Lý Thường 
Kiệt, thành phố Đồng Hới, điện thoại: 
0232.3841046; Chi nhánh TGPL số 1, tiểu 
khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, 
điện thoại: 0232.3683123; Chi nhánh 
TGPL số 2, khu phố 1, phường Ba Đồn, 
thị xã Ba Đồn, điện thoại: 0232.3516600; 
Chi nhánh TGPL số 3, tổ dân phố Phong 
Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, 
điện thoại: 0232.3882169.  NQ
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San lấp mặt bằng là một trong các dạng của hành 
vi làm biến dạng địa hình. Quy định tại điểm b khoản 
3 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì hành vi làm 
biến dạng địa hình là các trường hợp: Thay đổi độ dốc 
bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng 
vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với 
thửa đất liền kề; san lấp đất có mặt nước chuyên dùng, 
kênh, mương tưới, tiêu nước hoặc san lấp nâng cao bề 
mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất 
liền kề. Đây cũng đồng thời là một trong những hành vi 
hủy hoại đất trái với pháp luật.

Nếu tự ý thực hiện san lấp trên mảng đất không 
được phép cải tạo thì có nghĩa là bạn đang vi phạm quy 
định về Luật đất đai 2013 căn cứ tại khoản 25 Điều 3 
Luật đất đai 2013: “Làm biến dạng địa hình và suy giảm 
chất lượng của mảnh đất, gây xáo trộn, ô nhiễm đất, 
làm giảm hoặc là làm mất khả năng sử dụng đất theo 

mục đích đã được cơ quan quản lý xác định từ đầu.”
Quy định tại Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì 

việc san lấp mặt bằng hủy hoại đất sẽ bị xử phạt hành 
chính như sau:

- “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 héc ta đến 
dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 
đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 héc ta đến 
dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 
đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5 héc ta đến 
dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 150.000.000 
đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 01 héc ta trở lên.”

Gia đình thôi nhận thầu khoán của UBND xã 5ha 
đất để nuôi thả cá từ năm 2012. Do diện tích đất đó 
không được bằng phẳng nên gia đình tôi đã phải đầu 
tư rất nhiều cả nhân lực và vật lực trong nhiều năm 
để cải tạo thành mô hình chăn nuôi tổng hợp và được 
UBND huyện cấp giấy chứng nhận trang trại số 01/UB/
CNKTTT ngày 20/11/2012. Đến nay do tình hình thời 

tiết ngập úng nhiều lần làm ảnh hưởng và gây thiệt hại 
rất lớn đến gia đình, nên tôi có san lấp thêm một phần 
diện tích đất để mở rộng quy mô trang trại cho phù hợp 
với tình hình hiện tại để phát triển lâu dài và bền vững. 
Nhưng UBND xã đã lập biên bản vi phạm, xin Luật sư 
tư vấn giúp tôi việc tôi san lấp đất trên có vi phạm pháp 
luật hay không?

Luật sư NGUYỄN VĂN TUẤN - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn luật sư TP Hà Nội:

Căn cứ Điều 12 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy 
định về đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, (trường 
hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất 
phi nông nghiệp không phải đất ở) thì không phải xin 
phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, phải 
thực hiện thủ tục biến động để các cơ quan nhà nước có 
thể quản lý và giám sát.

Theo quy định về đất đai của nước ta, mỗi loại 
đất có mục đích sử dụng khác nhau sẽ có thời hạn 
sử dụng khác nhau, có cách thức giao đất khác nhau 
và cách thức quản lý cũng có những điểm được quy 
định riêng. Việc bạn lựa chọn chuyển đổi mực đích 
sử dụng đất từ đất ở sang đất sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp thì phải chấp hành đúng các quy 

chế quản lý đối với loại đất đó.

Cũng theo quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 2 
Nghị định 46/2014 về thu tiền thuê đất thì hộ gia đình, 
cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất 
không thu tiền sử dụng đất nhưng đang sử dụng đất 
làm kinh tế trang trại phải chuyển sang thuê đất.

Như vậy, yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường 
là đúng với quy định của pháp luật. Do vậy, khi doanh 
nghiệp của bạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất 
ở sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cần 
phải thuê đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo 
quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Căn cứ Điều 116 Luật Xây dựng năm 2014 quy định 
về Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công 
trình như sau:

“Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà 
thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

1. Lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi 
trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng 
ồn và yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường.

2. Bồi thường thiệt hại do vi phạm về bảo vệ môi 
trường do mình gây ra”.

Theo quy định trên, đối với trường hợp của bạn 
khi công trình xây dựng cạnh nhà bạn làm cát bụi 
thường xuyên bay qua nhà gây ảnh hưởng đến cuộc 
sống, đặc biệt là tình trạng tiếng ồn nghiêm trọng 
thì chắc chắn trách nhiệm thuộc về nhà thầu thi công 
xây dựng. Trường hợp này, trước hết, bạn có thể thoả 
thuận yêu cầu họ thực hiện các biện pháp che chắn để 
giảm thiểu tối đa cát bụi và thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường không khí, tiếng ồn để không làm 
ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bạn. Nếu hai bên 
không thể thoả thuận thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại 
tới UBND phường, xã để được giải quyết. Hơn nữa, nếu 
vẫn không giải quyết được thì bạn có thể tiếp tục gửi 

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn.

Xin chào Luật sư, em là Nga. Bên công ty em là doanh nghiệp nhà nước khi chuyển nhượng đất là đất ở (từ cá 
nhân) sau đó chuyển đổi sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Khi chuyển đổi thì Sở Tài nguyên và Môi 
trường yêu cầu bên em phải ký hợp đồng thuê đất như vậy căn cứ vào đâu? và như vậy có đúng không? Em cảm ơn.

Thưa luật sư, bên cạnh nhà tôi có một công trình xây dựng mà cát bụi thường xuyên bay qua nhà gây 
ảnh hưởng đến cuộc sống, hơn nữa là tình trạng ô nhiễm tiếng ồn rất nghiêm trọng, tôi muốn khiếu nại và 
không biết mức phạt như thế nào? Xin luật sư tư vấn cụ thể. Cảm ơn!

Luật sư NGUYỄN VĂN TUẤN - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn luật sư TP Hà Nội:
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ĐỘC GIẢ HỎI ?

ĐỘC GIẢ HỎI ?

ĐỘC GIẢ HỎI ?
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Nnhư thông tin bạn cung cấp, bạn có mua 1ha 
đất của người hàng xóm với giá 200 triệu, đã thanh 
toán 100 triệu còn 100 triệu sẽ thanh toán nốt vào 
thời điểm bên bán tách sổ và sang tên GCN quyền sử 
dụng đất đó cho bạn, hai bên đã thoả thuận và làm 
giấy viết tay, có đầy đủ chữ ký 02 bên và 02 người 

làm chứng. Ở đây, cần phải hiểu được tính chất của 
giấy viết tay mà các bên đã ký là hợp đồng đặt cọc 
hay hợp đồng mua bán đất.

Trường hợp giấy tờ viết tay là hợp đồng đặt 
cọc giao dịch mua bán đất thì không bắt buộc phải 
công chứng, chứng thực. Do đó, các bên và người 

Thưa luật sư! Tôi mua 1ha đất của người hàng 
xóm với giá 200 triệu. Tôi đưa cho bên bán 100 triệu 
còn 100 triệu tôi giữ lại đến khi nào bên bán tách sổ 
để tôi được đứng tên sào đất đó thì tôi sẽ giao nốt 100 
triệu còn lại và bên bán đồng ý. Tôi có làm giấy viết 
tay, có chữ ký của người bán và 2 người làm chứng 
nhưng không có chữ ký của thôn và xã. Tôi và người 
bán giao dịch từ tháng 3 năm 2018 đến nay tôi mới 

yêu cầu người bán cùng lên thôn và xã để chứng nhận 
nhưng bên bán lại trở mặt yêu cầu tôi phải đưa cho 
bên bán thêm 10 triệu tiền mà tôi còn giữ trong số 
100 triệu để tách sổ đó thì bên bán mới chịu lên thôn 
và xã chứng nhận. Vậy luật sư có thể tư vấn cho tôi 
được không?. Nếu trường hợp này bên bán không 
chịu đi và tôi không được thôn và xã chứng nhận thì 
tờ giấy viết tay đó có được công nhận không ?

Hiện nhà tôi mượn một mảnh đất của thôn để canh tác cây trồng lâu năm mà nay thôn muốn đòi lại để 
bán nhưng gia đình e chưa muốn trả. Vậy thôn có quyền lấy lại để bán được không?

PHÁP LUẬT

Căn cứ Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định 
về Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ có UBND cấp 
tỉnh và huyện mới có thẩm quyền giao đất, cho 
thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Và cũng 
chỉ có những cấp này mới có quyền thu hồi đất đã 
giao trong từng trường hợp cụ thể. UBND cấp xã chỉ 
có quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất công ích của 
xã đó. Như vậy chính quyền thôn không có thẩm 
quyền cho thuê hay thu hồi đất thuê.

Trong trường hợp nhà nước muốn lấy lại phần 
đất gia đình bạn đang sử dụng thì thôn cũng không 
có thẩm quyền thu hồi đất hoặc chấm dứt hợp đồng 
thuê đất với gia đình bạn. Nếu mảnh đất là đất 
công ích của xã, phường, thì thẩm quyền chấm dứt 
hợp đồng cho thuê đất đối với đất cho thuê thuộc 
về UBND cấp xã. Trường hợp không phải đất công 
ích thì thẩm quyền thu hồi đất hoặc chấm dứt hợp 
đồng cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp 
huyện trở lên theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai 
2013 quy định về Thẩm quyền thu hồi đất.

Luật sư NGUYỄN VĂN TUẤN - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn luật sư TP Hà Nội:
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đơn đến Chủ tịch UBND cấp huyện, trường hợp có thiệt 
hại xảy ra trên thực tế thì bạn có thể gửi đơn khởi kiện 
lên Toà án nhân dân cấp huyện yêu cầu nhà thầu thi 
công bồi thường thiệt hại.

Đối với việc công trình xây dựng làm ô nhiễm 
không khí, ô nhiễm tiếng ồn gây ảnh hưởng đến cuộc 
sống của nhũng người xung quanh, pháp luật cũng đã 
có quy định xử phạt hành chính đối với tổ chức thi công 
xây dựng công trình, cụ thể như sau:

Theo khoản 1, Điều 15 Nghị định số 139/2017/
NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh 
doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 
tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà 
ở, quản lý sử dụng nhà và công sở quy định: “Xử phạt 

đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình 
không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật 
liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để 
vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau: 
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 
1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc 
công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp 
quy định tại điểm b khoản này; Phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng công trình 
có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 
dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng”.

Ngoài mức phạt trên, chủ đầu tư bị buộc áp dụng 
các biện pháp khắc phục như: Buộc thực hiện biện 
pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; Buộc 
bổ sung phương tiện che chắn theo quy định và khôi 
phục lại tình trạng ban đầu.

làm chứng ký giấy tay thì hợp đồng đặt cọc đó vẫn 
có giá trị pháp lý (theo Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 
2015). Khi đó, trường hợp bên bán trở mặt không 
chịu đi đến thôn, xã chứng nhận giấy tờ viết tay thì 
giấy viết tay đó vẫn được công nhận, nếu bên nhận 
đặt cọc từ chối việc tiếp tục giao kết, thực hiện giao 
dịch mua bán đất thì phải trả lại cho bên đặt cọc tài 
sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị 
tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác 
(theo khoản 2, Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Trường hợp giấy tờ viết tay là hợp đồng mua 
bán đất thì bắt buộc phải được công chứng, chứng 
thực thì mới phát sinh hiệu lực (theo điểm a, Điều 
167 Luật Đất đai năm 2013). Hợp đồng mua bán 
đất là một giao dịch dân sự theo Điều 116 Bộ luật 
Dân sự năm 2015, do đó, giao dịch mua bán này 
chỉ phát sinh hiệu lực khi có đầy đủ các điều kiện 
về chủ thể ký kết, về nội dung và hình thức của hợp 

đồng. Vì vậy, giấy tờ viết tay của bạn là hợp đồng 
mua bán đất thì phải được công chứng, chứng thực 
mới hợp pháp về mặt hình thức. Trường hợp hai bên 
không thể thoả thuận để hoàn tất giao dịch mua 
bán thì giấy tờ viết tay đó được xử lý như sau: giao 
dịch mua bán đất của bạn mới chỉ được thực hiện 
½ giá trị hợp đồng nên giao dịch này sẽ vô hiệu do 
không tuân thủ quy định về hình thức theo khoản 
2, Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015. Khi đó, hậu 
quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là không 
làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ 
dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được 
xác lập; các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, 
hoàn trả cho nhau những gì đã nhận (theo khoản 
1,2 Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2015). Vì vậy, giao 
dịch mua bán đất của bạn sẽ không tiếp tục được 
thực hiện và bên bán sẽ trả lại cho bạn 100 triệu đã 
nhận lúc ban đầu. 
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ỘI NGHỊ TẬP HUẤN 
PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
CHỨNG THỰC BẢN SAO 
ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH
PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH-

Để triển khai nhiệm vụ tại Quyết định 06/QĐ-TTg 
ngày 06/01/2022 của Chính phủ phê duyệt Đề án 
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 06), 
ngày 25/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tổ 
chức Hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn quy 
trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 một số thủ tục 
hành chính thiết yếu lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai 
sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử) cho hơn 400 
cán bộ là lãnh đạo và công chức trực tiếp giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc Phòng Tư pháp, lãnh đạo 
UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch tại UBND tại 
177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

cầu, tiến độ thực hiện. Cụ thể: theo Nghị 
định số 45/2020/NĐ-CP, ngành Tư pháp 
có 04 việc cơ bản: (1) Cấp bản sao điện 
tử từ sổ gốc; (2) Chứng thực bản sao điện 
tử từ bản chính; (3) Số hóa kết quả giải 
quyết TTHC; (4) Giải quyết một số TTHC và 
nhóm TTHC trên môi trường điện tử theo 
tiêu chí tại Điều 21 của Nghị định (trong 
đó, ngành Tư pháp có các TTHC lĩnh vực hộ 
tịch: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, 
đăng ký khai tử). Tại Đề án 06, ngành Tư 
pháp phải thực hiện 03 nhiệm vụ: (1) Giải 
quyết TTHC bằng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3,4 cho công dân, tổ chức (trong 
đó có 04 thủ tục và 02 nhóm thủ tục liên 
thông/25 thủ tục hành chính thiết yếu 
thuộc Danh mục tại Phụ lục I của QĐ 06 
phải ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân 
cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, 
cấp tỉnh. (2) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính có liên 
quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong 
tiếp nhận, giải quyết TTHC ở các cấp. (3) 
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu 
của ngành tư pháp như: cơ sở dữ liệu về 
quốc tịch, cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp, 
cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp lý, cơ sở 
dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, cơ 

Mục đích của Hội nghị là giúp cán 
bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã tại 
các địa phương trong tỉnh nắm 

được những nội dung cơ bản và nhiệm vụ 
của ngành Tư pháp; triển khai có hiệu quả 
quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 
06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ Phê 
duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hội 
nghị tập huấn theo hình thức "cầm tay 
chỉ việc" hướng dẫn cho cán bộ Tư pháp 
cấp huyện, cấp xã thực hiện chứng thực 
bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia; giải quyết 03 thủ 
tục hành chính thiết yếu bằng dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 3 (đăng ký khai 
sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử).

Phát biểu khai mạc, bà Huỳnh Thị 
Mai Anh - PGĐ Sở đã nêu sự cần thiết 
và tính tất yếu của việc ứng dụng công 
nghệ trong đời sống xã hội và trong hoạt 
động của các cơ quan nhà nước, phục 
vụ sự phát triển của xã hội, trong đó có 
hoạt động của ngành Tư pháp. Đồng chí 
cũng đã phổ biến, quán triệt những nội 
dung cơ bản của Nghị định số 45/2020/
NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử; Quyết định số 06/
QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 
chính phủ; Kế hoạch số 60/KH-UBND 
ngày 01/3/2020 của UBND tỉnh (về thực 
hiện Đề án 06), trong đó nêu rõ những 
việc ngành Tư pháp phải thực hiện và yêu 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH:H Bà Huỳnh Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội 
nghị và phổ biến quán triệt nội dung chính của các văn bản chỉ đạo 
của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh Hội nghị.

sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công 
chứng, về thi hành án dân sự.

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên đã 
hướng dẫn cho học viên về: cách thức 
tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia với vai trò là 01 công dân; quy 
trình thực hiện chứng thực bản sao điện 
tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia theo yêu cầu của công dân, tổ 
chức; quy trình giải quyết 03 thủ tục hành 
chính thiết yếu theo dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 3 (thủ tục đăng ký khai sinh, 
đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử).

Tại Hội nghị, các học viên đã trực tiếp 
thực hành các thao tác, quy trình giải 
quyết ngay trên máy tính, đồng thời đã 
hỏi, trao đổi những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình tác nghiệp và được các 
giảng viên giải đáp, trao đổi cụ thể.

Kết thúc Hội nghị, ông Đặng Bá Bắc - 
PGĐ Sở phát biểu bế mạc, đồng chí đánh 
giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm 
của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng 
chí cũng quán triệt đến cán bộ Tư pháp 
các cấp ý thức tự học hỏi, tích cực ứng 
dụng công nghệ thông tin để thực hiện 
nhiệm vụ của Ngành và trách nhiệm triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị định 
45/2020/NĐ-CP, Đề án 06 và Kế hoạch số 
60/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND 
tỉnh về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, đinh danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Trước tiên là việc triển khai thực hiện 
chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo nhu 
cầu của công dân và giải quyết 03 thủ tục 
hành chính thiết yếu theo dịch vụ công 
trực tuyến cấp độ 3 (thủ tục đăng ký khai 
sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử). 
Đồng thời, các cán bộ Tư pháp cũng cần 
tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND 
của địa phương mình triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu, tiến độ 
mà UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 60/
KH-UBND và các văn bản chỉ đạo khác của 
Ủy ban nhân dân tỉnh.v
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Sở Giáo dục và Đào tạo TP. 
Hải Phòng vừa tổ chức 
Hội nghị tập huấn phổ 

biến quy định của pháp luật về 
xử phạt vi phạm hành chính, 
hướng dẫn quy trình xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực giáo dục cho thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị giáo dục trên 
địa bàn thành phố theo Nghị 
định số 04/2021/NĐ-CP ngày 
22/01/2021 của Chính phủ Quy 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giáo dục 
và Nghị định số 127/2021/ NĐ-
CP ngày 30/12/2021 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 04/2021/
NĐ-CP.

Phát biểu khai mạc Hội nghị 
tập huấn, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo TP. Hải Phòng, Bùi 
Văn Kiệm nhấn mạnh, Hội nghị 
tập huấn nhằm thông tin tuyên 
truyền tới các cơ sở giáo dục, tập 
thể, các cá nhân có liên quan 
trong lĩnh vực giáo dục được 
biết về những quy định của 
pháp luật xử phạt vi phạm hành 
chính, hướng dẫn quy trình xử lý 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Hội nghị cũng hướng đến 
mục tiêu phòng ngừa, ngăn 
chặn các vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt 
đối với các giảng viên, giáo viên 
là nghề đặc thù, nghề nghiệp 
còn gắn chặt với quy phạm đạo 
đức xã hội, ngoài dạy kiến thức 
chuyên môn còn phải là những 
tấm gương về chấp hành pháp 
luật và đạo đức người thầy trong 
môi trường sư phạm.

Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo TP. Hải Phòng, Bùi Văn 
Kiệm yêu cầu, trên cơ sở những 
nội dung đã được nghiên cứu, 
tập huấn các cơ sở giáo dục sẽ 
triển khai thực hiện đúng các 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giáo dục 
tại đơn vị mình. Đồng thời cho 
biết, Đoàn thanh tra các cấp của 
ngành sẽ tổ chức thanh kiểm tra 
theo kế hoạch hoặc đột xuất, 
nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý 
theo đúng quy định pháp luật.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh 
đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thông tin, tuyên truyền phổ 
biến về các hành vi vi phạm 
hành chính, hình thức xử phạt, 
mức xử phạt, biện pháp khắc 
phục hậu quả, thẩm quyền lập 
biên bản, thẩm quyền xử phạt, 
mức phạt tiền cụ thể theo từng 
chức danh đối với hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục. TRÂM BẦU

Đối với hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật: 
Tiếp tục nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
cộng đồng và mọi cá nhân trong xã hội, 
đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị, tổ chức về vị trí, vai trò, giá trị của gia 
đình trong phát triển bền vững kinh tế - 
xã hội của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá và hội nhập quốc tế. Xây dựng 
và triển khai chương trình truyền thông 
về xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, 
bình đẳng, tiến bộ.

Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của Trung ương và của tỉnh về Chiến 
lược phát triển gia đình nhằm nâng cao 
trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, 
cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, 
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 
trong công tác phát triển gia đình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến nội dung Luật Hôn nhân và gia 
đình, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; những văn bản pháp 
luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi 
như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình, 
Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi, 
Luật Trẻ em…

Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 
thức để xoá bỏ các hủ tục, tập quán 
lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; 

AN HÀNH 
KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM 
ĐẾN NĂM 
2030

Thực hiện Chiến lược 
phát triển gia đình Việt 
Nam đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Thái Bình, ngày 
27/4/2022, Sở Tư¬ pháp xây 
dựng Kế hoạch số 29/KH-
STP triển khai thực hiện từ 
nay đến năm 2030.

SỞ GIÁO DỤC 
VÀ ĐÀO TẠO 
TP. HẢI PHÒNG:

TẬP HUẤN PHỔ BIẾN 
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG
LĨNH VỰC GIÁO DỤC

phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia 
đình, bảo vệ sự ổn định và phát triển 
của gia đình. Đảm bảo 100% nam, nữ 
thanh niên trước khi kết hôn được giáo 
dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến 
thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh 
phúc; Định kỳ hằng năm tổ chức các 
hoạt động truyền thông hưởng ứng 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày 
Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành 
động quốc gia về phòng, chống bạo lực 
gia đình (tháng 6); Ngày Quốc tế xóa bỏ 
bạo lực với phụ nữ (25/11)... với các nội 
dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực 
tiễn nhằm tạo sự lan toả, hiệu ứng xã 
hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình; 
Giới thiệu các kinh nghiệm, điển hình 
tiên tiến, các hình thức tuyên truyền 
hiệu quả, các tiến bộ khoa học trong 
Chiến lược phát triển gia đình.

Đối với hoạt động trợ giúp pháp lý: 
Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho 
người bị bạo lực gia đình theo quy định 
của pháp luật.

Cùng với đó công tác nghiên cứu 
tham gia xây dựng pháp luật: Nghiên 
cứu, tham gia đóng góp ý kiến để sửa 
đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho 
Chiến lược phát triển gia đình; trọng tâm 
là Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng 
chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng 
giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi, 
Luật Hòa giải ở cơ sở …

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng 
Sở, Phòng Phổ biến GDPL, Phòng Văn 
bản QPPL và TDTHPL, Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý; các Phòng, Trung tâm trực thuộc 
Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 
tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động 
đã đề ra.v

SỞ TƯ PHÁP  
TỈNH THÁI BÌNH: 

H
Ạ

N
H

 N
G

A
-

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.
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ẦN PHÁT HUY 
MÔ HÌNH CÂU 
LẠC BỘ “NÔNG 
DÂN VỚI PHÁP 
LUẬT” TRONG 
TÌNH HÌNH MỚI

HUY TRUNG-

Thời gian qua, từ thực tiễn và những kết quả 
đạt được cho thấy mô hình Câu lạc bộ “Nông dân 
với pháp luật” ở các tỉnh, thành Hội đã phát huy 
tốt vai trò, chức năng của mình. Tại cơ sở, các Câu 
lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trở thành những 
diễn đàn để kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức 
Hội đến với đông đảo hội viên, nông dân; qua đó, 
giúp người nông dân có ý thức tôn trọng và tự 
giác chấp hành pháp luật.

mâu thuẫn ngay từ cơ sở, tiến hành hòa 
giải kịp thời, không để xảy ra những xung 
đột lớn nhằm duy trì tốt tình làng nghĩa 
xóm. Nhiều mô hình Câu lạc bộ như vậy 
đã được các cấp Hội quan tâm thành lập 
và từng bước nhân rộng.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 61 mô hình 
Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 
3.000 thành viên tham gia sinh hoạt. Có 
thể nói, các thành viên của Câu lạc bộ 
chính là lực lượng nòng cốt trong việc 
tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 
ngay tại cơ sở.

Trong năm 2021, các Câu lạc bộ đã 
phối hợp với các tổ chức chính trị, ngành 
chức năng ở địa phương triển khai 2.700 
cuộc tuyên truyền các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; nghị quyết đại hội Đảng các cấp 
cho 133.700 lượt cán bộ, hội viên, nông 
dân. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức hòa 
giải thành công trên 600 vụ việc; góp phần 
giữ gìn sự ổn định, củng cố an ninh trật tự, 
an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

Tiêu biểu có mô hình điểm Câu lạc 
bộ “Nông dân với pháp luật” ở địa bàn xã 
Lương Sơn, huyện Bảo Yên được Hội ND 
tỉnh thành lập vào đầu năm 2021 với sự 
tham gia của 60 thành viên. Các thành 
viên trong Câu lạc bộ đều được trang bị 
về kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên 
truyền, vận động.

Hàng năm, các cấp Hội đã tăng 
cường phối hợp và tổ chức triển 
khai việc đưa pháp luật đến với 

cán bộ, hội viên, nông dân tại các thôn, 
ấp, bản, làng bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú như: Sinh hoạt các chi, 
tổ Hội; các buổi hội nghị, tuyên truyền tập 
huấn chuyên đề về pháp luật; các cuộc thi 
tìm hiểu về pháp luật (bằng các cuộc thi 
viết hoặc thông qua hình thức sân khấu 
hóa)… Theo đó, nội dung chủ yếu được 
Hội tập trung tuyên truyền là những lĩnh 
vực liên quan trực tiếp tới đời sống và sản 
xuất của hội viên, nông dân như: Luật Đất 
đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân 
sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…

Bên cạnh đó, các Câu lạc bộ “Nông 
dân với pháp luật” tổ chức tư vấn cho 
bà con nông dân cách xử lý tình huống; 
trực tiếp tham gia hòa giải những mâu 
thuẫn phát sinh trong nội bộ hoặc chuyển 
những kiến nghị, đề xuất của nông dân 
tới các cơ quan chức năng xem xét và 
giải quyết. Đồng thời, trong năm cũng 
thường xuyên tiến hành các hoạt động 
trợ giúp pháp lý để giúp hội viên, nông 
dân nâng cao hiểu biết và tích cực thực 
hiện đường lối của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước.

Đáng chú ý, sau khi các Câu lạc bộ ra 
đời và đi vào hoạt động, số thành viên 
tham gia sinh hoạt ngày càng tăng lên. 
Tại các địa phương dần dần hạn chế được 
tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, 
vượt cấp; góp phần giải quyết được nhiều 

C Câu lạc bộ đã tổ chức 20 buổi tuyên 
truyền, phát tờ rơi lưu động tại các thôn, 
bản. Trong năm, đã kịp thời tiến hành hòa 
giải thành công 7 vụ xung đột gia đình, 
tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn. 
Nhờ cách làm này đã giúp phát huy hiệu 
quả tích cực, góp phần hạn chế thấp nhất 
các vụ việc liên quan đến pháp luật xảy ra 
ở địa phương.

Tại An Giang, những năm qua, xác 
định rõ tầm quan trọng trong việc trang 
bị kiến thức pháp luật cho hội viên, 
nông dân, Hội ND huyện Tri Tôn đã tích 
cực xây dựng, củng cố và nhân rộng các 
mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp 
luật” ở từng địa phương. Hiệu quả của 
các mô hình mang lại đã có những tác 
động trực tiếp đến nhận thức của hội 
viên, nông dân trong việc tiếp cận các 
văn bản pháp luật.

Từ tháng 6/2019, Hội ND tỉnh tổ chức 
lễ ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Nông 
dân với pháp luật” tại xã Lương An Trà, 
huyện Tri Tôn. Theo đó, ban đầu Câu lạc 
bộ được thành lập với 30 thành viên tham 
gia; đồng chí Chủ tịch Hội ND xã Lương An 
Trà làm chủ nhiệm. Thông qua việc thành 
lập mô hình Câu lạc bộ đã giúp hội viên, 
nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu 
pháp luật có thêm “kênh” diễn đàn để 
trao đổi thông tin pháp luật với nhau, góp 
phần nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử 
theo đúng khuôn khổ pháp luật.

Từ khi ra đời, Câu lạc bộ đã đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền, vận động 
hội viên, nông dân nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật; tham gia bảo vệ, giữ gìn 
an ninh trật tự tại địa phương, giữ đoàn 
kết nội bộ trong xóm, ấp. Đồng thời, nâng 
cao cảnh giác trong việc ngăn ngừa và 
phòng, chống các hành vi vi phạm pháp 
luật ở địa bàn nông thôn; hướng tới giải 
quyết tốt các mâu thuẫn trong xã hội, 
không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố 
cáo nhằm góp phần giữ vững an ninh trật 
tự xã hội trên địa bàn.

Đến nay, 15/15 xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện đều đã thành lập được Câu lạc 
bộ “Nông dân với pháp luật”, số lượng mỗi 
Câu lạc bộ có từ 15- 30 thành viên tham 
gia sinh hoạt. Các Câu lạc bộ đều đã tiến 
hành xây dựng được quy chế hoạt động 
và duy trì việc sinh hoạt theo định kỳ.

Thông qua mỗi buổi sinh hoạt hàng 

Một buổi sinh hoạt của CLB “Nông dân với pháp luật” xã Phúc Khoa.
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tháng của Câu lạc bộ đã giúp các 
thành viên trao đổi kinh nghiệm, 
nắm bắt kịp thời những vướng mắc 
của hội viên, nông dân để phản ánh 
với cấp trên; những vụ việc khiếu 
kiện nhỏ lẻ được tiến hành hòa giải 
ngay tại cơ sở. Nhờ đó, đơn thư khiếu 
nại tố cáo của bà con nông dân giảm 
rõ rệt, không có đơn thư khiếu nại 
kéo dài vượt cấp, tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa 
phương được giữ vững, tạo điều kiện 
cho người dân phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo.

Mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Nông 
dân với pháp luật” tại xã Phúc Khoa, 
huyện Tân Uyên, Lai Châu. Sau 3 
năm đi vào hoạt động, CLB đã được 
hội viên, cấp ủy, chính quyền ghi 
nhận đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 
đề ra. Thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở, CLB từng bước thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ trong công 
tác giám sát, phản biện xã hội, góp 
phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp 
pháp của hội viên nông dân và ổn 
định tình hình an ninh trật tự trên 
địa bàn. Phối hợp với các đơn vị chức 
năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn; các quy định của 
pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp… cho 
cán bộ, hội viên, nông dân trên địa 
bàn xã. Phối hợp với chính quyền xã 
đa dạng hình thức tuyên truyền trên 
hệ thống loa truyền thanh xã về quy 
chế dân chủ ở cơ sở, nhất là những 
nội dung Nhân dân được trực tiếp 
bàn và quyết định.

Phát huy những kết quả đạt được, 
thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục bám 
sát nhiệm vụ của Hội cấp trên và 
nhiệm vụ chính trị của các địa phương 
để xây dựng và triển khai nội dung 
hoạt động. Trên cơ sở đó, các cấp Hội 
đề xuất, lựa chọn mô hình phù hợp với 
tình hình thực tế nhằm mang lại tính 
hiệu quả thiết thực, tránh cách làm 
hình thức. Cụ thể như: Tích cực tuyên 
truyền, vận động hội viên, nông dân 
tham gia công tác bảo vệ môi trường; 
tham gia hiến đất để mở rộng đường 
giao thông nông thôn; phòng, chống 
dịch Covid-19.v

Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, 
sự tham gia của mỗi cá nhân và cả 

cộng đồng đối với công tác bình đẳng giới; 
Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có 
hiệu quả công tác truyền thông nhằm 

nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về 
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới.

Với mục tiêu tuyên truyền phổ biến, 
cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về 
bình đẳng giới; tạo chuyển biến, nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và các tầng lớp Nhân dân về 
thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng 
cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ 
và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo 

ĂNG CƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG 
VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Thực hiện Quyết định số1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến 

năm 2030, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch số183/KH-UBND 
về việc thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa 

bàn tỉnh.

QUẢNG BÌNH: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ 
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
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Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND 
ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 
về triển khai công tác Tư pháp năm 

2022 và Kế hoạch số 11/KH-HĐPH ngày 
14/01/2022 của Hội đồng phối hợp Phổ 
biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc thực 
hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sở Tư 
pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị 
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 
phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 
lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, thị 
xã, thành phố và Hội nghị tập huấn, bồi 
dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cơ sở 
(HGCS) cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải 
ở cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại các hội nghị, các đại biểu tham dự 
được đồng chí Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng 
Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật và đồng chí Nguyễn Thị Quế, 

Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác hòa 
giải ở cơ sở, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp 
luật, Bộ Tư pháp giới thiệu các kiến thức 
chung về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở 
cũng như những giải pháp, kỹ năng, nghiệp 

vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo 
cáo viên pháp luật, tập huấn viên hòa giải ở 
cơ sở, trong đó tập trung vào các cách thức, 
biện pháp tập huấn mới, lấy người học làm 
trung tâm, thu hút sự quan tâm tham gia 

của học viên trong quá trình giảng dạy.

 Các báo cáo viên đã đặt ra nhiều tình 
huống trong thực tiễn để các đại biểu tiến 
hành trao đổi, thảo luận, đề xuất hướng 
giải quyết phù hợp. Đồng thời, trao đổi 
về những kinh nghiệm cũng như giải đáp 
các vướng mắc, khó khăn của địa phương 
trong quá trình triển khai các lĩnh vực 
công tác này.

 Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ 
báo cáo viên pháp luật, tập huấn viên hòa 
giải cơ sở trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao 
lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh 
nghiệm, những kỹ năng, nghiệp vụ, cách 
thức để chủ động đổi mới phương pháp, 
cách thức tổ chức công tác PBGDPL, hòa 
giải ở cơ sở đạt hiệu quả, góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ và các tầng lớp 
Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

ĐOÀN HÒA- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

Đồng chí Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ 

Tư pháp truyền đạt kỹ năng PBGDPL.

đó, mục tiêu cụ thể hằng năm, các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp và người dân được 
truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin 
về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới 
ít nhất 02 lượt.

Để đạt được mục tiêu, Kế hoạch đã 
đề ra 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể, đồng thời 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa 
phương có liên quan hướng dẫn, đôn đốc 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế 
hoạch. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền 
thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành, cơ quan báo chí và hệ thống thông 
tin cơ sở đổi mới hình thức và phương tiện 
truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ và nền tảng số trong các hoạt động 
truyền thông, phổ biến, giáo dục về chủ 
trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng 
giới; Xây dựng tài liệu tập huấn, tuyên 
truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ 
phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các 
cơ quan báo chí, từ tỉnh tới cơ sở; Vận dụng 
và áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền 
thông trong các cơ quan truyền thông các 
cấp; Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan 
liên quan đấu tranh, phản bác những 
thông tin sai lệch về bình đẳng giới và các 
chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. 
Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 
những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản 
phẩm thông tin có nội dung vi phạm chính 
sách bình đẳng giới.  TRƯƠNG HÀ
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Tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị 
của Ban chấp hành Trung Ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư Khóa XIII, 10 chương trình 
công tác của Thành ủy khóa XVII, hai 
chương trình công tác của Đảng ủy Khối 
khóa XIII.

Tuyên truyền công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực theo tài liệu chính 
thống và định hướng của các cơ quan 
chức năng va Ban chỉ đạo Thành phố về 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về phát triển kinh tế- xã hội: Tuyên 
truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế- xã hội năm 2022; phương 
hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
kinh tế xã hội năm 2023 của ngành, cơ 
quan, đơn vị, Thủ đô và cả nước…

Về văn hóa- xã hội, khoa học, giáo 
dục- đào tạo, công nghệ và môi trường: 
Tuyên truyền chiến lược phát triển văn 
hóa đến năm 2030; Chiến lược phát 
triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; 
Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 
2021-2030. Tuyên truyền kết quả bước 
đầu thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 
4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XI về 
xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước gắn với Chương trình số 
06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát 
triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh 

lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”...

Tuyên truyền các hoạt động, kết quả 
công tác an sinh xã hội trong bối cảnh 
dịch COVID-19, tuyên truyền các hoạt 
động và thành tựu khoa học, nổi bật năm 
2021 và năm 2022.

Về quốc phòng, an ninh: Tiếp tục 
tuyên truyền Chiến lược Bảo vệ tổ quốc 
trong tình hình mới; tuyên truyền chủ 
trương tăng cường quốc phòng, an ninh, 
bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn 
Chương trình số 09-CTr/TƯ của Thành 
ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc 
phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Tuyên truyền tình hình biển Đông, 
biên giới đất liền, nhiệm vụ đặt ra trong 
công tác đấu tranh vừa bảo vệ chủ quyền, 
các quyền, lợi ích chính đảng, hợp pháp 
của quốc gia, vừa giữ vững môi trường 
hòa bình để phát triển.

Về công tác đối ngoại: Tuyên truyền 
đường lối đối ngoại của Việt Nam theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 
việc thực heiẹn đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; 
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế 
toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ 
vững chắc tổ quốc, giữ vũng môi trường 
hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao 
vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam...v

HÀ NỘI:

ƯỚNG DẪN CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN MIỆNG, 
HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO 
VIÊN, TUYÊN TRUYỀN 
VIÊN CƠ SỞ NĂM 2022

Đảng bộ Khối các cơ quan thành 
phố Hà Nội đã ban hành Hướng 
dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 

27/4/2022 hướng dẫn công tác tuyên 
truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, 
tuyên truyền viên cơ sở năm 2022. Mục 
đích giúp cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ 
quan trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên cơ sở chủ động triển 
khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên 
truyền miệng đảm bảo thông tin nhanh, 
đầy đủ, chính xác các sự kiện quan trọng, 
định hướng tư tưởng, dư luận giúp cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
người lao động nhận thức đúng đắn tình 
hình trong nước, thế giới đã và đang diễn 
ra từ đó tại sự đoàn kết, thống nhất và tư 
tưởng và hành động trong toàn bộ Khối. 
Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 
miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền cơ sở đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, 
góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, 
tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và người lao động 
trong việc triển khai thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng: Tuyên 
truyền công tác xây dựng Đảng theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 
nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ 2020-2025; tiếp tục tuyên truyền về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền 
về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mính.

Tuyên truyền công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực theo tài liệu chính 
thống và định hướng tuyên truyền của các 
cơ quan chức năng và Ban chỉ đạo thành 
phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai với các 
thí sinh tiêu biểu tham dự vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, 
tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2021.
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Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe bà Hà Thị Lan Hương- Phó 
Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước, Báo cáo viên pháp luật 
cấp tỉnh truyền tải một số nội dung cơ 
bản của Luật Bình đẳng giới năm 2006, 
trong đó tập trung vào các nội dung như: 
Nguyên nhân, thực trạng vấn đề bất bình 
đẳng giới ở nước ta hiện nay; quy định 
của pháp luật về bình đẳng giới trong 
các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia 
đình; ý nghĩa và những kết quả đã đạt 
được trong việc thực hiện bình đẳng giới 
ở nước ta; các giải pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới. Bên cạnh đó, trong khuôn 
khổ, thời gian của Hội nghị, báo cáo viên 
đã tuyên truyền một số nội dung cơ bản 
của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và 
giới thiệu về chức năng, hoạt động của 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 
Phú Thọ.

Đây là hoạt động mang lại nhiều kết 
quả thiết thực và ý nghĩa. Thông qua hội 
nghị, các đại biểu đã hiểu rõ nội dung cơ 
bản của chính sách, pháp luật về Bình 
đẳng giới và Trợ giúp pháp lý, qua đó 
từ kiến thức đến việc làm cụ thể, sẽ góp 
phần đưa các chính sách, pháp luật này 
thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống.

Cũng trong khoảng thời gian trên, 
Phòng Tư pháp huyện Lâm Thao đã phối 
hợp với Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước thuộc Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho gần 500 em học sinh của Trường 
Trung học cơ sở Cao Xá, huyện Lâm Thao.

Ổ CHỨC HỘI NGHỊ 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ 
BIẾN PHÁP LUẬT

Vừa qua, tại Hội trường thôn Khuổi 
Hốc xã Đông Thành, huyện Bắc 
Quang. Hội LHPN xã tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên 
địa bàn thôn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ hội viên 
trong thôn đã cùng tìm hiểu về chủ đề 
“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” như vận 
động phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh 
thực phẩm; phòng, chống bạo lực và xâm 
hại phụ nữ, trẻ em; phòng tránh tai nạn 

thương tích và luật phòng, chống bạo lực 
gia đình. Đồng thời cán bộ, hội viên cùng 
nhau giải đáp, làm rõ những thắc mắc mà 
người dân quan tâm như: Các hình thức 
bạo lực, cách phòng, chống và các hình 
thức xử phạt đối với bạo lực gia đình…

Xác định việc nâng cao nhận thức, ý 
thức chấp hành pháp luật cho hội viên, 
phụ nữ là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm. Trong những năm qua Hội 
LHPN xã Đông Thành, huyện Bắc Quang 
đã tích cực triển khai nhiều hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
thiết thực, đa dạng; góp phần nâng cao 
nhận thức về pháp luật của Cán bộ, hội 
viên, phụ nữ và nhân dân.

Trong thời gian tới Hội Liên hiệp phụ 
nữ xã Đông Thành, huyện Bắc Quang tiếp 
tục nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng 
của hội viên, phụ nữ và nhân dân để tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp 
với điều kiện tại địa phương.

 NGUYỄN THỊ NGA 

HÀ GIANG: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ ĐÔNG THÀNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Toàn cảnh hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật tại Trường THCS 
Cao Xá, huyện Lâm Thao.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ đã 
phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Cẩm Khê, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện Cẩm Khê tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ 
biến pháp luật cho các đại biểu là Chi hội trưởng Chi hội phụ 
nữ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các em học sinh đã được 
nghe tuyên truyền về hai chuyên đề pháp 
luật là Luật Trẻ em năm 2016 do bà Hà Thị 
Lan Hương – Phó Giám đốc Trung tâm 
TGPL nhà nước, báo cáo viên cấp tỉnh 
trình bày; Luật Giao thông đường bộ năm 
2008 do ông Nguyễn Thanh Bình - Cán bộ 
Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an 
huyện Lâm Thao giới thiệu. Ngoài ra, các 
em còn được thưởng thức các tiết mục văn 
nghệ, các tiểu phẩm hài do chính các bạn 
học sinh của trường biểu diễn và tham gia 
phần thi đố vui có thưởng với các câu đố 
liên quan đến nội dung của hai chuyên đề 
pháp luật trên.

Thông qua hội nghị, các em học sinh 
đã hiểu được đầy đủ quyền và bổn phận 
của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em 
năm 2016, từ đó nỗ lực phấn đấu học tập, 
rèn luyện thật tốt để trở thành người con 
ngoan, trò giỏi, góp sức mai này xây dựng 
quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 
Các em cũng đã hiểu rõ hơn các quy định 
về an toàn giao thông đường bộ, qua đó 
góp phần xây dựng và nâng cao ý thức tự 
giác chấp hành pháp luật khi tham gia 
giao thông.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật tại các trường học là 
hoạt động thiết thực và nhiều ý nghĩa, 
giúp trang bị các kiến thức pháp luật 
cho các em học sinh trong đời sống hàng 
ngày. Vì vậy, hoạt động này cần được triển 
khai thực hiện sâu rộng trong các thời 
gian tiếp theo trên cơ sở sự phối hợp tổ 
chức chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị.v
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10/5 và kết thúc nhận bài vào 10/6. Cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 
phòng, chống ma tuý, mại dâm và HIV/
AIDS” bắt đầu từ ngày 10/5 và kết thúc 
vào ngày 30/5.

Trong phát biểu phát động Cuộc 
thi viết “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải 
ở cơ sở”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau 
Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh: “Cuộc thi 
dành cho đối tượng là các Tổ hòa giải ở cơ 
sở, chính là dịp để các Hòa giải viên tự tìm 
tòi, học hỏi, nghiên cứu. Qua đó, nâng cao 
kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và tạo 
động lực, tinh thần hăng hái, thi đua để 
thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, đảm 
bảo tỷ lệ hòa giải thành ngày càng được 
nâng cao. Đồng thời, thông qua Cuộc thi sẽ 
tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức 
lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận của 
quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng 
xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 
cao trên địa bàn tỉnh”.

Đối với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật 
về phòng, chống ma tuý, mại dâm và HIV/
AIDS", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lưu 
ý: “Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao 
hơn nữa về nhận thức, ý thức tự giác chấp 
hành quy định trong công tác phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, 
góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống để 
mọi người, mọi nhà nâng cao ý thức cảnh 
giác và mạnh dạn trong đấu tranh phòng, 
chống tệ nạn xã hội, đem lại sự bình yên 
và an lành trong Nhân dân”.v

thi, trong đó có 5.037 bài thi đạt 20/20 
điểm, chiếm tỷ lệ gần 10%. 

Tại Lễ Tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 31 
giải cho 31 thí sinh có câu trả lời đúng và 
có thời gian trả lời nhanh nhất theo thứ tự 
từ cao xuống thấp. Với số điểm tuyệt đối 
và thời gian thi chỉ 18 giây cho 20 câu hỏi, 
thí sinh Lê Thành Hiệp, Công an huyện 
Trần Văn Thời đã xuất sắc đoạt giải Nhất. 

Ngay sau Lễ tổng kết và trao giải cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính”, Ban Tổ chức đã tiếp 
tục phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở” và Cuộc thi “Tìm 
hiểu pháp luật về phòng chống Ma túy, 
Mại dâm, HIV/AIDS”. Theo đó, cuộc thi 
viết “Tìm hiểu pháp luật về hoà giải ở cơ 
sở” dành cho đối tượng Tổ hoà giải ở cơ sở, 
gồm có 2 phần: trả lời câu hỏi trắc nghiệm 
và giải quyết tình huống thuộc phạm vi 
hoà giải ở cơ sở. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính” 
là cuộc thi đợt II theo Kế hoạch 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các 
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Với mục đích 
phổ biến các quy định của Luật xử lý vi 
phạm hành chính năm 2012 được sửa 
đổi, bổ sung năm 2020 và các quy định 
pháp luật có liên quan, góp phần nâng 
cao kiến thức pháp luật của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động, học sinh, 
sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh 
về công tác xử lý vi phạm hành chính, xử 
phạt vi phạm hành chính trong một số 
lĩnh vực như an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 
cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, 
chống bạo lực gia đình…

Cuộc thi diễn ra từ ngày 05/4/2022 
đến ngày 25/4/2022 theo hình thức trực 
tuyến trên hệ thống website: http://
timhieuphapluat.camau.gov.vn, thu hút 
7.036 người tham dự với 47.025 lượt dự 

CÀ MAU:

RAO GIẢI CUỘC THI “TÌM 
HIỂU PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH” 
NĂM 2022

 VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT -

Lễ tổng kết, trao giải 
Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính”.

Mới đây, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tổ chức Lễ tổng 
kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính”. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, Trưởng 
Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì.

Vừa qua, Phòng Tư pháp thành phố 
Thủ Đức đã tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ 

năng hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành 
phố Thủ Đức năm 2022. Thành phần 
tham dự là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 34 
phường; Tổ trưởng, tổ phó tổ hòa giải ở cơ 
sở 34 phường; Trưởng khu phố 34 phường; 
Thành viên các tổ tư vấn cộng đồng của các 
chi tổ hội phụ nữ cơ sở.

Tại buổi tập huấn, Bà Trần Việt Thái, 
Trưởng Phòng PBGDPL - Sở Tư pháp Thành 
phố, đã hướng dẫn các kỹ năng điều hành, 
quản lý, phân công, phối hợp Tổ hòa giải, 
Tổ Tư vấn cộng đồng, công tác thống kê, 
báo cáo, đề xuất thù lao và sử dụng kinh 
phí hoạt động và thù lao hòa giải viên, thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ 
sở, thu hút nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi 
nghiệp vụ.

Buổi tập huấn giúp nâng cao kiến thức pháp 
luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên 
ở cơ sở, thành viên các tổ tư vấn cộng đồng của các 
chi tổ hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ 
Đức, góp phần phòng ngừa, hạn chế các vi phạm 
pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm 
pháp luật nói riêng và thành phố nói chung, bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp 
phần thực hiện tích cực quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 PHÒNG TƯ PHÁP T P. THỦ ĐỨC

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (HỒ CHÍ MINH):

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2022
Bà Trần 
Việt Thái, 
Trưởng 
Phòng 
PBGDPL 
- Sở  
Tư pháp 
TP. Thủ 
Đức tại 
buổi tập 
huấn.
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Nam và quốc tế về biển, hải đảo trong 
bối cảnh tình hình hiện nay; tăng cường 
công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa 
các cơ quan chức năng địa phương; tuyên 
truyền nâng cao ý thức chấp hành quy 
định pháp luật Việt Nam và quốc tế của 
ngư dân khi ra khơi đánh bắt xa bờ, góp 
phần ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt 
tình trạng ngư dân khai thác hải sản trái 
phép ở vùng biển nước ngoài; thực hiện 
tốt công tác bảo hộ để khuyến khích ngư 
dân yên tâm bám biển vừa phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, vừa 
tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền 
biển và hải đảo của Tổ quốc.

Theo Kế hoạch, Sở Ngoại vụ được giao 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan tổ chức Hội nghị mở 02 lớp tập 
huấn, gồm: 01 lớp dành cho các đối tượng 
là ngư dân vào tháng 5/2022 với số lượng 
100 người là chủ phương tiện, thuyền 
trưởng, ngư dân khai thác thủy sản trên 
địa bàn Nha Trang; 01 lớp tập huấn (dự 
kiến vào tháng 9/2022) dành cho các đối 
tượng là cán bộ, công chức, viên chức phụ 
trách công tác tham mưu về công tác Biển 
Đông - Hải đảo của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương, các tổ chức đoàn thể; một số 
doanh nghiệp của tỉnh.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên và 
các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẻ 
và giải đáp thức mắc những thông tin về 
tình hình Biển Đông và các vùng biển của 
Việt Nam; quan điểm, chủ trương bảo 
vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà 
nước ta trong bối cảnh tình hình hiện nay; 
cập nhật và phổ biến một số thông tin về 
các quy định khai thác thủy sản bất hợp 
pháp cho các chủ tàu, ngư dân và thuyền 
trưởng; công tác bảo hộ ngư dân.v

Triển khai thực hiện Chương trình 
hành động số 31-CTr/TU ngày 
05/7/2019 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về Chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển 
khai Chương trình hành động ban hành 
kèm theo Quyết định số 3257/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh, ngày 
04/5/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã 
ban hành Kế hoạch số 3918/KH-UBND về 
tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, 
phổ biến các nội dung liên quan đến 
công tác bảo hộ ngư dân và những chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về biển, hải đảo cho ngư 
dân và cán bộ, công chức, viên chức trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức Hội nghị 
tập huấn nhằm cập nhật, phổ biến, tuyên 
truyền cho ngư dân và cán bộ, công chức, 
viên chức thông tin về tình hình Biển 
Đông; các quy định của pháp luật Việt 

KHÁNH HÒA: 

ĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC HỘI 
NGHỊ TẬP HUẤN, TUYÊN 
TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÔNG 
TÁC BẢO HỘ NGƯ DÂN

Kế hoạch số 3918/KH-UBND 
về tổ chức Hội nghị tập huấn, 
tuyên truyền, phổ biến các nội 
dung liên quan đến công tác 
bảo hộ ngư dân trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan, 
đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện Sơn Dương đã thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật (TTPBGDPL)được 1.260 buổi, tăng 
56 buổi so với cùng kỳ năm 2021... Nội dung 
TTPB luật về phòng chống dịch Covid-19; 
Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ 
sung); Luật Giao thông đường bộ; quy định 
pháp luật về phòng, chống tội phạm, quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong các 
lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn xã hội; giao 
thông đường bộ; y tế... Trong đó, TTPB PL 
trực tiếp được 33 buổi, với 2.045 lượt người 
nghe; Tuyên truyền trên sóng phát thanh của 
huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở 1.227 
buổi. Xây dựng các chuyên mục, tin bài tuyên 
truyền trên Trang điện tử huyện, mục Pháp 
luật - Quốc phòng - An ninh; tăng cường 
TTPB PL trên các fanpage của cơ quan, đơn vị 

như: Dòng sông Phó đáy, Công an huyện Sơn 
Dương, Công đoàn Sơn Dương... thu hút được 
đông đảo người dân tham gia theo dõi, chia 
sẻ, tìm hiểu các thông tin pháp luật... Qua đó 
tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và 
sự đồng thuận của Nhân dân trong việc chấp 
hành chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, góp phần làm 
cho hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động có 
hiệu lực, hiệu quả. THANH NGUYÊN

HUYỆN SƠN DƯƠNG (TUYÊN QUANG):

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Thanh 
niên 
TT Sơn 
Dương 
TTPBPL 
về phòng 
chống 
dịch 
Covid cho 
người 
dân.

HẢI DƯƠNG-
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 Anh A Nguyệt ở thôn Đăk Ung, xã 
Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei được cán 
bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong 
thường xuyên đến nhà PBGDPL cho biết: 
“Qua buổi tuyên truyền của đồn và chính 
quyền, chúng tôi cũng nhận biết được về 
một số nội dung như về tác hại của rượu 
bia và luật đường biên giới, bảo vệ cột 
mốc, bảo vệ môi trường”.

Cùng với đó, các Đồn Biên phòng còn 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các 
xã biên giới thành lập 10 Câu lạc bộ Tư 
vấn pháp luật; 160 Tổ hòa giải kiêm Tổ tự 
quản an ninh trật tự thôn, làng; 35 ngăn 
sách, tủ sách pháp luật tại các Đồn Biên 
phòng và 13 xã biên giới. Qua đó, kịp thời 
tư vấn, giải đáp những vấn đề pháp luật 
cho nhân dân. Ông A Bờm, Thôn trưởng 
thôn Đăk Ung, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk 
Glei cho hay: “Các hộ gia đình chấp hành 
tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là 
tuyên truyền cho bà con về luật biên giới, 
tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, 
trong thôn cũng có tập thể thôn và 3 tổ 
bảo vệ đường biên cột mốc từ 753 đến 
756, trong thời gian qua bà con thực hiện 
rất là tốt”.

Ông A Tải, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk 
Nhoong, huyện Đăk Glei cho biết: “Trong 
công tác phối hợp đề án này, nói chung 
Đăk Nhoong triển khai rất tốt, tuyên 
truyền vận động đến bà con và nhân 
dân đã nhận thức rõ, hiểu được về bảo 
vệ đường biên, cột mốc, hiểu được chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước đã chấp hành rất tốt”.

Qua thời gian thực hiện cho thấy, 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật đóng một vai trò rất quan 
trọng, kịp thời đưa chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; xây 
dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân; 
phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây 
dựng cơ sở chính trị các xã trên khu vực 
biên giới tỉnh Kon Tum vững mạnh.

Về những giải pháp để thực hiện có 
hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật trong thời gian tới, 
Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: 
“Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn 
Biên phòng chủ động thường xuyên phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, 
các ban ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì 
các mô hình, cách làm hiệu quả của Đề 
án như: chào cơ đầu tuần; tiếng loa biên 
phòng; tủ sách pháp luật. 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.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp tục 
phát huy mô hình tuyên truyền nhóm, 
nhỏ lẻ và các buổi văn nghệ lồng ghép 
nội dung TTPL để hướng dẫn cho người 
dân về đường biên, mốc giới và phương 
pháp đấu tranh với các hành vi vi phạm, 
giúp cho nhân dân trên địa bàn nâng cao 
ý thức cảnh giác, không nghe, không tin 
và không theo các luận điệu tuyên truyền 
kích động, dụ dỗ lôi kéo mua chuộc của 
các thế lực thù địch; xây dựng các mô 
hình giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế 
và tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa 
bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu… Từ đó, 
phát huy được sức mạnh tổng hợp của 
Nhân dân cùng với Bộ đội Biên phòng giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên 
giới quốc gia.v

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho 
cán bộ, nhân dân ở khu vực biên 

giới đạt hiệu quả, các Đồn Biên phòng 
đã phối hợp với 13 xã biên giới đổi mới 
hình thức, biện pháp tuyên truyền với 
những cách làm sáng tạo, phù hợp với 
tình hình, điều kiện thực tế từng địa bàn 
biên giới như: lồng ghép trong các cuộc 
họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, địa 
phương, chào cờ đầu tuần; phổ biến trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, 
loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức tuyên 
truyền tại các hộ gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hội, nhân viên 
Đội vận động quần chúng, Đồn Biên 
phòng Đăk Nhoong cho biết, do dịch Covid 
nên thời gian gần đây chúng tôi đến từng 
nhà tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân 
và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền 
thanh của xã. Thông qua việc tuyên truyền 
tại hộ gia đình tôi thấy rất hiệu quả, bởi 
người dân chưa hiểu thì sẽ hỏi và tôi trao 
đổi cụ thể để cho người dân hiểu. “Thường 
xuyên gần gũi, xem bà con quần chúng 
Nhân dân như anh em ruột thịt, như người 
thân của chính bản thân mình để lắng 
nghe, tiếp thu những ý kiến, từ đó chúng 
ta hiểu được phong tục, tập quán của bà 
con để đưa nội dung PBGDPL vào cuộc 
sống của bà con”.

ẨY MẠNH PHỔ BIẾN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
CHO NHÂN DÂN  
VÙNG BIÊN GIỚI

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 
TỈNH KON TUM:

Sau hơn 5 năm thực hiện Đề án 
“Tăng cường phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho cán bộ, nhân dân 
vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 
2017 – 2021”, cán bộ, nhân dân ở 
khu vực biên giới đã nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật và 
chung tay, góp sức cùng lực lượng 
Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền an ninh biên 
giới và trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon 
Tum đã chỉ đạo các đồn Biên 
phòng phát huy hiệu quả mô 
hình tuyên truyền nhóm, tuyên 
truyền nhỏ lẻ và các buổi văn 
nghệ lồng ghép nội dung tuyên 
truyền pháp luật để hướng dẫn 
cho người dân.

Vừa qua, UBND huyện Bắc Hà đã 
chức Hội nghị phổ biến giáo dục 
pháp luật đợt I năm 2022 với sự 

tham gia của gần 100 đại biểu. Tham 
dự Hội nghị có đồng chí Chu Thị Dương 
- UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND 
huyện – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật huyện; Thành 
viên Hội đồng PBGDPL cấp huyện, báo cáo 
viên pháp luật cấp huyện, các cơ quan đơn 
vị, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo và công 

chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng 
chí Chu Thị Dương đã nhấn mạnh công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật là một hoạt 
động, việc làm thường xuyên của cấp ủy, 
chính quyền các cấp góp phần quan trọng 
giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở 
địa phương. Hoạt động phổ biến giáo dục 
pháp luật được Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức, 
triển khai từ huyện đến các thôn, bản, 

góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân hiểu 
biết về pháp luật, thông qua đó, có nhận 
thức đúng đắn trong việc thực hiện, tuân 
thủ theo các qui định của pháp luật

Hội nghị đã được nghe các báo cáo 
viên giới thiệu 01 Luật, 01 Pháp lệnh, 01 
Nghị quyết mới được Quốc  hội khóa XIV 
thông qua tại kỳ họp thứ 11; Các Nghị 
định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị 
của Thủ tướng  Chính phủ; các văn bản 

LÀO CAI: HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỢT I NĂM 2022
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Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ 
Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế 
hoạch thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 
cán bộ, hội viên, phụ nữ và quán triệt triển 
khai đến các cấp Hội LHPN trong tỉnh. Để 
công tác tuyên truyền pháp luật đạt hiệu 
quả, năm 2021 Hội LHPN tỉnh tổ chức 20 
lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII như bạo lực 
trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, xâm hại 
tình dục phụ nữ và trẻ em, sản xuất, kinh 
doanh nông sản, thực phẩm an toàn 
bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và 
hải đảo, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền và chính sách, công tác đối 
ngoại nhân dân, pháp luật của nhà nước 
về khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp tại 
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 
tỉnh cho 2.044 đại biểu là Phó Chủ tịch 
Hội LHPN xã, phường, thị trấn, Chi hội 
trưởng phụ nữ, hội viên nòng cốt.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Hội 
LHPN tỉnh quán triệt, chỉ đạo Hội LHPN 
13 huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ 
nữ. Trong đó, tập trung tuyên truyền các 
văn bản pháp luật mới ban hành hoặc có 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ  
TỈNH QUẢNG NGÃI:

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

liên quan trực tiếp đến quyền bình đẳng, 
dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng 
của phụ nữ, như pháp luật về bình đẳng 
giới, hôn nhân gia đình, phòng, chống 
bạo lực gia đình, trẻ em… Tùy thuộc vào 
điều kiện, hoàn cảnh hội viên, phụ nữ, 
Hội LHPN các cấp tập trung tuyên truyền 
những nội dung thiết thực và phù hợp. 
Đối với phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân 
tộc thiểu số và phụ nữ vùng biển, Hội tập 
trung tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật 
Bảo vệ môi trường, biển, đảo, các quy 
định của pháp luật về bảo vệ, phát triển 
rừng; phòng chống ma túy; phòng chống 
mua bán phụ nữ, trẻ em; quy định về kết 
hôn, ly hôn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết. 
Nhờ đó, góp phần nâng cao hiểu biết và 
ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, 
phụ nữ. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật được Hội LHPN các cấp 
tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực 
tế của từng địa phương.

 Ngoài việc tuyên truyền thông qua 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 
hội viên, phụ nữ nòng cốt, Hội LHPN các 
cấp còn tuyên truyền thông qua các buổi 
sinh hoạt chi hội, tổ, nhóm, Câu lạc bộ 
"Phụ nữ với pháp luật" (tính đến nay toàn 
tỉnh có 55 CLB với 1.857 chị tham gia); 
buổi tọa đàm; hội thảo, thi tìm hiểu pháp 
luật; giao lưu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; 
phát tờ gấp pháp luật…, có mời các đối 
tượng là nam giới tham gia với tư cách 
người chồng, người cha trong gia đình. 
Qua đó, giúp họ hiểu và thực hiện đúng 
các quy định pháp luật, xây dựng gia đình 
văn minh, hạnh phúc. Năm 2021, các cấp 
Hội LHPN tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
các văn bản pháp luật cho hơn 105.789 

lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. 
Đồng thời, tuyên truyền các văn bản chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và 
các hoạt động của các cấp Hội trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, Đài 
Truyền thanh, loa phát thanh ở các địa 
phương, các trang tin điện tử, fanpage, 
facebook của Hội với trên 2.000 lượt tin 
bài được đăng tải; ra quân tuyên truyền 
lưu động trên các tuyến đường, các điểm 
chợ, phát tờ rơi tuyên truyền thông điệp 
5K, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn, 
đo thân nhiệt ở các điểm chợ, tham gia 
các Tổ Covid cộng đồng,…

 Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp với 
chính quyền thành lập 570 Địa chỉ tin cậy 
tại cộng đồng, đa số các Địa chỉ tin cậy 
hoạt động hiệu quả, đã giúp đỡ nhiều nạn 
nhân (hầu hết là phụ nữ) bị bạo lực gia 
đình tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, 
giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia 
đình. Phát huy giá trị truyền thống của 
gia đình, từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập 
quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, 
phòng, chống các tệ nạn xã hội và bạo 
lực gia đình, đẩy mạnh phát triển kinh tế 
hộ gia đình, nhân rộng các mô hình điển 
hình về phát triển kinh tế...; biểu dương 
kịp thời các gia đình làm kinh tế giỏi, gia 
đình hiếu học, gia đình hạnh phúc, gia 
đình có nhiều thế hệ chung sống mẫu 
mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 Qua tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ 
nữ trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả 
đáng ghi nhận. Nhận thức về pháp luật 
của người dân nói chung và hội viên, phụ 
nữ nói riêng ngày càng được nâng cao, 
tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức 
chấp hành pháp luật. Từ đó, hạn chế tối 
đa trường hợp vi phạm pháp luật, nâng 
cao hiệu quả các phong trào, hoạt động 
của Hội, góp phần xây dựng, củng cố tổ 
chức Hội LHPN các cấp trong tỉnh ngày 
càng vững mạnh.v

mới do Bộ, ngành Trung ương và địa 
phương ban  hành; Luật Phòng, chống ma 
tuý; Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP 
ngày 24/07/2021 của Chính phủ quy định 
mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ 
ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị 
định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 
của Chính phủ quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai quy định mức chuẩn trợ giúp 
xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với 
các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai; Quyết định số 15/2021/QĐ-
UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Lào 
Cai ban hành quy định một số nội dung về 
bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn 
liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết 04/2021/
NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định 
một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi 
nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai; Quyết định 26/2021/QĐ UBND 
ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành Quy định một số nội dung về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai; Quyết định21/2021/QĐ-TTg ngày 
21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về thành phần và nhiệm vụ, quyền 

hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật; Quyết định 25/2021/
QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định về xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 
Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND, ngày 
09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lào Cai quy định một số chính sách hỗ 
trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2021-2025... 

 Các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu 

tinh thần của Hội nghị. Hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã 
mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước 
chuyển biến rõ nét về nhận thức và 
hành động của cán bộ, công chức, viên 
chức và Nhân dân trong quá trình thực 
thi các chính sách, pháp luật của Đảng, 
Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao kiến 
thức về pháp luật và ý thức thực hiện 
đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân 
trên địa bàn.v

Xác định công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhằm 
giúp hội viên, phụ nữ nâng 
cao nhận thức, có kiến thức 
về pháp luật, không vi phạm 
pháp luật. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Quảng Ngãi tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật hội viên, phụ nữ 
trên toàn tỉnh.
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UvBND thành phố Hà Nội đã ban 
hành Văn bản số 1383/UBND-NC về 
việc hướng dẫn triển khai thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
năm 2022 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện 
các chương trình, đề án về phổ biến, giáo 
dục pháp luật bám sát chỉ đạo của ngành, 
lĩnh vực, chủ động tham mưu UBND thành 
phố ban hành kế hoạch và triển khai thực 
hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, 
trong đó cần ưu tiên các nhóm đối tượng 
đặc thù, yếu thế, địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
thành phố; có các giải pháp đẩy mạnh việc 
huy động nguồn lực xã hội tham gia, hỗ 

trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về nội dung, UBND thành phố yêu 
cầu chú trọng thực hiện tuyên truyền các 
chính sách pháp luật, bám sát các vấn đề 
nóng, dư luận xã hội quan tâm hoặc có 
nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng 
dư luận xã hội; các nội dung về bảo đảm 
quyền con người, quyền công dân; các 
quy định pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; gắn phổ biến, giáo dục 
pháp luật với xây dựng, hoàn thiện thể 
chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục 
tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 
luật về phòng, chống dịch Covid-19, trong 
đó có các vấn đề an sinh như y tế, giáo 
dục, việc làm cho người dân…

Bên cạnh các hình thức, biện pháp 
phổ biến, giáo dục pháp luật truyền 
thống, cần đẩy mạnh tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, khai thác triệt 
để các ứng dụng, phần mềm có tính năng 
trực tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo, mạng xã hội, cổng/trang thông 
tin điện tử... để phổ biến, giáo dục pháp 
luật. Đồng thời, tăng cường các hoạt động 
thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử 
phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; 
tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất 
cập từ thực tiễn thi hành pháp luật; chủ 
động, linh hoạt áp dụng các cách làm hay, 
sáng tạo, có hiệu quả và nhân rộng việc 
thực hiện.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai vừa 
ban hành Kế hoạch 310 về tuyên 
truyền phổ biến pháp luật (TTPBPL)

đợt II năm 2022 trong công nhân, viên 
chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh.

Theo đó, các cấp công đoàn tiếp tục 
triển khai PBPL theo Luật Phổ biến, GDPL; 
Kết luận số 80-KL/TW ngày 20.6.2020 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 
9/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 
tác TTPBPL, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, CNVCLĐ;

Chỉ thị 19-CT/TU ngày 2/12/2021 của 
Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác TTPBPL, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền các 
Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các 
văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và 
địa phương ban hành. Các văn bản cần 
được niêm yết, công bố, công khai. Các 
văn bản pháp luật đang được thực hiện 
nhưng cần được TTPB “nhắc lại” hoặc tập 
huấn “chuyên sâu”.

Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên 
môn đồng cấp chỉ đạo việc xây dựng tủ 
sách, ngăn sách về các chính sách, pháp 
luật. Kiện toàn và tổ chức tập huấn cho đội 
ngũ tuyên truyền viên cơ sở ở các đơn vị cơ 
sở thuộc phạm vi mình quản lý...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong PBGDPL, đảm bảo an toàn, phòng, 
chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, LĐLĐ 
tỉnh xác định nội dung trọng tâm, hình thức 
phù hợp để phổ biến pháp luật đến cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động bảo 
đảm hiệu quả và tiến độ triển khai kế hoạch, 
đặc biệt đối với các công đoàn cơ sở và người 
lao động.   VĂN THANH

Để người lao động nắm bắt kịp thời 
những điểm mới về pháp luật lao 
động, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ 

chức nhiều buổi tuyên truyền ngay tại 
nhà máy và phổ biến đến hàng nghìn 
người lao động trên địa bàn... Theo đó, 

thực hiện Đề án “Nâng cao bản lĩnh chính 
trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật 
lao động, tác phong làm việc công nghiệp 
cho công nhân, viên chức, lao động, đáp 
ứng yêu cầu xây dựng quê hương Thanh 
Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 
2021- 2030”, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ 

chức các hội nghị tuyên truyền những 
điểm mới về pháp luật lao động cho công 
nhân lao động... Cụ thể, tại Công ty TNHH 
may mặc xuất khẩu Appareltech (ở huyện 
Vĩnh Lộc) và Công ty TNHH Soto (ở huyện 
Quảng Xương), hơn 1.200 công nhân lao 
động tại 2 công ty này, đã được nghe đại 
diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa truyền 
đạt những điểm mới của Bộ luật Lao động 
sửa đổi 2019; các chính sách mới có hiệu lực 
năm 2022; chính sách pháp luật về BHXH, 
BHYT... Ngoài ra, cũng tuyên truyền đến 
công nhân lao động Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (những 
nội dung liên quan đến nữ công nhân, viên 

chức lao động); công tác bình đẳng giới 
và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ 
quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ... 
Theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, 
đơn vị sẽ tổ chức 10 buổi tuyên truyền (mỗi 
doanh nghiệp 1 buổi). Thời gian từ tháng 4 
đến tháng 10 năm 2022.

Thông qua những hội nghị tuyên 
truyền, sẽ phổ biến các điểm mới về phát 
luật lao động cho hàng nghìn công nhân 
lao động, góp phần nâng cao nhận thức, 
ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo các 
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của 
người lao động. QUÁCH DU

THANH HÓA: TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CHO HÀNG NGHÌN CÔNG NHÂN

Tổ chức tuyên truyền tại  
Công ty TNHH may mặc  
xuất khẩu Appareltech,  
huyện Vĩnh Lộc.

HÀ NỘI: PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GẮN VỚI THỰC 
HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA THÀNH PHỐ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI:

ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT ĐỢT II 
TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động 
trong Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An 
toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả trong phổ biến giáo dục pháp luật.
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TƯỜNG TÚ -

Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch 
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật về BVMT, tài nguyên nước 
(TNN), khoáng sản và biến đổi khí 
hậu (BĐKH) năm 2022.

Ông Nguyễn Tân Thuấn - Phó Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
Long An cho biết: Kế hoạch yêu 

cầu phải phù hợp định hướng công tác 
tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; đồng thời, phải đảm bảo 
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm 
biết thông tin, hiểu các quy định mới ban 
hành về tài nguyên và môi trường và nhận 
thức được BVMT là vấn đề sống còn của xã 
hội, hiểu rõ hậu quả của BĐKH và nước 
biển dâng, nắm được kế hoạch hành động 
của chính quyền địa phương; tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi 
trường phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả 
và đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Theo đó, trong năm 2022, Sở Tài 
nguyên và Môi trường Long An tập trung 

công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Chỉ thị 
số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, 
tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu 
chất thải nhựa; Kế hoạch Hành động 

ứng phó BĐKH tỉnh Long An giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...; 
đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ giải đáp các 
thắc mắc có liên quan đến việc áp dụng 
Luật, Nghị định, Chỉ thị... khi triển khai Kế 
hoạch này.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi 
trường Long An tiếp tục tổ chức triển 
khai các lớp hội thảo tập huấn, phổ biến 

các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020, các văn bản chi tiết 
thi hành và công tác BVMT cho các doanh 
nghiệp; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi 
trường Long An sẽ tổ chức hội thảo tập 
huấn, phổ biến các quy định, chính sách 
của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 
các văn bản chi tiết thi hành và công tác 
BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường 
Long An Long An sẽ tổ chức lớp tập huấn 
công tác bảo vệ TNN, khoáng sản và BĐKH 
cho cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động, các doanh nghiệp; tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm, 
phong trào, chiến dịch hành động vì môi 
trường; tổ chức Tháng hành động vì môi 
trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới năm 2022, Tuần lễ Biển và Hải đảo 
Việt Nam, Tuần lễ Nước Thế giới và Chiến 
dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2022.

Cũng theo ông Nguyễn Tân Thuấn, 
trong năm 2022, để sớm đưa Luật Bảo 
vệ Môi trường năm 2020 đi vào thực tiễn 
cuộc sống tại địa phương, Sở Tài nguyên 
và Môi trường Long An Long An tập trung 
công tác tuyên truyền, phổ biến những 
điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường, 
như: Đánh giá tác động môi trường sơ bộ; 
cấp phép môi trường; phân cấp quản lý 
môi trường cho địa phương; quản lý chất 
thải và phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn; tăng cường công khai thông 
tin, tham vấn và phát huy vai trò giám sát, 
phản biện của cộng đồng dân cư trong 
công tác BVMT... trên địa bàn tỉnh.v

Mới đây, tại Nhà văn hóa thôn Núi 
Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt 
Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc 

Giang tổ chức chương trình tuyên truyền, 
tư vấn pháp luật cho công nhân lao động. 

Tại chương trình, công nhân lao động 
được nghe báo cáo viên Bảo hiểm xã hội 
tỉnh và Công an tỉnh truyền đạt các chính 
sách mới, liên quan trực tiếp đến trách 
nhiệm và quyền lợi của người lao động 
như: Các quy định chế độ ốm đau, thai sản; 
một số quy định của Luật Giao thông đường 
bộ, các mức xử phạt hành chính với vi phạm 
thường gặp khi tham gia giao thông… 

Ngoài nội dung truyền đạt của các 
báo cáo viên, ban tổ chức còn đổi mới 
cách thức tuyên truyền qua phần hỏi-đáp 
có thưởng với những tình huống cụ thể, 
góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận 
thông tin. Bên cạnh đó, đoàn viên, công 
nhân còn được thưởng thức các tiết mục 

văn nghệ đặc sắc do Đội Văn nghệ và 
Tuyên truyền pháp luật lưu động Nhà Văn 
hóa Lao động tỉnh và đội văn nghệ thôn 
Núi Hiểu thể hiện.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận 
Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh và lãnh 
đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao 4 phần 

quà (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho hai 
khu nhà trọ ở thôn Núi Hiểu; tặng 20 suất 
quà (trị giá 700 nghìn đồng/suất) cho 
công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn 
đang ở trọ tại đây. 

Những phần quà ý nghĩa góp phần chia 

sẻ, động viên người lao động yên tâm sản 
xuất, giúp doanh nghiệp tiếp tục đứng vững 
trước những khó khăn của dịch COVID-19, 
đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Đây là một trong những hoạt động 
nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng 

thời thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân 

năm 2022. Qua đây, khẳng định vai trò 

đại diện, chăm lo đời sống, tạo sự gắn kết 

của người lao động với tổ chức công đoàn.

 NGUYỄN HUYỀN

BẮC GIANG: TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh và Chủ tịch Liên đoàn Lao động 
tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh tặng quà cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn. 

Công nhân lao động được tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại hội nghị.

Buổi tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường Long An Long An tổ chức.

LONG AN: 

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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